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Előszó
Az „Elméleti fizika” jelen, utolsó kötete a kinetikus fizikával foglalkozik,
amelynek tárgya tágabb értelemben a statisztikailag nemegyensúlyi
rendszerekben zajló folyamatok mikroszkopikus elmélete.

A kinetikai tulajdonságok szorosabban kötődnek a kérdéses fizikai
objektumban működő kölcsönhatások természetéhez, mint a statisztikusan
egyensúlyban levő rendszerek sajátosságai. Ebből fakad e tulajdonságok
sokfélesége és elméletük bonyolultabb volta. Ezért aztán nem olyan
egyértelmű az általános elméleti fizikai tanulmányokba felveendő anyag
kiválasztása.

A könyv tartalmát hűen tükrözi a tartalomjegyzék. E vonatkozásban csupán
néhány megjegyzést teszünk.

Nagy figyelmet fordítottunk itt a gázok, a kinetikai elmélet elvben
legegyszerűbb objektumainak elméletére. Több fejezet foglalkozik a
plazma elméletével; nem csupán önmagában vett fizikai fontossága okán,
hanem azért is, mert a plazmafizika jó néhány feladatára teljes megoldás
adható, és ezek figyelemre méltóan szemléltetik a kinetikai elmélet
általános módszereit.

Kivált sokfélék a szilárd testeket jellemző kinetikai sajátosságok. A
vonatkozó fejezetekhez anyagot válogatva természetesen a legáltalánosabb
kérdésekre kellett szorítkoznunk, csupán azokra, amelyek képet adnak az
alapvető kinetikus fizikai jelenségekről és e jelenségek vizsgálati
módszereiről. Erről szólva csak hangsúlyoznunk lehet, hogy e könyv tárgya
az elméleti fizika és semmilyen tekintetben sem törekszik arra, hogy
szilárdtest-fizikai szakkönyv legyen.

A könyv tartalma nyilvánvalóan fogyatékos két helyen is: nem szerepelnek
benne a mágneses folyamatok kinetikai kérdései, továbbá a gyors
részecskék anyagon való áthaladásával kapcsolatos problémák. Ennek
időhiány az oka: úgy döntöttünk, hogy inkább maradjanak ki ebből a



kiadásból, mintsem még tovább odázzuk a mű megjelenését.
Reménykedünk benne, hogy jóllehet a könyv nem öleli fel mindazt, amit
kellene, a benne foglaltak mégis érdeklődésre tarthatnak számot, és
hasznára lesznek az olvasónak.

E kötettel teljessé válik a Lev Davidovics Landau által több, mint negyven
éve kijelölt program. A sorozat a következő kötetekből:

1. Mechanika

2. Klasszikus erőterek

3. Kvantummechanika (nemrelativisztikus elmélet)

4. Relativisztikus kvantumelmélet

5. Statisztikus fizika I. rész

6. Hidrodinamika

7. Rugalmasságtan

8. Folytonos közegek elektrodinamikája

9. Statisztikus fizika II. rész

10. Kinetikus fizika

Emlékeztetünk itt arra, hogy a IX. kötet azért került éppen erre a helyre,
mert erősen támaszkodik hidrodinamikai és makroszkopikus
elektrodinamikai tudnivalókra. őszinte köszönetünket szeretnénk kifejezni
A. F. Andrejevnek, R. N. Gurzsinak, V. L. Gurevicsnek, Ju. M. Kagannak, M.
I. Kaganovnak és I. M. Lifsicnek az idevágó kérdésekről folytatott
beszélgetésekért. Hálásak vagyunk L. P. Gorkovnak és A. A. Ruhadzénak,
akik még kézirat alakjában végigolvasták a könyvet és számos megjegyzést
tettek.

1978 novemberében
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1. fejezet - KINETIKUS
GÁZELMÉLET

1 §. Eloszlásfüggvény
E fejezetben a semleges atomok vagy molekulák alkotta közönséges gázok
kinetikus elméletével foglalkozunk. Az elmélet vizsgálatának tárgya: az
ideális gáz nem-egyensúlyi állapotai és folyamatai. Emlékeztetőül: ideális
gázon olyan ritka gázt értünk, melyben a molekulák szinte mindenkor
szabadon mozognak, csak közvetlen ütközéskor lépnek kölcsönhatásba más
molekulákkal. Más szóval ez annyit jelent, hogy a molekulák közötti
átlagos  távolságot:  (  az egységnyi térfogatban levő
molekulák száma) nagynak tekintjük a molekulák méreteihez, pontosabban,
a molekulák közötti kölcsönhatás  sugarához képest. Az  kis
mennyiséget néha „gázszerűségi paraméter”-nek mondják.

A gázokat statisztikusan a gázmolekulák fázistérbeli 
eloszlásfüggvényével írjuk le. Ez általában a molekulák valahogyan
megválasztott koordinátáinak (együttesüket -val jelöljük), s a megfelelő
általános impulzusok (együttesük jele: ) függvénye; nemstacionárius
állapotban még a  időé is. Jelöljük -vel a molekulák fázisterének
térfogatelemét;  és  megállapodás szerint a koordináták, ill. az
impulzusok differenciáljainak szorzatát jelöli.  a  elemben levő
molekulák átlagos száma, azoké a molekuláké tehát, melyek  és  értékei
a  és  megadott intervallumba esnek. A definícióbeli átlag fogalmára
később még visszatérünk.

Noha az  függvény mindenütt fázistérbeli eloszlássűrűségnek értendő, a
kinetikus elméletben célszerű e függvényt meghatározott módon
megválasztott, nem feltétlenül egymáshoz kanonikusan konjugált, általános
koordináta- és impulzusváltozókkal megadni. Állapodjunk meg
mindenekelőtt e választásban!



A molekula haladó mozgása mindig klasszikus; a molekulának mint
egésznek a mozgása a tömegközéppont  koordinátájával és a 
impulzussal (vagy a  sebességgel) írható le. Egyatomos gázban a
haladó mozgás a részecskék (atomok) egyetlen lehetséges mozgása.
Sokatomos gázban a molekuláknak forgási és rezgési szabadsági fokuk is
van.

A molekulák gázbeli forgó mozgása gyakorlatilag szintén klasszikus
mozgás. [1] Ezt mindenekelőtt a molekula  impulzusmomentumával írjuk
le. Kétatomos molekulák esetén ez elegendő is: az ilyen molekulák az 
vektorra merőleges síkban forgó rotátorok. Ami a molekula e síkbeli 
elfordulási szögét illeti, a valóságos fizikai feladatokban az
eloszlásfüggvényt függetlennek tekinthetjük tőle, vagyis a molekulák
minden helyzete egyformán valószínű ebben a síkban. E tény a  forgás
közbeni változásának gyorsaságával függ össze; eredetét a következőképp
világíthatjuk meg.

A  változásának sebessége  (ez a molekula forgásának
szögsebessége). Az átlagsebesség: , ahol  a molekula mérete,  a
lineáris sebességek átlagértéke. De a különböző molekulák szögsebessége
különböző, az értékek valamilyen törvényt követve oszlanak el  körül.
Ezért az azonos érték jellemezte molekulák szögkoordinátái igen gyorsan
szétszóródnak; ahogyan mondani szokás, a szögértékek gyorsan
„elkeverednek”. Legyen a  időpillanatban  a szög szerinti
eloszlás (a  és a  meghatározta intervallumban); az  szerinti eloszlást
jellemezze . Különítsük el a -től független átlagot:

tehát  nulla átlagértékű oszcilláló függvény. Az időben tovább
haladva, a molekulák szabad forgása miatt  az eloszlásfüggvény
az



összefüggés szerint megváltozik (az  a -nek  szerint periodikus
függvénye). Az idő múlásával az  az -nak egyre gyorsabban oszcilláló
függvénye lesz: az oszcilláció jellemző periódusa , s még a (két
egymás utáni ütközés közötti) szabad repülés ideje alatt is kicsi marad -
hoz képest. A megfigyelhető fizikai mennyiségek azonban az
eloszlásfüggvény  szerinti átlagértékét tartalmazzák; egy ilyen átlagban a
gyorsan oszcilláló  függvény járuléka elhanyagolhatóan kicsi. Ezért lehet
hát az  eloszlásfüggvényt a szögre átlagolt  függvénnyel
helyettesíteni.

E megfontolások általános jellegűek, és bármely, véges határok között
gyorsan ingadozó mennyiségre (fázisra) érvényesek.

A molekula forgási szabadsági fokához visszatérve megjegyezzük, hogy a
sok-atomos gázokban az eloszlásfüggvény függhet a molekula rögzített
irányítású tengelye és az  vektor által bezárt szögtől. A szimmetrikus
pörgettyűnek vehető molekulák esetén ez a szög az  és a pörgettyűtengely
által közrefogott szög (a precessziós szög); ha a pörgettyű gyorsan forog
saját tengelye körül, s a tengely is az  vektor körül, akkor az
eloszlásfüggvényt ettől itt is függetlennek tekinthetjük.[2]

Az atomok molekulán belüli mozgása gyakorlatilag mindig kvantált, a
molekula rezgési állapotát így a megfelelő kvantumszámok határozzák
meg. Közönséges körülmények között (nem túl magas hőmérsékleten)
azonban rendszerint nem gerjesztődnek rezgések, a molekula a rezgési
alapszintjén (nullszintjén) van.

A fejezetben ezután -val jelöljük az eloszlásfüggvény azon változóinak
együttesét, melyek különböznek a molekulának mint egésznek
koordinátáitól (és a  időtől is). A  fázistérbeli térfogatelemben
elkülönítjük a  szorzótényezőt, a használt koordinátákkal felírt
(az  függvényt nem befolyásoló, szög szerint kiintegrált) részt pedig -
val. A  mennyiségek fontos közös tulajdonsága, hogy mozgásintegrálok:
ha nem hat külső tér, az egyes molekulákhoz tartozó értékük két ütközés
között állandó marad; ütközéskor azonban általában megváltoznak. A
molekulának mint egésznek ,  és  koordinátái viszont természetesen
változnak a szabad mozgás folyamán is.



Egyatomos gázban a mennyiségek: az atom  impulzusának három
komponense, és így . Ha kétatomos molekulákról van szó, akkor a 

-ban a  impulzuson kívül megjelenik az  impulzusmomentum is;
ennek megfelelően a  elemet a

1.1. egyenlet - (1,1)

alakban lehet felírni, ahol  az  vektor irányának térszögeleme.[3]

Szimmetrikus pörgettyűnek vehető molekulák esetén a mennyiségek között
ott van az és a pörgettyűtengely  szöge is. Ilyenkor

(a  együtthatók közül az egyik a pörgettyű saját tengelye körüli
integráláskor kerül a kifejezésbe, a másik a precesszió szöge szerinti
integráláskor).

A következő integrál:

a gáz térbeli eloszlásának sűrűségét adja meg;  a molekulák átlagos
száma a  térfogatelemben. Erről szólva a következő megjegyzést kell
tennünk.

Valahányszor véletlenül kicsi  térfogatelemről van szó, valójában nem
matematikailag, hanem fizikailag kicsi térfogatelemre gondolunk, a térnek
olyan részére, melynek méretei kicsik a feladat jellemző  méreteihez
képest, viszont nagyok a molekulákhoz képest. Más szóval, az a kijelentés,
hogy a molekula az adott  térfogatelemben van, a molekula helyzetét a
legjobb esetben is csak a molekulaméret nagyságrendjébe eső pontossággal
határozza meg. Ez igen lényeges. Ha a gázrészecskék koordinátái pontosan
lennének meghatározva, akkor például egy egyatomos gáz két, klasszikus
pálya mentén mozgó atomjának összeütközésekor az összeütközés
kimenetele szintén teljesen meghatározott lenne. Ha viszont adott, fizikailag



kicsiny térfogatrészben zajló ütközéseket veszünk (ahogyan a kinetikus
gázelméletben mindig), akkor az atomok elhelyezkedésének
határozatlansága folytán az ütközés eredménye is bizonytalan lesz, s a
lehetséges kimeneteleknek csak a valószínűségéről lehet beszélni.

Most már pontosabban megmondhatjuk, hogy átlagos részecskesűrűségről
szólva az így meghatározott – fizikailag – végtelen kicsiny térfogatelemekre
s az ilyen elemek átrepüléséhez szükséges, a repülési időkre vonatkozó
átlagot tekintjük.

Mivel az átlagszámításkor tekintetbe vett elemek méretei nagyok a 
molekuláris méretekhez képest, az az  távolság is nagy kell legyen -hez
viszonyítva, amelyen e függvény már lényegesen megváltozik. A fizikailag
végtelenül kicsiny térfogatelem méretei és a molekulák közötti átlagos 
távolság viszonya tetszőleges lehet. Az eloszlásfüggvény meghatározta 
sűrűségeloszlás jellege azonban változhat ennek az aránynak a
függvényében. Ha a  elemek mérete nem nagy az -hoz képest, akkor az

 sűrűség nem lesz makroszkopikus mennyiség: a  térfogatelemben
bennlevő részecskék számának fluktuációja ugyanis összemérhető az
átlagértékkel. Az  sűrűség csak akkor lesz makroszkopikus mennyiség,
ha sok részecskét bezáró  térfogatrészekre vonatkozóan vesszük az
átlagot; a részecskeszám fluktuációja kicsi lesz e térrészekben. Nyilvánvaló
azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a feladatban a jellemző
hosszúságokra .

 

[1] Emlékeztetünk arra, hogy a forgás klasszikus voltának a 
egyenlőtlenség a feltétele (itt  a molekula tehetetlenségi nyomatéka,  a
gáz hőmérséklete). E feltétel közönséges gázokban legfeljebb hidrogénre és
deutériumra nézve sérülhet meg, alacsony hőmérsékleten.

[2] A gömbi pörgettyű típusú molekulák (például a ) forgásakor két szög
– melyek a molekula állását írják le az  irányához viszonyítva – állandó
értékű marad (  egyirányú az  szögsebességgel). Az aszimmetrikus
pörgettyű típusú molekulák esetében az  forgási
energia állandóságát kifejező szögkombináció értéke marad változatlan (itt 



,  és  az állandó  vektor vetületei a molekula forgó tehetetlenségi
főtengelyére).

[3] Az (1,1) kifejezéshez úgy lehet eljutni, hogy -t először a 
 alakban írjuk fel, ahol 

, a molekulatengely körüli térszög eleme (  az  és az e
tengely közötti szög). A -függvény azt fejezi ki, hogy -nek csak két
független komponense van (a kétatomos molekulák szabadságifok-
számának megfelelően): az  nyomaték merőleges a molekulatengelyre. A
kifejezést  szerint integrálva, megkapjuk az (1,1) képletet.
Megjegyzés. Ebben a kötetben a térszöget  jelöli. (A szerk.)



2 §. A részletes egyensúly elve
Tekintsük két molekula ütközését; az első molekula  jellemzői essenek
egy adott  intervallumba, a másodiké a , intervallumba, az ütközés
utáni jellemzők értéke essék a , ill. a  intervallumba. Erről a rövidség
kedvéért mint a és  molekulák  átmenetű ütközéséről
fogunk beszélni. Az időegységre és a gáz térfogategységére jutó ilyen
ütközések teljes számát úgy lehet megadni, hogy a térfogategységben levő
molekulák számát (ami ) megszorozzuk annak valószínűségével,
hogy mindegyik molekulát ilyen típusú ütközés éri. E valószínűség
mindenesetre arányos a térfogategységben levő , jellemzőjű molekulák
számával [vagyis )-gyel] és a molekulák ütközés utáni
jellemzőinek ,  intervallumaival. Az  s alatt  térfogatban
végbemenő  átmenetű ütközések számát

1.2. egyenlet - (2,1)

alakban lehet felírni [itt és ezután az  függvények indexei 
argumentumuk indexének felelnek meg:  s i.t.]; a

 együttható a zárójelek közéírt argumentumok valamilyen függvénye.[4] A
és az ütköző részecskék  viszonylagos sebessége

abszolútértékének hányadosa terület dimenziójú

1.3. egyenlet - (2,2)

ez adja meg az ütközések effektív hatáskeresztmetszetét.

A  függvényt elvileg csak az adott törvény szerint kölcsönható részecskék
ütközésének mechanikai feladatát megoldva lehet meghatározni. E



függvénynek bizonyos tulajdonságait azonban általános megfontolásokkal
is meg lehet mutatni.[5]

Az ütközés valószínűségének, mint ismeretes, a (klasszikus és kvantum-)
mechanika törvényeinek szimmetriájából következően fontos tulajdonságai
vannak az idő előjelének megfordításával kapcsolatban (l. az III. 144. §-át).
Jelöljük -vel a mennyiségekből időmegfordítással kapott mennyiségek
értékeit. Ez a művelet ellenkezőjére változtatja az impulzusok és
impulzusmomentumok előjelét, ha tehát , akkor .
Mivel az időirány-megfordítás felcseréli az „előbbi” és az „utóbbi”
állapotot, azért fenn kell állnia a

1.4. egyenlet - (2,3)

összefüggésnek.

Megjegyezzük, hogy ez az összefüggés a statisztikai egyensúlyi állapotban
nem sérti a részletes egyensúly elvét, mely szerint egyensúlyban a

 átmenetű ütközések száma egyenlő a 
átmenetű ütközésével. Ha ugyanis e számokat a (2,1) alakban adjuk meg,
akkor a

egyenlőséget kapjuk, ahol  az egyensúlyi (Boltzmann-féle) eloszlási
függvény. A  fázistérbeli térfogatelemszorzat az idő
megfordításával nem változik, ezért az egyenlőség mindkét oldaláról el
lehet hagyni a differenciálokat. Ezenkívül a  értékének -re való
felcserélésekor nem változik meg az energia sem: ; itt  a
molekula energiája a mennyiségek függvényeként. Mivel a gáz mint egész
nyugalomban van, az egyensúlyi eloszlásfüggvény csak az energiától függ.
Ezért

1.5. egyenlet - (2,4)



(itt  a gáz hőmérséklete), tehát . Végül pedig, az energiatétel
szerint két molekula ütközésekor . Következésképp

1.6. egyenlet - (2,5)

s az előbb leírt egyenlőség éppen a (2,3)összefüggést adja.

Ez a megállapítás a makroszkopikus  sebességgel mozgó gázokra is igaz.
Ebben az esetben az egyensúlyi eloszlásfüggvény

1.7. egyenlet - (2,6)

alakú, s a (2,5)összefüggés továbbra is érvényben marad azütközésre felírt 
 impulzusmegmaradási tétel folyamányaképpen.[6]

Figyeljünk fel arra, hogy a (2,5) egyenlőség csak a (2,4) vagy (2,6)
egyenlőség függvényeként felvett alakján múlik, a  és a  paraméter
változhat a gáztérfogatban.

A részletes egyensúly elvét kissé másként is meg lehet fogalmazni. Ehhez
az időmegfordításon kívül hajtsunk végre inverziót is: változtassuk
ellenkezőjére a koordináták előjelét. Ha a molekula nem elég szimmetrikus
akkor inverzióval sztereoizomer molekulába „megy át”, de ezt a molekulát
semmiféle forgatással sem lehet az eredetivel fedésbe hozni.[7] Másként
fogalmazva, ilyen esetekben az inverzió lényegében a gáz más anyagú
(sztereoizomer) gázra való felcserélésével egyenértékű, s a gáz
tulajdonságairól semmi újat sem mondhatunk. Ha a molekulának –
szimmetriájának jellege folytán – önmaga a sztereoizomerje, akkor az
inverzió után a gáz ugyanaz a gáz marad, s változatlanul kell maradniuk
mindazoknak a mennyiségeknek is, amelyek egy makroszkopikusan



homogén gáz tulajdonságait írják le. Jelöljük -vel a -ból egyszerre
végrehajtott időirány-megfordítással és inverzióval kapott mennyiségek
együttesét. Az inverzió ellenkezőjére változtatja a közönséges (poláris)
vektorok előjelét, közöttük a  impulzusát, s változatlanul hagyja az axiális
vektorokat , egyebek közt az  vektort. Ha tehát , akkor 

. A (2,3) egyenlőségen kívül a

1.8. egyenlet - (2,7)

egyenlőségnek[8] is teljesülnie kell.

A (2,3) egyenlet két oldalán a  függvénybeli átmeneteket egymás
időtükrözöttjeinek nevezik. Ezek szó szerinti értelemben nem oda és vissza
való átmenetek, mivel értékeik különböznek (az egyik , a másik ).
Egyatomos gázra vonatkozóan azonban az egymáshoz képest fordított
irányú átmenetekkel is meg lehet fogalmazni a részletes egyensúly elvét. Itt
a mennyiségek pontosan az atom impulzusának három komponensével
egyeznek meg, ezért , s így a (2,7) egyenlőségből a

1.9. egyenlet - (2,8)

összefüggést kapjuk. Itt – szigorú értelemben –„részletes egyensúly”-ról
van szó: minden mikroszkopikus ütközési folyamat kiegyenlítődik az
ellentétes irányú folyamattal.

A  függvény eleget tesz még egy általános összefüggésnek, mely már
nem áll összefüggésben az időtükrözési szimmetriával. Szemléletesebb lesz
a levezetés, ha diszkrét állapotok közötti átmeneteket véve,
kvantummechanikai eszközökkel visszük véghez. Adott véges térrészben
mozgó molekulapár állapotait fogjuk tekinteni. Az egyes ütközési
folyamatok valószínűségi amplitúdói, mint tudni való, uniter  mátrixot
(ún. szórásmátrixot vagy S-mátrixot) képeznek. Az unitaritási feltétel: 



, vagy explicite, a (különböző állapotokat megszámozó)
mátrixindexekkel kifejezve:

Az  esetet véve az

összefüggést kapjuk. Az  az  átmenetű ütközés valószínűségét
adja meg,[9] s az iménti egyenlőség egyszerűen a valószínűségek normáit
voltát fejezi ki: az adott állapotból lehetséges átmenetek valószínűségének
összege -gyel egyenlő. Az unitaritási feltétel azonban az  alakban
is felírható, az  és  tényezők másik sorrendjében. Ekkor a 

 kifejezést fogjuk kapni, s az  esetben

vagyis a megadott végállapotú átmenetek valószínűségének összege is .
Mindkét összegből elhagyva az  tagot (az állapotváltozás nélküli
ütközés valószínűségét), a

egyenletet írhatjuk fel. Ez éppen a keresett egyenlőség. A  függvényekkel
kifejezve ez az

1.10. egyenlet - (2,9)

alakot ölti.



 

[4] A kezdeti állapotok  és a végállapotok  jellemzőit jobbról balra, a
kvantummechanikában szokásos sorrendben,  alakban írjuk fel a 
függvényben.

[5] Rögtön hangsúlyozzuk, hogy a molekulák szabad mozgását
klasszikusnak tekintjük ugyan, de ez még nem zárja ki, hogy ütközési
hatáskeresztmetszetük kvantummechanikailag határozandó meg. A
kinetikai egyenlet egész levezetése itt független a  függvény (klasszikus
vagy kvantummechanikai) természetétől.

[6] A (2,6) összefüggés úgy adódik a (2,4) képletből, hogy a molekula
energiáját a gáz nyugalmi  rendszeréből transzformáljuk a gázhoz
viszonyítva  sebességgel mozgó  rendszerbe (l. az I. (3.5)): 

.

[7] Emlékeztetünk arra, hogy a szimmetriaközéppont és szimmetriasík
nélküli molekuláknak létezik sztereoizomerjük.

[8] Ha a  mennyiségek között a molekula forgásirányát meghatározó
változók is vannak, akkor -re vagy -re áttérve, meghatározott módon
ezeket is transzformálni kell. Így például a szimmetrikus pörgettyű
precessziós szöge az  szorzattal adható meg, ahol  a molekula
tengelyének iránya; ez a mennyiség az időirány megfordítására és az
inverzióra egyaránt előjelet vált.

[9] Az  nagy időtartamokra arányos a -vel, és -vel elosztva megadja
az időegységre eső átmeneti valószínűséget (vö. a IV. 64. §-ával). Ha a
kezdeti és végállapotú részecskék hullámfüggvénye „egységnyi térfogatban
levő egyetlen részecskére” van normálva, akkor ez a „valószínűség”
ugyanolyan dimenziójú , minta (2,1)-ben meghatározott 
mennyiség.



3 §. A Boltzmann-féle kinetikai
egyenlet
Térjünk rá most a kinetikus gázelmélet alapegyenletét, az 
eloszlásfüggvényt meghatározó egyenletleszármaztatására. Ha a molekulák
ütközése egyáltalán nem volna fontos, akkor a gáz mindegyik molekuláját
külön részrendszernek tekinthetnénk, s a molekulák eloszlásfüggvényére
igaz lenne Liouville tétele, mely szerint

1.11. egyenlet - (3,1)

(l. az V. 3. §-át). A teljes derivált itt a molekula fázistérbeli mozgásegyenlet
által meghatározott pályája menti differenciálást jelent. Emlékeztetünk rá,
hogy Liouville tétele a fázistérbeli sűrűségként definiált eloszlásfüggvényre
áll fenn (ahol is a fázistér az egymáshoz konjugált általános koordináták és
impulzusok tere). Ettől persze az  függvény még kifejezhető bármiféle
más változókkal is.

Ha nem hat külső tér, a szabadon mozgó molekulák  mennyiségei mind
állandó értékűek maradnak, csak az  koordináták változnak; így hát

1.12. egyenlet - (3,2)

Ha viszont a gáz külső, a molekulák tömegközéppontjára ható  térben
(pl. gravitációs térben) van, akkor a teljes derivált

1.13. egyenlet - (3,3)



ahol  a tér által a molekulára gyakorolt erő.

Az ütközések elrontják a (3,1) egyenlőséget; az eloszlásfüggvény nem
marad állandó a fázisgörbék mentén. A (3,1) helyébe a

1.14. egyenlet - (3,4)

egyenletet kell tennünk, ahol az  szimbólum az
eloszlásfüggvényütközések okozta változásának sebességét jelöli: 

 a molekulák számának egységnyi időre esőütközések okozta
változása a  fázistérfogatban. A (3,4) egyenletet a (3,2) egyenletben
használt  kifejezéssel

alakba átírva, (3,4) az eloszlásfüggvény teljes változását adja meg a fázistér
adott pontjában; a  tag a molekulák számának időegységre eső, a
szabad molekulamozgás miatt bekövetkező fogyását adja meg e
fázistérfogatban.

Az  mennyiséget ütközési integrálnak, a (3,4) alakú egyenleteket pedig
általában kinetikai egyenleteknek nevezik. A kinetikai egyenlet
természetesen csak az ütközési integrál alakjának megállapításával kap
tényleges értelmet. Rögtön el is kezdünk ezzel foglalkozni.

Két molekula összeütközésekor változik  mennyiségeik értéke. Ezért a
molekulát az ütközések minden alkalommal kivetik az adott 
intervallumból; az ilyen ütközéseket „kilépési” aktusnak mondják. Az adott 

 mellett lehetséges  átmenetűek jellemezte ütközések
időegységre eső teljes száma a  térfogatban a



integrállal egyenlő. Történnek azonban olyan ütközések („belépések”) is,
amelyek eredményeképpen az ütközés előtt a  intervallumon kívül eső 
jellemezte molekulák az ütközéssel bejutnak ebbe az intervallumba. Ezek
az adott  mellett lehetséges  átmenetű ütközések. A 
térfogatban egységnyi idő alatt végbemenő ilyenfajta ütközések teljes
száma a

integrállal egyenlő. A kilépési aktusok számát levonva a belépési
aktusokéból azt kapjuk, hogy a tekintett molekulaszám az összes ütközés
által  alatt a

mennyiséggel nő; a rövidség kedvéért itt a

1.15. egyenlet - (3,5)

jelöléseket alkalmazzuk. Az ütközési integrálra tehát az

1.16. egyenlet - (3,6)

kifejezést kapjuk. Az integrandus második tagjában a  szerinti
integrálás csak a  függvényre vonatkozik, az és  tényező e változóktól
nem függ. Ennek folytán az integrálnak ezt a részét át lehet alakítani a (2,9)
unitaritási feltétel felhasználásával. Ennek elvégeztével az ütközési integrál
az



1.17. egyenlet - (3,7)

alakot ölti; itt mindkét tagnak  az együtthatója.[10]

Megállapítván ezzel az ütközési integrál alakját, felírhatjuk a

1.18. egyenlet - (3,8)

kinetikai egyenletet. Ezt az integro-differenciálegyenletet Boltzmann-
egyenletnekis nevezik. Ezt az egyenletet Ludwig Boltzmann, a kinetikus
elmélet megalapozója írta fel először, 1872-ben.

Az egyensúlyi statisztikus eloszlásnak úgy kell eleget tennie a kinetikai
egyenletnek, hogy az azonosággá váljon. E követelmény tényleg teljesül.
Az egyensúlyi eloszlás állandósult és (ha nem hat külső tér) homogén, így a
(3,8) egyenlet bal oldala azonosan nulla. Nulla azonban az ütközési integrál
is: a (2,5) egyenlőség szerint nulla az integrandus. A kinetikai egyenletnek
persze eleget tesz a külső térben levő gáz egyensúlyi eloszlása is. Elég, ha
felidézzük, hogy a kinetikai egyenlet bal oldalán a  teljes derivált áll,
melynek nulla az értéke, ha  csak mozgásintegráloktól függő függvény; s
az egyensúlyi eloszlás ilyen: csak a molekula  teljes energiájának
függvénye.

A kinetikai egyenlet levezetésekor a molekulák ütközését lényegében
pillanatszerű, a tér egy pontjában történő eseménynek tekintettük.
Nyilvánvaló tehát, hogy a kinetikai egyenlettel elvileg csak olyan
időszakaszban vizsgálhatjuk az eloszlásfüggvény változását, mely hosszú
az ütközések tartalmához képest, ill. csak olyan távolságokon, melyek
nagyok az ütközési tartomány méreteihez képest. Az ütközési tartomány
mérete a molekuláris erők  hatótávolságának nagyságrendjébe (semleges
molekulák esetén a méret nagyságrendjébe) esik; az ütközés időtartama
pedig a  nagyságrendjébe. Ezek az értékek határozzák meg a kinetikai



egyenlet alkalmazhatóságának időbeli és térbeli alsó határait (e
korlátozások eredetére még visszatérünk a 16. §-át). Gyakorlatilag általában
nincs szükség (s persze lehetőség sem) a rendszer viselkedésének ilyen
részletes leírására; ehhez egyebek között olyan pontosan kellene megadni a
kezdeti feltételeket (a gáz molekuláinak térbeli eloszlását), hogy már
gyakorlatilag kivihetetlen. A valóságos fizikai kérdésekben léteznek a
feltételektől kijelölt jellemző  hossz- és  időparaméterek (a gáz
makroszkopikus fizikai mennyiségeinek gradiensét jellemző hosszak, a
hanghullámok hossza és rezgésszáma). Az ilyen feladatokban a rendszer
viselkedését elég olyan távolságokon és időtartamokban figyelemmel
kísérni, melyek csak ezekkel az  és  értékekkel összehasonlítva kicsik.
Más szóval, a fizikailag végtelen kicsiny térfogat- és időtartamelemeknek
csak az -hez és -hez képest kell kicsinynek lenniük. Az ilyen elemekre
átlagolva, a feladat kezdeti feltételeit is meg lehet adni.

Egyatomos gázra vonatkozóan a  mennyiségek az atomok 
impulzusának három komponensével egyeznek meg, és (2,8) szerint az
ütközési integrálban  a  függvénnyel helyettesíthető.
Ezután a . A  differenciális ütközési keresztmetszettel
kifejezve e függvényt (itt ; l. a (2,2) képletet) az

1.19. egyenlet - (3,9)

egyenlőséget kapjuk. A  függvény, és vele a (2,2)által adott  is, az
impulzus-és az energiamegmaradást kifejező -függvényes
szorzótényezőket tartalmaz; e törvények következményeképp ui. a , , 

 mennyiségek (adott  mellett) valójában nem függetlenek. Ha azonban
az ütközési integrált a (3,9) alakban írjuk fel, akkor a  függvényeket – a
megfelelő integrálások következtében – már kiküszöböltnek vehetjük, ezzel

 a közönséges szórási keresztemetszet lesz, mely (ha  adott) csak a
szórási szögtől függ.

A gázok kinetikai jelenségeinek kvalitatív vizsgálatában az ütközési
integrált hozzávetőleges becslésére használható a közepes szabad úthossz



fogalma. Az  közepes szabad úthossz a molekulák két, egymás utáni
ütközés között megtett útjának bizonyos átlaga. [11] E mennyiség
természetesen csak kvalitatív jellegű, a definíció már maga is függ attól,
hogy milyen kinetikai jelenséget is tekintünk.

A szabad úthossz kifejezhető a  ütközési hatáskeresztmetszettel és a
gázbeli molekulák számának sűrűségével. Tegyen meg a molekula -t,
eközben összeütközött a térfogatban (a  keresztmetszetű és  hosszú
henger térfogatában) levő molekulákkal; a térfogatban  számú molekula
van. Világos ezért, hogy

1.20. egyenlet - (3,10)

Az ütközési hatáskeresztmetszet arányos a  molekuláris méretek
négyzetével. Felírva még, hogy – ahol az  a molekulák közti
átlagos távolság – kapjuk, hogy

1.21. egyenlet - (3,11)

Mivel a gázban , azért az  szabad úthosszra .

A  hányadost szabad repülési időnek nevezik. Az ütközési integrál
hozzávetőleges becslésére fel lehet tenni, hogy

1.22. egyenlet - (3,12)

A számlálóba az  különbséget írva azt vettük tekintetbe, hogy az
egyensúlyi eloszlásfüggvényre vonatkozóan nulla az ütközési integrál. A
(3,12) egyenletben a mínusz előjel azt fejezi ki, hogy a statisztikus
egyensúly elérésének mechanizmusát ütközések képezik, amelyek tehát
csökkentőleg hatnak az eloszlásfüggvénynek az egyensúlyi eloszlástól való



eltérésére. Ebben az értelemben úgy fogható fel mint relaxációs idő, azaz
mint a gáz valamennyi térfogatelemének egyensúlyba jutását jellemző idő.

 

[10] Az ütközési integrál (2,9)-cel való átalakításának lehetőségére E. C. G.
Stückelberg mutatott rá (1952).

[11] E fogalmat elsőként R. Clausius vezette be (1858).



4 §. A H-teoréma
A magára hagyott gáz, miként minden zárt, makroszkópikus rendszer
egyensúlyi állapot felé törekszik. Ezzel párhuzamosan – a kinetikai
egyenlet szerint – a nem-egyensúlyi eloszlási függvény evolúciójának a gáz
entrópiája növekedésével kell együtt járnia. Megmutatjuk, hogy ez tényleg
így is van.

Tudni való, hogy az  eloszlásfüggvény által leírt nemegyensúlyi
makroszkopikus állapotban levő gáz entrópiája az

1.23. egyenlet - (4,1)

integrállal egyenlő. E kifejezést az idő szerint deriválva a

1.24. egyenlet - (4,2)

összefüggéshez jutunk.

Mivel a gázban a molekulák ütközése révén áll be a statisztikus egyensúly,
azért az entrópianövekedésnek az eloszlásfüggvény-változás ütközési
részével kell kapcsolatban állnia. E függvény változásának a molekulák
szabad mozgásával összefüggő része ugyanis nem növelheti a gáz
entrópiáját. Az (  külső térben levő) gáz eloszlásfüggvénye
megváltozásának e részét ui. a



egyenlet jobb oldalának első két tagja írja le; e tagok járuléka a 
deriváltban a

integrállal egyenlő. De a  deriváltat tartalmazó tag térfogat szerinti
integrálját (Gauss tétele szerint) át lehet írni felületi integrállá, s a teljes
gáztérfogatra véve az integrált az eredmény nulla lesz, mivel a gáz által
elfoglalt tartományon kívül .

A  deriváltat tartalmazó tag impulzustérbeli integrálját épp így át lehet
írni egy végtelen távoli felületen veendő felületi integrállá, így ez is nulla
lesz.

Az entrópiaváltozásra eképp a

1.25. egyenlet - (4,3)

marad.

Ezt az integrált át lehet alakítani; a módszert (a további alkalmazásokra
gondolva) általánosan az

integrálra vonatkozóan fogalmazzuk meg, ahol  a mennyiségeknek
tetszőleges függvénye. Az ütközési integrál (3,6) alakját véve:

rövidítésül itt  a  szorzatot jelöli. Mivel itt az integrált
valamennyi változó szerint kell venni, akárhogyan átjelölhetjük a



változókat, ezzel az integrál értéke nem változik. Kölcsönösen egymásra
írva át a ,  és a ,  változókat, az

integrált kapjuk. Most a  átjelölésekkel, majd az így kapott
integrálok összegének felét véve és fölhasználva a  függvénynek az
összeütköző két részecskére vonatkozó nyilvánvaló szimmetriáját, az

1.26. egyenlet - (4,4)

átalakítási képletet kapjuk. E szerint egyebek közt ; (3,7)
szerinti képletét használva, az

1.27. egyenlet - (4,5)

egyenlőséget kapjuk.

A (4,4) képlet (4,3) integrálra való alkalmazásával a

összefüggéshez jutunk; itt . Ezt a nullával egyenlő integrál
felének levonásával a

1.28. egyenlet - (4,6)



alakba írjuk át. Az integrálandó kifejezésben a zárójelek közötti függvény
minden  helyen nemnegatív; nulla az  helyen, s innen nő a két
irány bármelyikében haladva. Definíciójuk szerint pozitívak az
integrandusban álló , ,  függvények is. Így tehát a kívánt

1.29. egyenlet - (4,7)

eredményhez jutunk, mely az entrópia növekedésének törvényét fejezi ki
(az egyenlőség egyensúlyban áll fenn).[12]

Figyeljünk fel arra, hogy a (4,6) és ezáltal a (4,3) integrandusának
nemnegatív volta következtében nemcsak a  és  szerinti teljes (4,3)
integrál pozitív, hanem már a csupán  szerinti is. Más szóval, az ütközések
a gáz minden térfogatelemében növelik az entrópiát. Ez persze nem jelenti
azt, hogy az entrópia növekszik is minden térfogatelemben, mivel az
entrópia egyik térrészből átmehet a másikba is a molekulák szabad
mozgásával.

 

[12] Az entrópianövekedés törvényét Boltzmann bizonyította be a kinetikai
egyenlet segítségével; ez volt e törvény első mikroszkópikus megalapozása.
A gázokra megfogalmazott törvényt H-teorémának nevezik (H-val jelölte
Boltzmann az entrópiát).



5 §. Áttérés a makroszkopikus
egyenletekre
A Boltzmann-féle kinetikai egyenlet a gáz állapotevolúciójának
mikroszkopikus leírását adja. Megmutatjuk, miképpen lehet áttérni a
kinetikai egyenletről a közönséges hidrodinamikai egyenletekre, melyek ezt
az evolúciót kevésbé részletesen, makroszkopikusan írják le. Ez a leírásmód
akkor alkalmazható, amikor a gáz makroszkopikus tulajdonságai
(hőmérséklete, sűrűsége, sebessége stb.) elég lassan változnak a gáz
térfogatában: a molekulák  szabad úthosszához mérve nagynak kell lennie
az  távolságnak, melyen e tulajdonságok már lényegesen megváltoznak.

Már volt szó róla, hogy az

1.30. egyenlet - (5,1)

integrál a gázmolekulák térbeli eloszlássűrűsége. A  szorzat ennek
megfelelően, a gáz tömegeloszlásának sűrűsége. A gáz makroszkopikus
mozgásának sűrűségét (a molekulák mikroszkopikus  sebességétől való
megkülönböztetésül) jelölje ; ezt átlagként a

1.31. egyenlet - (5,2)

kifejezéssel definiáljuk.

Az ütközések nem változtatják meg sem a részecskék számát, sem teljes
energiájukat, sem teljes impulzusukat. Világos, hogy az eloszlásfüggvény
ütközési része nem változtathatja meg az egyes térfogatelemekben a gáz
makroszkopikus jellemzőit – sűrűségét, belső energiáját,  makroszkopikus



sebességét – sem. A gáz egységnyi térfogatában levő molekulák számát,
energiáját és impulzusát ugyanis az

1.32. egyenlet - (5,3)

(nulla értékű) integrálok adják meg. Ezekről az egyenlőségekről könnyen
meggyőződhetünk, ha az integrálokra alkalmazzuk a (4,4)átalakítását a 

, , ill.  függvényekkel (az első integrál azonosan nulla, a második és
harmadik az energiának, ill. az impulzusnak az ütközés során való
megmaradása folytán lesz nulla).

Írjuk most fel a kinetikai egyenletet:

1.33. egyenlet - (5,4)

és megszorozva rendre -mel, -val, ill. -nal, integráljuk szerint. Az
egyenlet jobb oldala mind a három esetben nulla lesz; így a következő
egyenleteket kapjuk:

1.34. egyenlet - (5,5)

1.35. egyenlet - (5,6)

1.36. egyenlet - (5,7)



Az első a szokásos hidrodinamikai kontinuitási egyenlet, mely a gáz
tömegének megmaradását fejezi ki. A második egyenlet az impulzus
megmaradásának kifejezője; a  az impulzusáram-sűrűség tenzora, amit
a

1.37. egyenlet - (5,8)

összefüggés definiál. E tenzor  komponense az  tengelyre merőleges
egységnyi területen  alatt átáramló molekulák által átvitt impulzus
komponensével egyenlő. Végül (5,7) az energiamegmaradás egyenlete; a

1.38. egyenlet - (5,9)

összefüggéssel meghatározott vektor a gázbeli energiaáram sűrűsége.

Az (5,6) és (5,7) egyenleteknek a megszokott hidrodinamikai egyenletekké
való átalakításához azonban még makroszkopikus mennyiségekkel kell
kifejeznünk -t és -t. Már említettük, hogy a gáz makroszkopikus
leírhatóságához fel kell tennünk, makroszkopikus jellemzőinek gradiense
elég kicsi. Ez esetben első közelítésképpen feltehetjük, hogy a gáz minden
egyes térfogatrészében már beállt a termikus egyensúly, de a gáz egésze
nincs egyensúlyban. Más szóval, az  eloszlásfüggvény minden
térfogatelemben lokálisan egyensúlyinak, vagyis az adott térfogatrész
sűrűsége, hőmérséklete és makroszkopikus sebessége által meghatározott
egyensúlyi  eloszlásfüggvénnyel megegyezőnek tekintendő. Ezzel a
közelítéssel nem veszünk tudomást a gázbeli disszipatív folyamatokról: a
belső súrlódásról és a hővezetésről. Természetes, hogy ezáltal az (5,6)–(5,7)
egyenletek az ideális folyadék hidrodinamikai egyenleteibe mennek át.
Most meg is győződünk erről.

Az egészként  sebességgel mozgó gáztartományban az egyensúlyi
eloszlásfüggvény a Galilei-transzformációk leírta módon különbözik csak a



nyugalomban levő gáz egyensúlyi eloszlásfüggvényétől. Áttérve a gázzal
együttmozgó  vonatkoztatási rendszerre, a szokásos Boltzmann-eloszlást
kapjuk. A molekula e rendszerhez viszonyított  sebessége és a 
rendszerbeli  sebessége között  az összefüggés. Ezzel azt
írhatjuk, hogy

a  és a  tag nullát ad a  iránya szerinti átlagolással, mivel a 
rendszerben a molekulasebességek valamennyi iránya egyaránt valószínű.
Ugyanezen okból

1.39. egyenlet - (5,10)

a termikus sebesség négyzetének átlaga pedig , ahol  a gáz
hőmérséklete. Végül, észrevéve, hogy  a gáz  nyomásával egyenlő, a

1.40. egyenlet - (5,11)

egyenlethez, vagyis az ideális folyadék impulzusáram-tenzorának ismert
kifejezéséhez jutunk; (5,6) egyenlet ezzel a tenzorral felírva, ekvivalens a
hidrodinamika Euler- egyenletével (l. az VI. 7. §-át).

Az (5,9) integrál átalakítására vonatkozóan megjegyezzük, hogy a molekula
 rendszerbeli  energiája és  rendszerbeli  energiája között az

egyenlet adja meg a kapcsolatot. Ezt, továbbá a  kifejezést a 
 egyenletbe helyettesítve, a



összefüggést kapjuk. A  szorzat átlagolásakor felhasználtuk az
(5,10) egyenletet. Itt viszont  a gáz térfogategységre vonatkoztatott
termodinamikai belső energiája, az  pedig ugyanezen gázmennyiség

 entalpiája. Tehát

1.41. egyenlet - (5,12)

egyezésben az ideális folyadék hidrodinamikából ismert energiaáram-
kifejezésével (l. az VI. 6. §).

Végül foglalkozzunk az impulzusmomentum megmaradása és a kinetikai
egyenlet kapcsolatával. A szigorú megmaradási törvénynek csak a gáz
teljes momentumára kell fennállnia. E momentum a szabad
molekulamozgás pályamenti momentumából és a molekulák saját forgási 

 momentumából tevődik össze; sűrűsége az

1.42. egyenlet - (5,13)

integrálösszeg. De a két tag különböző nagyságrendű. Két, egymástól 
átlagos távolságban levő molekula relatív mozgásának pályamenti
momentuma  nagyságrendű, a molekulák saját momentuma pedig 

, a pályamomentumhoz képest kicsi tehát (mivel  mindig
fennáll).

Természetes hát, hogy a  kicsiny mennyiség szerinti első el nem tűnő
közelítésben a megfelelő Boltzmann-féle kinetikai egyenlet nem veheti
tekintetbe a teljes pályamomentumnak az (5,13) két összetevője közötti
kicserélődés által keltett kicsiny változását. Ezzel áll összefüggésben az,
hogy a Boltmann-egyenletben megmarad a gáz teljes pályamomentuma: az



impulzus megmaradását kifejező  egyenletből automatikusan
következik, hogy

1.43. egyenlet - (5,14)

E sajátosság eredete nyilvánvaló: mivel a Boltzmann-egyenletben az
ütközést úgy tekintjük, mint ami egy pontban történik, azért az összeütköző
molekulák impulzusával együtt megmarad a pályamomentum is. Ahhoz,
hogy a pályamomentum változását is visszaadó egyenletet kapjunk, a -
ben magasabb rendű tagokat is tekintetbe kellene venni, amelyek kifejezik
azt, hogy azösszeütközés pillanatában a molekulák véges távolságra vannak
egymástól. Magát a haladóés a forgási szabadsági fokok közötti
momentumcserét viszont

1.44. egyenlet - (5,15)

alakú kifejezéssel le lehet írni a Boltzmann-egyenlet eszközeivel; itt  a
molekulák saját forgási momentumának sűrűsége. Mivel ütközéskor a
molekulák saját momentuma összegének nem kell megmaradnia, az (5,15)
jobb oldalánálló integrál általában különbözik nullától, és az  mennyiség
változásának sebességét adja meg. Ha a gázban valamilyen mesterséges
módon nem nulla momentumsűrűség keletkezik, a sűrűség relaxációját az
(5,15) egyenlet fogja meghatározni.



6 §. A gyengén inhomogén gázra
felírt kinetikai egyenlet
Ahhoz, hogy a gyengén inhomogén gázban működő disszipatív
folyamatokat, (hővezetést és belső súrlódást) tekintetbe vehessük, az alábbi
(az előző paragrafusokban vizsgáltnál) magasabb rendű közelítést kell
alkalmaznunk. Ahelyett, hogy minden gáztérfogatelemben egyszerűen a
lokálisan egyensúlyi  eloszlásfüggvényt tekintenénk, vegyük számításba
az  és  közötti kis különbséget, vagyis írjuk fel -et az

1.45. egyenlet - (6,1)

alakban, ahol  kicsiny módosítás. E javítást célszerű az itt mutatott
formában felírni, kiemelve a  tényezőt; a Boltzmann-
eloszlásesetében e derivált csak az  tényezőben tér el magától az 
függvénytől. E módosítást elvileg a ( -ben linearizált kinetikai egyenlet
megoldásával kell meghatározni. [13]

A  függvénynek a kinetikai egyenlet kielégítésén túl még eleget kell
tennie bizonyos kiegészítő feltételeknek is. Az  függvény ugyanis a
(vizsgált térfogatelemben) részecskeszám-sűrűség, az energia- és az
impulzussűrűség adott értékeinek megfelelő egyensúlyi eloszlásfüggvény,
vagyis az

1.46. egyenlet - (6,2)

adott értékeihez tartozik. A (6,1) eloszlásfüggvénynek e mennyiségekre
ugyanezeket az értékeket kell adnia, vagyis az és  integráljainak azonos



értékűeknek kell lenniük. Más szóval ez azt jelenti, hogy a  függvénynek
eleget tennie az

1.47. egyenlet - (6,3)

feltételeknek. Hangsúlyozzuk, hogy a nemegyensúlyi gázban már a
hőmérséklet fogalma is csak azáltal lesz meghatározott, hogy határozott
értékeket tulajdonítunk a (6,2) integráloknak. E fogalomnak csak az
egészében egyensúlyi állapotban levő gázra vonatkozóan van értelme; a
hőmérséklet nemegyensúlyi gázra vonatkozó definiálásához kiegészítő
feltételekre van szükség; erre valók az előbbi előírások.

Mindenekelőtt alakítsuk át a (3,8) kinetikai egyenletben az ütközési
integrált. Ebbe a (6,1) alakú függvényeket behelyettesítve, a kis
korrekciókat nem tartalmazó tagok kiejtik egymást, mivel az egyensúlyi
eloszlásfüggvényre véve az ütközési integrál nulla. Az elsőrendű tagok az

1.48. egyenlet - (6,4)

egyenletnek tesznek eleget, ahol  az

1.49. egyenlet - (6,5)

lineáris integráloperátort jelöli. Ebben a két képletben felhasználtuk az
 egyenlőséget és az  szorzót kivittük az integráljel elé, mivel

 szerint nem integrálunk.

Figyeljünk fel arra, hogy a (6,5) integrál azonosan nulla lesz a

1.50. egyenlet - (6,6)



függvények behelyettesítésével (  itt egy állandó vektor); a második és
harmadik függvényre ez az állítás az energia és az impulzus ütközésnél való
megmaradása folytán igaz. A (6,6) függvények, az időtől és a
koordinátáktól függetlenek lévén, az egész kinetikai egyenletnek is eleget
tesznek.

E megoldások eredete egyszerű. A tetszőleges (állandó)
részecskesűrűségnek és hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyi
eloszlásfüggvény eleget tesz a kinetikai egyenletnek. Ezért eleget tesz neki
a sűrűség  megváltozása miatt fellépő

kis korrekció is; innen származik a (6,6) megoldások közül az első. Az
egyenletnek éppígy eleget tesz a

korrekció is, mely a  hőmérséklet kicsiny  állandó változásától
származik. A  derivált pedig egy  alakú tag (az -beli
normáló tényező differenciálásával adódó) és egy -val arányos tag
összege; ebből jön a (6,6)-beli második megoldás. A harmadik a Galilei-
féle relativitási elv kifejezéseként adódik: az egyensúlyi eloszlásfüggvény
bármely tehetetlenségi rendszere áttérve is ki kell hogy elégítse a kinetikai
egyenletet. Az eredetihez képest  állandó sebességgel mozgó rendszerre
áttérve, a molekula  sebessége -re változik, az eloszlásfüggvény
megváltozása emiatt

ennek felel meg a (6,6) harmadik megoldása. Ezek közül a „parazita”
megoldásokat a három (6,3) feltétel kiróvásával zárjuk ki.



A kinetikai egyenlet bal oldalát rögtön általánosan, a hővezetési és a belső
súrlódási feladathoz is megfelelő módon fogjuk átalakítani. Más szóval,
feltesszük, hogy a gáz mindegyik makroszkopikus jellemzőjének van
gradiense, köztük a  makroszkopikus sebességnek is.

A nyugvó ( ) gáz egyensúlyi eloszlásfüggvénye a Boltzmann-eloszlás ,
melyet

1.51. egyenlet - (6,7)

alakba írunk; itt  a gáz kémiai potenciálja. A mozgó gáz
eloszlásfüggvénye (mint már megjegyeztük az 5. §-ban) csak a sebesség
Galilei-transzformáltjában tér el ettől. E függvény explicit felírására vonjuk
ki a molekula  teljes energiájából a haladó mozgás energiáját:

1.52. egyenlet - (6,8)

az  belső energia összetevői: a molekula forgási energiája és a rezgési
energia. A  helyébe a  különbséget írva, megkapjuk a mozgó gázra
vonatkozó

1.53. egyenlet - (6,9)

Boltzmann-féle eloszlást .

Gyengén inhomogén gázban  függ a koordinátáktól és az időtől. Ez a
függés a makroszkopikus jellemzők – a  sebesség, a  hőmérséklet, a 
nyomás (és velük a ) – gáz térfogatában és az időben végbemenő
változása révén mutatkozik meg. Mivel e mennyiségek gradiense



feltevésünk szerint kicsi, a kinetikai egyenlet bal oldalán (a vizsgált
közelítésben) elég  helyett -t írni.

A számításokat némileg egyszerűsíteni lehet, ha figyelembe vesszük, hogy
a végül is minket érdeklő kinetikai együtthatók nyilvánvalóan függetlenek a

 sebességtől. Ezért elég egyetlen gázbeli pontot tekinteni, és olyat
választani, ahol a  sebesség nullával egyenlő (de természetesen a
deriváltja nem).

A (6,9) kifejezésből az idő szerinti deriválás majd a  érték
behelyettesítése után a

összefüggést kapjuk. Ismert termodinamikai képletek szerint

ahol ,  és  rendre az entalpia, az entrópia és a térfogat, mindegyik a
gáz egyetlen részecskéjére vonatkoztatva. Ezért a

1.54. egyenlet - (6,10)

összefüggés is teljesül. Ugyanígy kapjuk a

1.55. egyenlet - (6,11)

összefüggést, ahol rövidítésül bevezettük a

1.56. egyenlet - (6,12)



jelöléseket, az utolsó tagban pedig a

azonos átalakítást hajtottuk végre.

A kinetikai egyenlet bal oldala a (6,10)–(6,11) kifejezések összege. Itt az
ideális (azaz belső súrlódás és hővezetés nélküli) közegek hidrodinamikai
egyenletei szerint a makroszkopikus mennyiségek idő szerinti deriváltjai
mind kifejezhetők a térbeli gradiensekkel; a disszipatív tagok
figyelembevétele magasabb rendben kicsiny tagokat adna. Olyan pontban,
ahol , Euler egyenlete a

1.57. egyenlet - (6,13)

összefüggést adja. Ugyanebben a pontban a kontinuitási egyenlet szerint
, vagyis

1.58. egyenlet - (6,14)

itt pedig felhasználtuk a

1.59. egyenlet - (6,15)



termodinamikai képleteket (  a fajhő, szintén egy molekulára
vonatkoztatva), a második képlet ideális gázra vonatkozik. A (6,14)–(6,15)
egyenlőségből az

1.60. egyenlet - (6,16)

egyenlőséghez jutunk (tekintetbe vettük, hogy az ideális gázra ).

Egyszerű számítással megkapjuk most már a

1.61. egyenlet - (6,17)

eredményt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy eddig semmit sem tettünk fel a
termodinamikai mennyiségek hőmérsékletfüggéséről, csak az ideális gáz
általánosállapot-egyenletét használtuk fel. Olyan gázban, melyben a
molekulák forgása klasszikus és nem gerjednek rezgések, a fajhő független
a hőmérséklettől, az entalpia [14] pedig

1.62. egyenlet - (6,18)

Ebben az esetben a (6,17) egyenletben nulla az utolsó tag; a (6,17)és a (6,4)
egyenlővé tételével az

1.63. egyenlet - (6,19)

alakban felírhatjuk a végleges kinetikai egyenletet. A következő két
paragrafusban ezt az egyenletet a hővezetési és belső súrlódási feladatra



alkalmazva fogjuk részletesebben megvizsgálni.

Emlékeztetünk arra, hogy már az entrópianövekedés törvényéből
következik, hogy a nyomásgradiens (ha nincsen hőmérséklet- és
sebességgradiens) nem indít disszipatív folyamatokat (l. VI. 49. §). A
kinetikai egyenletben ez a követelmény automatikusan teljesül, és abban
fejeződik ki, hogy a (6,19) bal oldaláról hiányzik a nyomásgradiens.

 

[13] A kinetikai egyenletnek ez a megoldási módszere D. Enskog nevéhez
fűződik (1917).

[14] Feltesszük, hogy a molekula  energiáját legkisebb értékétől
számítjuk: a  függvényből ennek megfelelően elhagytuk a hőmérséklettől
független additív állandót.



7 §. A gáz hővezetése
A gáz hővezető-képességének meghatározásához meg kell oldani a
hőmérsékletgradienst magába foglaló kinetikai egyenletet. A (6,19)
egyenlet bal oldalán csak az első tagot tartva meg, az

1.64. egyenlet - (7,1)

egyenletet kapjuk. Ennek megoldását

1.65. egyenlet - (7,2)

alakban keressük, ahol  csak a mennyiségektől függő függvény. Ezt a (7,1)
egyenletbe helyettesítve, valóban mindkét oldalon megjelenik a 
tényező. Mivel az egyenletnek igaznak kell lennie a  vektor bármely
értékére, a  vektor két oldalon álló együtthatója ugyanaz kell, hogy
legyen; ezzel a -re a következő egyenletet kapjuk:

1.66. egyenlet - (7,3)

Ez már nem tartalmazza -t (ezért explicite a koordinátáktól sem függ).

A  függvény eleget kell, hogy tegyen a (6,3) feltételeknek is. A (7,2)
alakú függvényekre az első két megkötés automatikusan kielégül: ez már
csak abból is nyilvánvaló, hogy a (7,3) egyenlet nem tartalmaz semmilyen
vektorparamétert, melynek irányába az  és  integrálok –
mint állandó vektorok – mutathatnának. A harmadik feltétel az



1.67. egyenlet - (7,4)

kiegészítő korlátozást adja a (7,3) egyenlet megoldásához.

Megoldva a kinetikai egyenletet, a  függvény ismeretében meg lehet
határozni a hővezetési együtthatót, kiszámítva az energiaáramot,
pontosabban az energiaáram disszipatív, a konvektív energiaátvitelhez nem
kapcsolódó részét. Az energiaáramnak ezt a részét -vel fogjuk jelölni. De
ha a gáz makroszkopikusan nyugalomban van, akkor  megegyezik az
(5,9) integrállal megadott teljes  energiaárammal. Az  esetben ez az
integrál azonosan eltűnik a  iránya szerinti integráláskor. Ezért a (6,1)-beli 

-et behelyettesítve ez marad:

vagy komponensekben:

1.68. egyenlet - (7,5)

Az egyensúlyban levő gáz izotropiája következtében nincs semmilyen
kitüntetett irány, így a tenzort ki lehet fejezni a  egységtenzor
segítségével, tehát végül is egy skalárral:

Az energiaáram tehát

1.69. egyenlet - (7,6)



ahol a skaláris hővezetési együttható a

1.70. egyenlet - (7,7)

integrállal egyenlő. Az a tény, hogy e mennyiség pozitív (a áramnak a
hőmérsékletgradienssel ellentétes irányba kell mutatnia), automatikusan
következik a kinetikai egyenletből (l. a 9. §-t).

Egyatomos gázokban a  sebesség az egyetlen vektor, amelytől a  függ.
Ebből nyilvánvaló, hogy e függvénynek

1.71. egyenlet - (7,8)

alakúnak kell lennie.

A többatomos gázokban a  függvény már két vektortól függ: a 
sebességtől és az  momentumtól. Ha a molekulák olyan szimmetrikusak,
hogy nincsen sztereoizomerjük, akkor az ütközési integrál, és így a (7,3)
egyenlet is invariáns a tértükrözésre vonatkozóan. Ugyanilyen
invarianciájúnak kell lennie a  megoldásnak is. Más szóval, a 
függvénynek valódi skalárnak kell lennie, s minthogy a  gradiens valódi
(poláris) vektor, ugyanilyennek kell lennie a  függvénynek is. A kétatomos
gázok esetében, tehát, mivel a  és  vektorok meghatározzák a 
mennyiségeket, a  függvény alakja:

1.72. egyenlet - (7,9)

ahol , és  a , ,  skalárváltozóktól függő skaláris függvény;
ez a  poláris és az  axiális vektorból előállítható poláris vektor
legáltalánosabb alakja.[15]



Ha viszont az anyagnak van sztereoizomerje, akkor nem áll fenn
tértükrözésre vonatkozóan invarianciája: ilyenkor – a 2. §-ban már
megjegyeztük – a tértükrözés a gázt lényegében más összetételű anyaggá
„alakítja át”. Ennek megfelelően a  függvény tartalmazhat pszeudoskalár
tagokat, a  tehát axiális vektor tagokat (pl.  alakúakat). Azokat a
feltételeket, amelyek mellett a kinetikai egyenletet az itt kifejtett (az  és 
közelségére alapuló) módszerrel lehet megoldani, az ütközési integrál
(3,12) szerinti becslésével lehet felderíteni. A molekulák átlagos energiája
arányos -vel, ezért a (7,3) egyenlet két oldalának becslése azt adja, hogy 

, amiből . A  (a  feltétellel
ekvivalens) feltétel azt jelenti tehát, hogy -nek kicsinek kell lennie ahhoz
az  távolsághoz képest, melyen a hőmérséklet már lényegesen
megváltozik . Más szóval, a (6,1) alakú függvények első tagok
a kinetikai egyenlet megoldásainak a kis  arány szerinti kifejtésében.

A (7,7) integrál  összefüggéssel való becslése a

1.73. egyenlet - (7,10)

formulát adja, ahol  a gáz egy molekulára vonatkoztatott fajhője. Ez ismert
elemi gázkinetikai képlet (l. a 29. lábjegyzetet). Ebbe az , és 

összefüggéseket behelyettesítve a

1.74. egyenlet - (7,11)

kifejezés lesz az eredmény.

E becslésben a  hatáskeresztmetszet a molekulák átlagos termikus
sebességére vonatkozik, és ebben az értelemben a hőmérséklet
függvényének kell felfogni. A sebesség növekedésével a
hatáskeresztmetszet általában csökken,  tehát csökkenő függvénye lesz a
hőmérsékletnek. Nem túlságosan alacsony hőmérsékleteken a
gázmolekulák kvalitatíve szilárd, egymással csak közvetlen



összeütközéskor kölcsönhatásba lépő rugalmas testként viselkednek. Az
ilyenfajta kölcsönhatásnak a sebességtől (ezért a hőmérséklettől is) kevéssé
függő hatáskeresztmetszet felel meg. Ilyen körülmények között a  közel
arányos -vel.

A hővezetési együttható adott hőmérsékleten – mint a (7,11) összefüggésből
látható – nem függ a gáz sűrűségétől, vagy ami ugyanaz, független a
gáznyomástól. Hangsúlyozzuk, hogy ez a fontos tulajdonság nincs
kapcsolatban a becslési feltevésekkel; a Boltzmann-egyenletnek általában
vett következménye. Azért igaz, mert ezzel az egyenlettel csak a kettős
molekulaütközéseket vettük figyelembe (éppen ezért adódik a
gázsűrűséggel fordítva arányosnak a szabad úthossz).

 

[15] A forgó molekulájú gázokra vonatkozó Boltzmann-egyenlet
megoldásait először Ju. M. Kagan ,és A. M. Afanaszjev vizsgálta (1961).



8 §. A gázok belső súrlódása
A gáz viszkozitását a hővezető-képességhez hasonlóan számítjuk ki a
kinetikai egyenletből. Annyi a különbség, hogy az egyensúlytól való
eltérésnek nem a hőmérsékleti egyenetlenség, hanem a gázáram
makroszkopikus sebességeloszlásának inhomogenitása az oka. Ismét
feltesszük, hogy a feladat jellegzetes méreteire teljesül az 
megszorítás.

Ismeretes, hogy kétfajta viszkozitás létezik, együtthatóikat rendre  és 
jelöli. Ezeket az impulzusáram-tenzor részét képező  viszkozitási tenzor
komponenseiként határozzuk meg:

1.75. egyenlet - (8,1)

1.76. egyenlet - (8,2)

Itt -t a (6,12) egyenlet határozza meg (l. VI. 15. §). Összenyomhatatlan
folyadékban csak az  viszkozitás mutatkozik meg. A „második”
viszkozitás olyan mozgáskor tűnik elő, melyben . Mindkét
együtthatót célszerű külön kiszámítani.

A (6,12) általános kinetikai egyenletből elhagyva a hőmérsékletgradienst
tartal- mazó tagot, az egyenletet az

1.77. egyenlet - (8,3)



alakba írjuk át; a bal oldalon szétválasztottuk az elsőés a második
viszkozitást adó tagot. Az első viszkozitás kiszámításakor fel kell tenni,
hogy . Azígy kapott egyenletet azonos átalakítással az

1.78. egyenlet - (8,4)

alakra hozzuk; a bal oldal mindkét tenzortényezőjének nyoma nulla.

Az egyenlet megoldását a

1.79. egyenlet - (8,5)

alakban keressük, ahol  szimmetrikus tenzor; mivel a  nyom
nulla, ezért a  tenzorhoz alkalmas, -val arányos tagot hozzáadva
mindig elérhetjük, hogy a  nyom is nulla legyen, és eközben a 
függvény ne változzék. A -ra az

1.80. egyenlet - (8,6)

egyenlet teljesül. A(6,3) kiegészítő feltételek automatikusan kielégülnek.

Az eloszlásfüggvényből az (5,8) integrállal számítjuk ki az impulzusáramot.
E tenzor bennünket érdeklő részét – a viszkozitási feszültség tenzorát – a

1.81. egyenlet - (8,7)

1.82. egyenlet - (8,8)



integrál adja meg.

Az  mennyiségek negyedrendű tenzort alkotnak; ez szimmetrikus az 
,  és ,  indexpárokban, és a ,  indexekkel vett kontrakciója nulla. A
gáz izotrop volta következtében e tenzort csak egységtenzorokkal lehet
kifejezni. A feltételeknek eleget tesz az

kifejezés. Ekkor , vagyis  a keresett skaláris viszkozitási
együttható. E számot a tenzor ,  és ,  indexpárok szerinti
kontrakciójával határozzuk meg:

1.83. egyenlet - (8,9)

Egyatomos gázban  csak a  vektor függvénye. Az ilyen szimmetrikus,
nulla nyomú tenzor általános alakja

1.84. egyenlet - (8,10)

az egyetlen  skalárfüggvénnyel. Sokatomos gázokban a  tenzor igen
sok változóból – egyebek közt a és  vektorokból –állítható elő. Ha nincs
sztereoizomer, akkor  csak valódi tenzorok összege lehet; ha a gáz
anyagának van sztereoizomerje, akkor előfordulhatnak pszeudotenzoros
tagok is.

A hővezetési együttható (7,10) becsléséhez hasonló becslése a viszkozitási
együtthatóra az ismert elemi gázkinetikai képletet adja:



1.85. egyenlet - (8,11)

(l. a 29. lábjegyzetet). A hővezetés és a kinetikai viszkozitás egyező
nagyságrendű mennyiség lesz:

1.86. egyenlet - (8,12)

A (8,11) egyenletbe az és összefüggéseket beleírva, az

1.87. egyenlet - (8,13)

eredményt kapjuk. A nyomás- és hőmérsékletfüggésről elmondott7. §-beli
megjegyzések az  viszkozitási együtthatóra is érvényesek.

A második viszkozitási együttható kiszámításához nullától különbözőnek
kell tekinteni a (8,3) kinetikai egyenlet bal oldalának második tagját:

1.88. egyenlet - (8,14)

A megoldást

1.89. egyenlet - (8,15)

alakban keressük, és a  függvényre az

1.90. egyenlet - (8,16)



egyenletet kapjuk.

A feszültségtenzort kiszámítva, majd összehasonlítva a 
kifejezéssel, a viszkozitási együtthatót a

1.91. egyenlet - (8,17)

alakban kapjuk meg. Egyatomos gázokban , , és a
(8,16) egyenlet bal oldala nullává válik. Az  egyenletből ekkor
következik, hogy  is nulla, ezért . Ezzel érdekes eredményre
jutottunk: az egyatomos gázok második viszkozitása nulla. [16]

Feladat

Mutassuk meg, hogy ultrarelativisztikus részecskék gázában a második
viszkozitás nulla (I. M. Halatnyikov, 1955).

Megoldás. Legyen  olyan vonatkoztatási rendszer, melyhez viszonyítva a
részecske  (nemrelativisztikus) sebességgel mozog; az e rendszerben mért

, energiáját az  képlet kapcsolja össze a részecske  nyugalmi
rendszerében mért  energiájával (ez a Lorentz-transzformáció képlete,
amelyből elhagytuk a -ben elsőnél magasabb rendű tagokat). A 
rendszerben az eloszlásfüggvény  ahol  a Boltzmann-féle
eloszlásfüggvény .

Mivel csak a viszkozitás iránt érdeklődünk, a  sebesség gradiensének
kivételével kezdettől fogva nullának vehetjük a makroszkópikus
mennyiségek gradiensét; akkora  is nulla, úgyhogy a (6,10)
egyenletben nulla lesz az utolsó tag.[17] A (6,11)-ből is eltűnik az első két
tag, a harmadik pedig a



tagra cserélődik (  és  iránya megegyezik, ezért ). A
kontinuitási egyenlet és az entrópia-megmaradás is érvényes marad (kis 
sebességekre). Ezért igazak maradnak (6,16) képletek is. Végeredményben
a kinetikai egyenlet a

alakot veszi fel. A második viszkozitásról lévén szó, a 
tenzort kell behelyettesíteni; ezzel a

egyenletet kapjuk. Ultrarelativisztikus gázban , , a fajhő pedig
 (l. az V. 44. § feladatát), így az egyenlet bal oldala, s vele a  is

nulla.

 

[16] Hangsúlyozzuk, hogy a gázokat itt az  „gázszerűségi paraméter”
szerint olyan közelítésben tárgyaljuk, mint a Boltzmann-egyenletben . A
magasabb közelítésekben (a „viriálkifejtés” további tagjaiban: l. a 18. §-t) 
-tól különböző  viszkozitásértékek is fellépnek. A részecskeenergia
impulzustól való négyzetes függése is lényeges; „egyatomos” relativisztikus
gázban a második viszkozitás; már nem nulla (nullává válik azonban a
másik határesetben, az ultrarelativisztikus gázokban ; l. a feladatot).

[17] A félreértések elkerülésére emlékeztetünk arra, hogy relativisztikus
gázban a nyomásgradiens járulékot ad a hővezetéses energiaáramhoz (l. a
VI. 136. §-át).



9 §. A kinetikai együtthatók
szimmetriája
A hővezetési és a viszkozitási együttható a gyengén nemegyensúlyi gáz
relaxációs folyamatait meghatározó mennyiségek sorába tartozik. E
mennyiségek – a kinetikai együtthatók – egy szimmetriaelvnek (az
Onsager-elvnek) tesznek eleget; ezt általános alakban, a konkrét relaxációs
mechanizmusok vizsgálata nélkül is le lehet vezetni. A kinetikai
együtthatóknak a kinetikai egyenletből való kiszámításakor a szimmetriaelv
semmiféle feltételt nem ad meg, melyet még ki kellene róni az egyenlet
megoldásaira. E számításokban az elv adta megszorítások nyilvánvalóan
maguktól teljesülnek. Érdemes végigtekinteni, hogyan is megy ez.

Emlékeztetőül: az Onsager-elv (l. V. 120. §) általános megfogalmazásában a
nem-egyensúlyi rendszert jellemző  mennyiségek és a hozzájuk
„termodinamikailag konjugált”  mennyiségek szerepelnek (
a rendszer entrópiája). A gyengén nemegyensúlyi gáz relaxációjának
folyamatát, az  mennyiségek sebességét az  mennyiségek lineáris
függvényeiként meghatározó egyenletek írják le:

1.92. egyenlet - (9,1)

Itt a értékek a kinetikai együtthatók. Onsager elve szerint, ha és 
ugyanúgy viselkedik az időtükrözéskor, akkor

1.93. egyenlet - (9,2)

Ilyenkor az entrópia megváltozásának sebességét az

1.94. egyenlet - (9,3)



kvadratikus alak adja meg. Az elsőösszefüggést gyakran fel lehet használni
az és  mennyiségek közötti kapcsolatteremtésre.

A hővezetési együtthatót vizsgálva,  „sebességként” vegyük a disszipatív
hőáram vektorának  komponenseit (a közegnek minden adott pontjában);
itt az  index egybeesik az  vektorindexszel. A megfelelő 
mennyiségek ekkor a  deriváltak lesznek (l. IX 88. §). A (9,1)
egyenlet ebben az esetben: , így a  kinetikai
együtthatók a  mennyiségek. Onsager elve szerint teljesülnie kell a 

 egyenlőségnek.

Ehhez hasonlóan, a viszkozitást véve, a viszkózus impulzusáram
tenzorának komponensei lesznek az  mennyiségek, a megfelelő -k
pedig a  számok (az  index ez esetben az  tenzori indexpárnak
felel meg). A (9,1) egyenlet szerepét a  összefüggések
játsszák, a kinetikai együtthatók a  mennyiségek. Onsager elve
szerint fenn kell állniuk az  egyenlőségeknek.

Az előző paragrafusban vizsgált hővezetési és viszkozitási feladatban a 
és az  tenzor automatikusan szimmetrikusnak adódott a közeg
homogenitásának következményeképpen, teljesen függetlenül a kinetikai
egyenlettől. Megmutatjuk azonban, hogy ez a szimmetria a kinetikai
egyenlet megoldásában is jelentkezett volna, függetlenül attól, hogy a gáz
homogén-e.

A gyengén inhomogén gáz hővezetésének és viszkozitásának problémáját
úgy oldottuk meg, hogy az eloszlásfüggvény kiegészítését (korrekcióját)

1.95. egyenlet - (9,4)

alakban kerestük; a  függvényekre



1.96. egyenlet - (9,5)

alakú egyenletek adódtak. A hővezetési feladatban az  mennyiségek a

vektor komponensei, a viszkozitási feladatban pedig a

tenzor komponensei (vö. a (6,19) egyenlettel). A (9,5) egyenlet
megoldásainak ki kell elégíteniük az

kiegészítő feltételeket is. E megszorítások tekintetbevételével a 
kinetikai együtthatókat

1.97. egyenlet - (9,6)

integrálok alakjában lehet felírni. A összefüggés bizonyításáhozígy
az

egyenlőséget kell kimutatni.

E tulajdonság az  linearizált operátor „önadjungált” voltán alapul; ehhez a
következőképp lehet eljutni.

Vizsgáljuk az



1.98. egyenlet - (9,7)

integrált, ahol és  a  mennyiségeknek tetszőleges függvénye.
Mivel a , , ,  változók mindegyike szerint integrálunk,
akárhogyanátjelölhetjük őket anélkül, hogy változnék az integrál értéke
(ahogyan ezt a4. §-ban is tettük). Végezzük el a  cserét, majd
az így kapott két integrálban még a átjelölést. Mind a négy
kifejezést összeadva, az

1.99. egyenlet - (9,8)

egyenlőséget kapjuk ( és  a (3,5) szerinti jelentéssel áll itt). Vegyük
most ugyanezeket az integrálokat, de a és a  függvényt cseréljük ki
a és a  függvényre ( és  argumentumai maradjanak
változatlanok!). Az integrálban a átjelöléseket
végrehajtva, és felhasználva a részletes egyensúly (2,3) elvét, az

1.100. egyenlet - (9,9)

összefüggést kapjuk [azt is figyelembe vettük, hogy ].
A(9,8)és a (9,9) szögletes zárójelek közti tagjaival vett szorzatok integráljait
páronként összehasonlítva arra jutunk, hogy a két integrál egyenlő.
Azösszevetés során figyelembe kell venni a (2,9) unitaritási feltételt, mely
szerint például



[a (2,9) relációt most a ,  változók szerinti integrálásra alkalmazzuk; az
integrandusban csak a  és a  függ e változóktól]. Ezze1 az

1.101. egyenlet - (9,10)

egyenlőséget kaptuk. Megjegyezzük, hogy ha a részletes egyensúly elve a
legegyszerűbb, (2,8) formában,  egyenlőségként teljesül, akkor a
(9,10) reláció szó szerint azt jelenti, hogy az  operátor önadjungált:

1.102. egyenlet - (9,11)

itt ugyanazon mennyiségek és  függvénye szerepel a két integrálban [ha
, akkor ez rögtön látszik a (9,8) kifejezésből].

A kinetikai együtthatókhoz visszatérve, a (9,7) integrálban a -t cseréljük 
-re, és vegyük tekintetbe, hogy

1.103. egyenlet - (9,12)

(a felső előjel a viszkozitásra, az alsó a hővezetésre vonatkozik).
Használjuk most fel a (9,5)és a (9,10) relációt. Ekkor a (9,10)
egyenlőségben a  szerinti integrálást  szerinti integrálással
helyettesíthetjük, az integrál értéke ezzel nyilvánvalóan nem változik. A
kapott képlet:

Most már csak a  átjelölést kell végrehajtanunk az egyenlőség jobb
oldalán, és a (9,12) figyelembevételével megkapjuk a kívánt (9,7)



eredményt.

A kinetikai együtthatóknak az entrópianövekedés törvényéből származó
feltételeket is ki kell elégíteniök; egyebek közt a „diagonálisbeli” (átlós)
együtthatók mindegyikének pozitívnak kell lennie. A kinetikai egyenletből
kiszámítható az entrópia növekedése, ezért természetes, hogy az
egyenletből kiszámított kinetikai együtthatókra e követelmények
automatikusan teljesülnek.

Az entrópia növekedését a

egyenlőtlenség fejezi ki (l. a 4. §-t). Ebbe az

függvényt helyettesítve azt kapjuk, hogy

Az első integrál azonosan nulla; a másodikban –  kicsiny lévén – vegyük
az  közelítést; eredményül a

1.104. egyenlet - (9,13)

egyenlőtlenséget kapjuk. Ezzel az egyenlőtlenséggel, meg is határoztuk a
kinetikai együtthatók szükséges tulajdonságait. Egyebek között, ha ,
akkor ez azösszefüggés a  pozitivitását fejezi ki.



10 §. A kinetikai egyenlet közelítő
megoldása
Az ütközési integrál  függvényét meghatározó molekula-kölcsönhatási
törvények (kivált a többatomos molekulákra vonatkozóak) bonyolultsága
miatt konkrét gázokra nem is lehet a Boltzmann-egyenletet pontos alakban
felírni. De ha a molekula-kölcsönhatás jellemzőiről egyszerű
tulajdonságokat tennénk is fel, a kinetikai egyenlet matematikai
struktúrájának összetettsége akkor sem tenné lehetővé, hogy pontos,
analitikus előállítású megoldást kapjunk: ez a linearizált egyenletre is igaz.
Így azután a kinetikus gázelméletben különös jelentősége van a Boltzmann-
egyenlet közelítő megoldást adó, elegendően hatékony megoldási
módszereinek. Itt egy ilyen módszer egyatomos gázra való alkalmazását
fogjuk tárgyalni (S. Chapman, 1916).

Vegyük először a hővezetési problémát. Egyatomos gázban a fajhő: 
; a (7,3) linearizált egyenlet a

1.105. egyenlet - (10,1)

alakú lesz (itt ); az  lineáris integráloperátort a

1.106. egyenlet - (10,2)

képlet, [ez a (3,9)ütközési integrálnak felel meg], az egyensúlyi
eloszlásfüggvényt[18] pedig az

1.107. egyenlet - (10,3)



képlet adja meg.

A (10,1) egyenlet közelítő megoldásának hatékony módszere a keresett
függvény egy teljes ortogonális függvényrendszer szerinti kifejtésén
alapszik; e célra különösen kényelmesek az ún. Sonine-féle polinomok (D.
Burnett, 1935). E függvényeket az

1.108. egyenlet - (10,4)

képlet [19] definiálja; itt  tetszőleges pozitív szám,  pedig pozitív egész
vagy nulla. Egyebek között

1.109. egyenlet - (10,5)

Az adott  indexűés különböző  indexhez tartozó polinomok ortogonalitási
tulajdonságát az

1.110. egyenlet - (10,6)

integrál írja le.

A (10,1) egyenlet megoldását

1.111. egyenlet - (10,7)



sorfejtés alakjában keressük. A kifejtésből elhagyva az  indexű tagot,
rögtön eleget teszünk a (7,4) kívánalomnak (az integrál az és az 
polinomok ortogonalitása miatt nulla lesz). A (10,1) bal oldalán a
zárójelben álló tényező az  polinom, tehát az egyenlet a

1.112. egyenlet - (10,8)

alakot ölti. Mindkét oldalt megszorozva a  kifejezéssel, majd
a szorzatokat az impulzus szerint integrálva, a

1.113. egyenlet - (10,9)

algebrai egyenletekből álló rendszert kapjuk, s itt

1.114. egyenlet - (10,10)

ahol bevezettük az

1.115. egyenlet - (10,11)

jelöléseket. Az  egyenlet nincs a (10,9) egyenletek között, mert az
impulzusmegmaradás tétele miatt , tehát . A
hővezetési együtthatót a (10,7) kifejtés (7,7) integrálba való



behelyettesítésével számítjuk ki. A (7,4) feltétel következtében azt az
integrált (az  energiakifejezéssel)

alakban lehet írni, s eredményül a

1.116. egyenlet - (10,12)

egyenlőséget kapjuk. A Sonine-féle polinomok szerinti kifejtés előnye a
(10,9) egyenletek bal oldala és a (10,2) egyenlet egyszerűségében
mutatkozik meg.

A viszkozitási feladat számításai teljesen hasonlóak ehhez. A (8,6) egyenlet
megoldását

1.117. egyenlet - (10,13)

alakban keressük. Ha az egyenletet az

tényezővel megszorozva a (8,6) egyenletbe helyettesítjük, majd integrálunk
az impulzustérfogat szerint, akkor a

1.118. egyenlet - (10,14)



egyenleteket kapjuk, ahol

1.119. egyenlet - (10,15)

Igy a (8,9) egyenletből az

1.120. egyenlet - (10,16)

értéket kapjuk a viszkozitási tényezőre.

A végtelen sok egyenletből álló (10,9) vagy (10,14) egyenletrendszert úgy
lehet közelítőleg megoldani, hogy a (10,7), ill. a (10,13) kifejtésben csak az
első néhány tagot tartjuk meg, azaz a rendszert önkényesen megszakítjuk. A
tagok számának növelésével a közelítési módszer igen gyorsan konvergál:
ha csak az első tagot tartjuk is meg, a  és az  értéke általában már 
-os pontosságú lesz.[20]

Megmutatjuk, hogy az egyatomos gázokra vonatkozó linearizált kinetikai
egyenlet itt elmondott közelítő megoldásával a kinetikai együtthatókra jóval
kisebb értéket kapunk, mint az egyenlet pontos megoldásának útján.

Írjuk fel a kinetikai egyenletet az

1.121. egyenlet - (10,17)

szimbolikus alakban (itt  a hővezetési feladatban szereplő vektor,  pedig
a viszkozitási feladat másodrendű tenzora). A  függvénynek megfelelő
kinetikai együttható a

1.122. egyenlet - (10,18)



integrállal arányos mennyiségként van meghatározva (l. a 9. §-t). A közelítő
 függvény nem a (10,17) egyenletet elégíti ki, hanem csak az

1.123. egyenlet - (10,19)

integrál-összefüggést (ez nyilvánvaló a  kifejtésében álló együtthatók
meghatározásából).

Az igazolandó kijelentés közvetlenül következik a „variációs elv”-ből,
amely szerint a (10,17) egyenlet megoldása a (10,18) funkcionál értékének
maximumát adja a (10,19) feltételnek eleget tevő függvények osztályában.
Ennek az elvnek az igazságáról köny-nyen meggyőződhetünk, véve a

integrált, ahol  a (10,17) egyenlet megoldása,  pedig tetszőleges
próbafüggvény, amelytől csak azt kívánjuk meg, hogy eleget tegyen a
(10,19) megkötésnek. Az  operátor általános, (9,13) sajátossága folytán ez
az integrál pozitív. Felbontva a zárójelet, írhatjuk, hogy

Mivel egyatomos gázokra a részletes egyensúly elve a (2,8) alakban írható
fel, azért az  operátor önadjungált, azaz (9,11) tulajdonságú.[21] Ezért a
kapcsos zárójelben álló két utolsó tag integrálja egyenlő. Ezután az

 egyenlet behelyettesítésével a



egyenlőtlenséget kapjuk. Végül, a (10,19) feltétel segítségével átalakítva az
utolsó tag integrálját, a

összefüggést kapjuk; ezt kellett igazolni.

Megemlítünk itt egy esetet, mely formális szempontból érdekes, ha nincs is
közvetlen fizikai értelme. Ez az  törvény szerint [22] kölcsönható
részecskékből álló gáz. Erre az jellemző, hogy az ilyen részecskék
(klasszikus mechanikában meghatározott) ütközési hatás keresztmetszete
fordítva arányos a részecskék egymáshoz viszonyított  sebességével,
ezért az ütközési integrálban szereplő  szorzat csak a  szórási
szögtől függ, a  sebességtől nem. Erről akár dimenzionális
megfontolásokkal is meggyőződhetünk. A hatáskeresztmetszet ugyanis
mindössze három paramétertől függ: az  állandótól, a részecskék 
tömegétől és a  sebességtől. Ezekből a mennyiségekből nem lehet
dimenziótlan kombinációt előállítani, területdimenziójút is csak egyet: 

; ennek arányosnak is kell lennie a hatáskeresztmetszettel. Ez a
tulajdonság nagyban egyszerűsíti az ütközési integrál struktúráját, és ezzel
lehetővé válik a hővezetési és a viszkozitási feladat linearizált kinetikai
egyenletének pontos megoldása. A megoldásokat egyszerűen a (10,7) és
(10,13) kifejtések első tagjai adják.[23]

Feladatok[24]

1. Határozzuk meg az egyatomos gáz hővezetését csak az első tagot tartva
meg a (10,7) sorfejtésben.

Megoldás. A kifejtésből csak az első tagot véve, a (10,19) egyenlet
 alakú lesz. Az  értéknek megfelelő (10,10) integrál

kiszámítására  helyett vezessük be a tömegközéppont sebességét
és a két atom egymáshoz viszonyított sebességét:



Egyszerű számítással megkapjuk, hogy

E kifejezést négyzetre emelve és a  irányai szerint átlagolva, a

kifejezés adódik. A  szerinti integrált és a  irányai szerinti
integrálást elvégezve (ez utóbbi csak -ve1 való szorzást ad), végül is az

1.124. egyenlet - (1)

eredményre jutunk; a hővezetési tényező:

1.125. egyenlet - (2)

2. Végezzük el ugyanezt az egyatomos gáz viszkozitására vonatkozóan.

Megoldás. Az előbbiekhez hasonlóan itt

Az  értékhez tartozó (10,15) integrálban azt kapjuk, hogy



E kifejezés négyzete:

A  sebesség térfogata szerinti és a  iránya szerinti integrálás után azt
kapjuk, hogy , úgyhogy

1.126. egyenlet - (3)

Egyatomos gázban a fajhő: . Ezért a  kinematikai
viszkozitásés a  hővezetés aránya (az ún. Prandtl-szám) a vizsgált
közelítésben:

1.127. egyenlet - (4)

függetlenül attól, hogy milyen az atomok kölcsönhatása.[25]

3. Határozzuk meg ugyanebben a közelítésben az egyatomos gáz
hővezetését és viszkozitását, ha az atomokat  átmérőjű rugalmas szilárd
gömböknek tekintjük.

Megoldás. A gömb gömbön való szóródásának hatáskeresztmetszete
megegyezik egy pontszerű részecske áthatolhatatlan,  átmérőjű gömbön
való szóródásáéval, így a hatáskeresztmetszet: . Az (1)
integrál kiszámításával a

1.128. egyenlet - (5)

1.129. egyenlet - (6)



eredményt kapjuk.[26]

 

[18] Mindenütt úgy vesszük, hogy az eloszlásfüggvény az impulzustérben
van definiálva. Ettől persze még – ha kényelmesebb – kifejezhető a 
sebességgel.

[19] Ezek csak normálási tényezőben és indexelésben térnek el az
általánosított Laguerre-polinomoktól: .

[20] A diffúziós, különösen a termodiffúziós feladatokban valamivel lassúbb
a konvergencia.

[21] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a variációs elv az itt adott alakban
összefügg ezzel a körülménnyel, és nem áll fenn a legáltalánosabb, (2,3)
alakban megfogalmazott részletes egyensúlyi elv teljesülésekor.

[22] E gázmodell kinetikai sajátosságait először Maxwell vizsgálta (1866).

[23] Ennek az esetnek a részletes elméletét l. L. Waldmann cikkének 38 – 40.
-ában, a „Termodinamika gazov”, Moszkva, 1970 c. cikkgyűjteményben

(a cikk német eredetijét l. Handbuch der Physik, Bd. XII, 1958).

[24] Az (1)–(6) képletek Chapman és Enskog nevéhez fűződnek.

[25] Az  szerint kölcsönhatásban álló részecskék gázára vonatkozóan
az (1)–(4) képletek teljesen pontosak, és a következő értékeket adják: 

.

[26] Az egymás utáni közelítések konvergenciájának gyorsaságára jellemző,
hogy a (10,7) és (10,13) kifejezések második és harmadik tagját is felvéve,
az (5) és (6) képlet -del, ill. -del szorzódik.



11 §. Könnyű gáz diffúziója nehéz
gázba
A két gáz elegyében zajló diffúziós jelenségeket csak néhány egyedi,
viszonylag messzemenő elméleti vizsgálatokra módot adó esetben fogjuk
tanulmányozni.

Jelöljük a gázelegy komponenseinek részecskeszám-sűrűségét -gyel és 
-vel. Az elegy koncentrációját a  aránnyal határozzuk meg, ahol

. A teljes részecskeszám-sűrűség az  képlet szerint
függ össze a nyomással és a hőmérséklettel. A gáznyomás ugyanakkora az
egész térfogatban. Tegyük fel azonban, hogy a koncentráció és a
hőmérséklet változik az -tengely mentén (a hőmérséklet-változást
megengedve, a termodiffúziót is tekintetbe vesszük).

Vizsgáljuk a diffúziót olyan gázelegyben, amelyben az egyik gáz molekulái
nagy tömegűek (ezek a „nehezek”) a másik gázéihoz (a „könnyűekhez”)
képest. A könnyű gázt egyatomosnak vesszük. Mivel (adott hőmérsékleten)
az egyes részecskék átlagos mozgási energiája megegyezik, azért a nehéz
molekulák átlagsebessége kicsi a könnyűekéhez képest, így a nehéz
részecskéket közelítőleg állónak tekinthetjük. A könnyű és nehéz
részecskék összeütközésekor a nehezeket mozdulatlanul maradónak
vehetjük; a könnyű részecske sebességének abszolút értéke változatlan
marad, csak iránya változik az ellenkezőjére.

E paragrafusban azt az esetet vizsgáljuk, ahol a könnyű gáz (ez az  gáz)
ütközése eléggé ritka, és úgy tekinthetjük, hogy a könnyű részecskék csak
nehezekkel ütköznek össze.[27]

Tetszőleges gázelegyet véve, a gázelegy minden komponensének eloszlási
függvényérc fel kell írni a rá vonatkozó kinetikai egyenletet, melynek jobb
oldalán az adott komponens részecskéinek egymás közötti és a többi
komponens részecskéivel való ütközéseit leíró ütközési integrálok állnak. A



mostani egyedi esetben azonban célszerű újra levezetni az egyszerűsített
kinetikai egyenletet.

A keresett egyenlet a könnyű gáz részecskéinek eloszlásfüggvényét
határozza meg; jelöljük ezt a függvényt -szel. Az előbbi feltevések
szerint a könnyű részecskék nehezekkel való ütközései nem változtatják
meg az utóbbiak eloszlását, így a diffúziós feladatban ezt a függvényt
adottnak tekinthetjük.

Legyen  a könnyű részecske  impulzusának iránya és az -
tengely közötti szög. A feladat feltételeinek szimmetriája következtében
nyilvánvaló, hogy az eloszlásfüggvény (a  és  változókon kívül) csak a 

 szögtől függ. Jelölje  azoknak az ütközéseknek a
hatáskeresztmetszetét, amelyek eredményeképpen a  impulzusú könnyű
részecske a  térszögelembe mutató  impulzusú lesz; itt  a  és
a  (vele azonos abszolút értékű) vektor közötti szög.  annak
valószínűsége, hogy a részecske egységnyi hosszúságú úton ily módon
ütközik;  a nehéz részecskék részecskesűrűsége. Ennek időegységre
vonatkoztatott nagysága az előbbi valószínűség és a  sebesség 
szorzatával egyenlő.

Vizsgáljuk most azokat a részecskéket, melyek adott térfogategységben
vannak, impulzusuk abszolút értéke egy adott  intervallumban, iránya
adott  térszögben van. Az ilyen részecskék száma: .
Közülük az ütközések következtében időegység alatt

részecskének lesz  térszögbe mutató  impulzusa. Összesen tehát

részecskének fog megváltozni az impulzusa.

Megfordítva: a  térfogatelembe eső impulzusú részecskék
közül



számúnak mutat majd a  térszögbe a sebessége. Mivel , ezért
azoknak a részecskéknek a száma, melyek az ütközések folytán -nek
megfelelő sebességűek lesznek:

A  elemben tehát a

különbség adja meg a részecskék számának változását. Ennek a
különbségnek azonban egyenlőnek kell lennie az idő szerinti teljes
deriválttal: a

szorzattal. A két kifejezést egyenlővé téve, megkapjuk a keresett

1.130. egyenlet - (11,1)

kinetikai egyenletet. Megjegyezzük, hogy ennek az egyenletnek a jobb
oldala nemcsak az  Maxwell-eloszlás beírásakor lesz nulla, mint a
Boltzmann-egyenletesetében, hanem akkor is, ha bármilyen, a  irányától
független  függvényt helyettesítünk bele. Ez azért van így, mert feltettük,
hogy amikor a könnyű részecske nehéz részecskével ütközik össze,
impulzusának abszolút értéke változatlan marad. Nyilvánvaló, hogy az
ilyen ütközések a könnyű részecskék bármely energiaeloszlását
változatlanul hagyják. A (11,1) egyenlet valójában csak a kis 
mennyiség szerinti nulladik közelítés, a következő közelítésben már
megjelenik az energia szerinti relaxáció.



Ha a koncentráció és a hőmérséklet gradiense nem túl nagy (e mennyiségek
keveset változnak a szabad úthossz nagyságrendjébe eső távolságokon),
akkor az  függvényt

összeg alakjában kereshetjük, ahol  a  és a  gradiensével arányos kis
módosító tag a lokálisan egyensúlyi  eloszlásfüggvény mellett. Magát -
et vegyük fel

1.131. egyenlet - (11,2)

alakban, ahol  csak és  függvénye. A (11,1) egyenletbe való
behelyettesítéskor a bal oldalon elég csak az -s tagot megtartani. Az
ütközési integrálban az -t tartalmazó tag kiesik:

a szögtől független  függvényt az integráljel elé emeltük ki.

Ezt az integrált egyszerűsíteni lehet. A szögszámítás polártengelyének a 
vektor irányát választjuk. Legyen , ill.  az -tengely, ill. a  irányának
a polártengelyhez viszonyított azimutszöge. Ekkor

A térszög eleme: , mivel  a  impulzus polárszöge. A 
-t tartalmazó tag nullát ad a  szerinti integráláskor.

Eredményeképpen az

1.132. egyenlet - (11,3)

összefüggést kapjuk, ahol bevezettük a



1.133. egyenlet - (11,4)

jelölést; a  mennyiséget transzportkeresztmetszetnek nevezzük. A (11,1)
egyenletbőlígy azt kapjuk, hogy

1.134. egyenlet - (11,5)

Az  diffúziós áram – meghatározása szerint – a gázelegy egyik
komponensének molekulaszám-sűrűsége (itt a könnyű gázé). Az
eloszlásfüggvényből az

1.135. egyenlet - (11,6)

integrállal számítható ki, vagy – mivel az  vektor az -tengely irányába
mutat – az

1.136. egyenlet - (11,7)

integrállal (az -t tartalmazó tag nullát ad a szögek szerinti integráláskor).
Behelyettesítve ide a (11,5) egyenletet, az

kifejezést kapjuk. Ezt az



alakban is fel lehet írni, ahol az átlag a Maxwell-féle eloszlásfüggvény
szerint veendő. Végül vezessük be a  koncentrációt
(emlékeztetünk rá, hogy feltevésünk szerint ), és vegyük az

 közelítést. A nyomás állandóságának figyelembevételével az

1.137. egyenlet - (11,8)

eredményhez jutunk. Ezt a képletet össze kell vetnünk a diffúziós áram

1.138. egyenlet - (11,9)

fenomenologikus kifejezésével, melyben benne van a D diffúziós
együtthatóés a termodiffúziós viszony definíciója (termodiffúziós
együtthatónak nevezik a  szorzatot, l. a VI. 58. §-át).[28]Így
kapjuk, hogy

1.139. egyenlet - (11,10)

1.140. egyenlet - (11,11)

Egyenetlenül melegített gázban olyan koncentrációeloszlásnál jön létre
diffúziós egyensúly, ahol a diffúziós áram nulla: . A (11,8) egyenlet



kapcsos zárójelek közt álló kifejezését állandóval téve egyenlővé azt
kapjuk, hogy

1.141. egyenlet - (11,12)

A  transzportkeresztmetszet a sebességtől függetlennek téve fel, és
észrevéve, hogy , kapjuk, hogy a könnyű gázt kis
koncentrációban tartalmazó gázelegyben diffúziós egyensúly esetén a
könnyű gáz koncentrációja -vel arányos; más szóval, a könnyű gáz a
magasabb hőmérsékletű helyeken gyűlik fel.

A diffúziós együttható nagyságrendje:

1.142. egyenlet - (11,13)

ahol  a könnyű gáz molekuláinak átlagos termikus sebessége, az 
mennyiség pedig az átlagos szabad úthossz. Emlékeztetünk e közismert
elemi képlet levezetésére. Az  gáz azon molekuláinak száma, melyek az 

-tengelyre merőleges egységnyi felületen balról jobbra  alatt áthaladnak,
nagyságrendben az  szorzattal egyenlő: itt a felülettől  távolságban
fennálló  sűrűséget kell venni, ahonnan a molekulák már ütközés nélkül
érik el a felületdarabot. Ehhez hasonlóan határozható meg az ugyanezen a
felületen jobbról balra átlépő molekulák száma. A két szám különbsége adja
a diffúziósáramot:

ebből már következik a (11,13) képlet.[29]

 



[27] Az ilyenfajta gázmodell kinetikus elméletét elsőnek H. A. Lorentz
dolgozta ki (1905).

[28] Enskog előre megjósolta a termodiffúzió jelenségét (1911) éppen az itt
vizsgált gázelegymodellre vonatkozóan.

[29] A diffúzió, a hővezetés és a viszkozitás ugyanazzal a mechanizmussal,
közvetlen molekuláris átvitellel zajlik. A hővezetést „energiadiffúzió”-nak
lehet venni, a viszkozitást pedig „impulzusdiffúzió”-nak. Ezért állíthatjuk,
hogy a diffúzió , a hővezetés  együtthatója és a 
kinematikai viszkozitás azonos nagyságrendű mennyiségek, és ebből
megkapjuk a hővezetésre vonatkozó (7,10) és a viszkozitásra érvényes
(8,10) képletet.



12 §. Nehéz gáz diffúziója könnyű
gázba
Vizsgáljuk meg most a másik szélső esetet, amikor a nehéz gáz
koncentrációja kicsi a gázelegyben. Ekkor a diffúziós együtthatót közvetett
úton, a kinetikai egyenlet igénybevétele nélkül lehet kiszámítani.
Nevezetesen, definiáljuk a külső térben levőnek tekintett nehéz gáz
részecskéinek ún. mozgékonyságát. A  mozgékonyság ugyanezen
részecskék  diffúziós együtthatójával az ismert

1.143. egyenlet - (12,1)

Einstein-reláció szerint függ össze, (l. a VI. 59.  §-át).

A mozgékonyságot úgy definiáljuk mint a gázrészecske külső térben nyert 
 átlagsebessége és a tér által a részecskékre gyakorolt  erő közötti

arányossági tényezőt:

1.144. egyenlet - (12,2)

A  sebességet pedig ebben az esetben az  erőés a könnyű részecskékkel
valóösszeütközésekben ható  ellenállási erők egyensúlya határozta meg (a
nehéz részecskék elég ritkák, egymás közötti ütközéseiket nem kell
számításba vennünk). A könnyű részecskék eloszlását itt a Maxwell-féle
eloszlásfüggvény adja meg:

ahol  a könnyű részecskék tömege.



Válasszunk most ki egy nehéz részecskét, a sebessége legyen . Térjünk át
a részecske nyugalmi vonatkoztatási rendszerébe; a könnyű részecskék e
rendszerhez viszonyított sebességét jelölje . A könnyű részecskék
eloszlásfüggvényét e rendszerben az  függvény írja le [vö. a (6,9)
egyenlőséggel]. A  sebességet kicsinek tekintve ezt írhatjuk:

1.145. egyenlet - (12,3)

A keresett  ellenállási erőt úgy határozhatjuk meg, hogy kiszámítjuk az
egységnyi idő alatt a nehéz részecskékbe ütköző könnyűek általátadott
teljes impulzust. Összeütközéskor a nehéz részecske nyugalomban marad.
A könnyű részecske  impulzussal érkezik, ütközés után – ekkorra
impulzusa a szöggel elfordul – az általa elvitt impulzus átlagosan .
Ezért az ilyen ütközéskor a nehéz részecskéknek átadott impulzus átlaga 

. Megszorozva ezt a  sebességű könnyű részecskék áramával
és az ilyen ütközések transzportkeresztmetszetével, majd mindezt
integrálva, megkapjuk a nehéz részecskéknek átadott teljes impulzust:

itt ismét használtuk a (11,4) által értelmezett jelölést. Az (12,3)
alakjának behelyettesítésével azt kapjuk, hogy az első tag nulla lesz (a 
sebesség iránya szerint vett integrálással), így csak az

tag marad, vagy – a  iránya szerint átlagolva –

ahol a könyökzárójelek ismét a szokásos Maxwell-eloszlás szerinti
átlagolást jelzik. Végül, figyelembe véve, hogy most , azt írhatjuk,



hogy , tehát

Az  ellenállási erő és az  külső erő összegét nullával téve egyenlővé, a
(12,2) szerint megkapjuk a  mozgékonyságot, majd a keresett

1.146. egyenlet - (12,4)

diffúziós együtthatót is.

Ami a termodiffúziót illeti, erre az esetre való kiszámításához ismerni
kellene a könnyű gáz részecskéinek eloszlásfüggvényét, ha a hőmérséklet-
gradiens nem nulla. Ezért a termodiffúziós együtthatót itt nem számíthatjuk
ki általános alakban.

Nagyságrendileg , ahol  ismét [akárcsak a (11,13)
képletben] a könnyű gáz molekuláinak termikus sebessége. A diffúziós
együttható nagyságrendje tehát egyforma a két esetben:

1.147. egyenlet - (12,5)

Feladat

Határozzuk meg a diffúziós együtthatót két (könnyű és nehéz) gáz
elegyében, a részecskéket, , ill.  átmérőjű szilárd, rugalmas gömböknek
tekintve.

Megoldás. Az ütközési hatáskeresztmetszet , amiből
a transzportkereszt-metszet;  (itt megegyezik a teljes
hatáskeresztmetszettel). A diffúziós együttható alakja:



ahol  a könnyű részecske tömege,  pedig számegyüttható. Ha a könnyű
gáznak kicsi a koncentrációja, akkora (11,10) szerint végzett számítás azt
adja, hogy

Ha viszont a nehéz gáza kis koncentrációjú, akkora (12,4) képletből

Figyeljünk fel a két szélső esethez tartozó  értékek közelségére.



13 §. Kinetikai jelenségek külső
térben levő gázokban
A molekulák forgási szabadsági foka által keletkezik az a mechanizmus,
amellyel a külső elektromos vagy mágneses tér hatást fejthet ki a gáz
kinetikai jelenségeire. [30] A mágneses és az elektromos térben e hatás
jellege azonos; először a mágneses térben levő gázról fogunk szólni.

A forgó molekulának általában van mágneses momentuma; ennek
(kvantummechanikai értelemben vett) átlagát jelöljük -vel. A mágneses
tér nagyságát oly mértékben korlátosnak fogjuk tekinteni, hogy a 
szorzat kicsiny legyen a molekuláris szintek finomstruktúrája közötti
intervallumokhoz képest.[31] Ekkor elhanyagolhatjuk a mágneses térnek a
molekulák állapotára gyakorolt hatását, így a mágneses momentumot a
perturbálatlan állapotban számítjuk ki. Nem túl alacsony hőmérsékleten (s
épp ilyeneket tekintünk) a  mennyiség -hez mérve is kicsi lesz;
elhanyagolhatjuk hát a térnek a molekulák eloszlását befolyásoló hatását. A
mágneses momentum a molekula  impulzusmomentuma irányába mutat;
írjuk fel a

1.148. egyenlet - (13,1)

alakban. A molekula klasszikus forgásának nagy forgási kvantumszámok
felelnek meg, ilyenkor el lehet hanyagolni a (spint is számbavevő) teljes
momentum és a forgási momentum közötti különbséget. Az állandó
együttható a molekula fajtájától és mágneses momentumának természetétől
függ. Nemnulla  spinű kétatomos molekulákra például

1.149. egyenlet - (13,2)



ahol  a Bohr-magneton , a  szám pedig a teljes momentum 
kvantumszámának és a forgási momentum  kvantumszámának
különbsége (e különbség az értékeket veszi fel); a
nevezőben a és  közötti eltérés nem lényeges: . A (13,2)
képlet felírásakor feltesszük, hogy a molekulabeli spin-tengely kölcsönhatás
kicsi a forgási szintstruktúra intervallumaihoz képest (a Hund-féle  eset).
[32]

 mágneses térben a molekulára  nagyságú forgatónyomaték hat.
Hatására az  vektor nem marad változatlan a molekula „szabad” mozgása
folyamán, hanem a

1.150. egyenlet - (13,3)

egyenlet szerint változik: az  vektor  szögsebességgel precesszál a
tér iránya körül. Így a kinetikai egyenlet bal oldalát ki kell egészíteni a

 taggal, így az egyenlet

1.151. egyenlet - (13,4)

alakú lesz.

Az eloszlásfüggvény argumentumai, a  mennyiségek közé oda kell
számítanunk a diszkrét  mennyiséget is [ha – mint a (13,2) egyenletben –
van ilyen].

A hővezetési és a viszkozitási feladatban újra az egyensúlyihoz közeli
eloszlást tekintünk; írjuk ezt az

1.152. egyenlet - (13,5)



alakba. Mindenekelőtt megmutatjuk, hogy a  deriváltat tartalmazó
tag kiesik a kinetikai egyenletből. Mivel ugyanis  csak a molekula 
energiájától függ, a  derivált pedig az  szögsebesség, azért

1.153. egyenlet - (13,6)

A rotátor és a gömbi pörgettyű típusú molekulák szögsebessége és 
impulzusmomentuma egy irányú, ezért a (13,6) kifejezés azonosan nulla.
Más esetekben pedig a gyorsan változó fázis szerinti átlagolással válik
nullává; az átlagolás szükségességét már elmondottuk az 1. §-ban. A
szimmetrikus és az aszimmetrikus pörgettyű típusú molekulák forgásakor
gyorsan változik a molekula forgástengelye és szögsebességének iránya.
Ezt az  szerinti átlagot véve csak az -mel párhuzamos  összetevő
maradhat meg, de ezekre meg .

A kinetikai egyenlet fennmaradó tagjai ugyanúgy alakíthatók át, mint
ahogyan a 7. § és a 8. §-ban. A hővezetési feladatra így az

1.154. egyenlet - (13,7)

egyenletet kapjuk. Ennek az egyenletnek a megoldásait megint csak 
 alakban kell keresni, de a  vektorfüggvény előállítására most

nem két, hanem három vektorunk van: , és . A külső tér kitüntet egy
gázbeli irányt.Így a hővezetési folyamat anizotroppáválik, és a  skaláris
együttható helyett a  hővezetési tenzort kell bevezetni, mely a

1.155. egyenlet - (13,8)



összefüggés szerinti kapcsolatban áll a hőárammal. Az eloszlásfüggvényből
a

1.156. egyenlet - (13,9)

integrállal számítható ki a  tenzor [vö. a (7,5) képlettel].

A  vektortól függő másodrendű tenzorok általános alakja:

1.157. egyenlet - (13,10)

ahol ,  a teljesen antiszimmetrikus egységtenzor, , és 
pedig a tér  abszolút értékétől függő skalár. A (13,10) tenzornak
nyilvánvalóan megvan a

1.158. egyenlet - (13,11)

tulajdonsága.[33] A (13,10) kifejezésnek a

1.159. egyenlet - (13,12)

hőáramvektor felel meg. Az utolsó tag az ún. páratlansági effektusról ad
számot: a hőáramnak ez az összetevője előjelet vált, ha a tér iránya
ellentétesre változik. A (13,7) egyenlet jobb oldalán az  integrális tagot
a (6,5) képlet adja meg. Integrandusában szerepel az  függvény, mely
arányos a gáz  sűrűségével. Kiemelve ezt a tényezőt, és elosztva vele az
egyenlet mindkét oldalát azt kapjuk, hogy  a tér nagyságával és a
hőmérséklet-gradienssel együtt csak a és a  kombinációkban
szerepel az egyenletben. Ebből látszik, hogy az  függvény az 



és  paraméterektől csak a  hányadoson át fog függeni; csak ettől
az aránytól függnek majd a (13,9) integrálok, s ezzel a (13,12) , ,
együtthatói is. Az  sűrűség (adott hőmérsékleten) arányos a gáz 
nyomásával. A mágneses térben levő gáz hővezetése a tér nagyságától és a
gáznyomástól csak a  hányadoson keresztül függ.[34]

 növekedésekor a (13,7) egyenlet jobb oldalának első tagja növekszik, a
második nem változik. Ebből világos, hogy a  határértéknél az
eloszlásfüggvénynek olyan függvénynek kell lennie, mely a térnek csak az
irányától függ, a nagyságától nem, és azonosan nullává kell tennie az
egyenlet  tagját; eszerint a ,  és  tagok a 
határmenettel állandó ( -től független) határértékhez tartoznak.

Ehhez hasonlóan vizsgálható a mágneses térben levő gáz viszkozitásának
feladata is. A megfelelő kinetikai egyenlet

1.160. egyenlet - (13,13)

alakú [vö. a (6,19) egyenlettel]. Az egyenlet megoldását  alakban
kell keresni. A két viszkozitási együttható, és  helyett most a
negyedrendű  tenzort kell bevezetni, mely a

1.161. egyenlet - (13,14)

egyenlet szerint határozza meg a viszkózus feszültségek tenzorát; az 
tenzort az , és ,  indexpárokban antiszimmetrikus tenzorként
definiáljuk. A -függvény ismeretében a tenzorkomponenseket az

1.162. egyenlet - (13,15)



integrálokkal lehet kiszámítani. Az így kiszámított viszkozitási tenzor
automatikusan eleget tesz a kinetikai együtthatókra vonatkozó
szimmetriaelv szerinti feltételnek:

1.163. egyenlet - (13,16)

A  vektorral (és a ,  egységtenzorokkal) a következő–
szimmetriatulajdonságaikban az  tenzorral megegyező– tenzorokat
lehet megalkotni:

1.164. egyenlet - (13,17)

ahol . E kombinációkban, a negyedik kivételével, a
(13,16) tulajdonság az a , és ,  indexpárokban való szimmetria
automatikus következménye; a negyedikben a két tagot csak a (13,16)
feltételre való tekintettel vettük egybe.[35]

A (13,17) tenzorok számával egyezésben, a mágneses térben levő gáz
viszkozitása általános esetben hét független tényezővel jellemezhető.
Ezeket a viszkózus feszültség tenzorának következő felírásában szereplő
együtthatókként értelmezzük:

1.165. egyenlet - (13,18)



[  definícióját a (6,12) egyenlet adja meg]. A kifejezés úgy épül fel, hogy
 olyan tenzorok együtthatói, melyek nullát adnak az és 

index szerinti kontrakció képzésekor. A és a  együtthatók pedig nullától
különböző nyomú tenzorok előtt állnak; ezeket a számokat a második
viszkozitás együtthatóinak nevezhetjük. Figyeljünk fel arra, hogy ezek
nemcsak a  skalárt tartalmazzák, hanem a  szorzatot is. A
(13,18) első két tagja a közönséges feszültségtenzor kifejezésének felel meg
úgy, hogy és  a szokásos viszkozitási együtthatók.

Megjegyezzük, hogy a  és a  valódi tenzorok, így e kifejezések
elegek tesznek a tértükrözés szimmetriafeltételének. Ezért e megkötés
elvetésével (a sztereoizomerrel bíró gázokra) nem kapnánk semmilyen
újabb tagot.

Új jelenség viszont már fel fog lépni, ha ezt a megkötést elvetjük: a
sebesség-gradiensek hatására  viszkózus feszültségek keletkeznek.
Ezeket az ún. kereszteffektusokat

1.166. egyenlet - (13,19)

alakú képletek írják le, ahol és  harmadrendű tenzor, mindkettő
szimmetrikus a vesszővel elválasztott indexpárban. Ha az és az 
mennyiségeket úgy választjuk, ahogyan a 9. §-ban, akkor a és a 
együtthatók -val és -val lesznek egyenlők. Így Onsager elve
szerint a mágneses térben levő gázban teljesülnie kell a

1.167. egyenlet - (13,20)



összefüggésnek. Az ilyen tenzorok általános alakja:

1.168. egyenlet - (13,21)

E kifejezésnek valamennyi tagja pszeudotenzor, tehát ilyen együtthatókkal a
(13,19) tenzor nem lesz invariáns a tértükrözésre.

Foglalkozzunk röviden az elektromos térben levő gáz kinetikai
jelenségeivel. Tekintsünk egy szimmetrikus pörgettyű típusú poláris (tehát
nem nulla  dipólus-momentumú) molekulákból álló gázt. Elektromos
térben a poláros molekulára  nagyságú forgatónyomaték hat, így a
kinetikai egyenletben megjelenik majd az

tag. A  vektor iránya megegyezik a molekula tengelyének irányával, és
semmi köze sincs a molekula  impulzusmomentumához. De a
pörgettyűtengelynek az állandó  impulzusmomentum körüli precessziója
szerinti átlagoláskor e tagban csak az  irányára eső  vetület marad meg,
a kifejezés

1.169. egyenlet - (13,22)

alakú lesz, ahol , és a  változó (a és az  közötti szög
cosinusa) a és  határolta intervallumban – folytonos
értéktartományból– vehet fel értékeket. A (13,22) kifejezés csak abban
különbözik a mágneses térre vonatkozó képlettől, hogy itt  helyén áll.
Ezért érvényben maradnak a korábban felírt kinetikai egyenletek és a
belőlük kapott következmények.[36]



Amiatt azonban lesz némi különbség, hogy az elektromos tér  vektora
poláris (nem axiális) vektor, és az időirány megfordításával is változatlan
marad. Ez utóbbi miatt a hővezetési és a viszkozitási tenzorra érvényes
Onsager-elvet itt a (13,11) és a (13,16) egyenlőség helyett a

1.170. egyenlet - (13,23)

egyenlőségek fejezik ki. Ennek megfelelően a (13,10)és a (13,16)
kifejezésekben (ezekben most ) , áll.[37]

Ugyanakkor kereszteffektusok nemcsak a sztereoizomerrel bíró gázokban
lehetségesek [itt a (13,21)összefüggés teljes egészében érvényben marad],
hanem a másik esetben is: az értéknél a (13,21) tenzor most valódi
tenzor lesz.

 

[30] Erre a mechanizmusra Ju. M. Kagan és L. A. Makszimov mutatott rá
(1961); az ő nevükhöz fűződnek az e paragrafusban ismertetett eredmények
is.

[31] Emlékeztetünk rá, hogy a makroszkopikus elektrodinamikában a
mágneses tér (fizikailag végtelen kicsi térfogatra vett) átlagértékét
mágneses indukciónak nevezik és -vel jelölik. Ha kicsi a közeg – a gáz –
sűrűsége, akkor mágnesezettségét elhanyagolhatjuk, és ekkor a  vektor
megegyezik a makroszkopikus  térerősségvektorral.

[32] A (13,2) képlet a III. 84.  §-ának 3. feladatában (a  esetre) megadott
pontos képletből adódik, nagy  és  értékekre rögzített  mellett vett
határmenettel. A pálya menti  momentum részaránya eközben nullává
válik (ez a következő rendben kicsiny mennyiség  szerint).

[33] Ez a tulajdonsága nemnulla mágneses térben érvényes kinetikai
együtthatókra vonatkozó szimmetriaelvet fejezi ki. Jelen esetben ez
automatikus következménye annak, hogy a  tenzor egyetlen  vektorból
is felépíthető.



[34] A gáz hővezetésének változását mágneses térben Senftleben-jelenségnek
nevezik.

[35] A két  szorzóból álló tagok kombinációit nem kell kiírni, mivel két 
 tenzor szorzata a  tenzorok szorzataiból tevődik össze, az ilyen

kombinációk pedig a (13,17)-ben már felírt alakú tagokat adnak.

[36] A kétatomos molekulák az -re merőleges síkban forognak, ezért a
kétatomos poláros molekulákra vonatkozóan . Ilyen esetben az
elektromos tér molekulamozgásra gyakorolt hatása csak a tér nagyságának
négyzetes közelítésében felírt kinetikai egyenletben mutatkozik meg.

[37] Az inverzióra vonatkozó invariancia feltételéből is következik, hogy
sztereoizomerrel nem bíró molekulák alkotta gázban elektromos térben nem
szerepelnek a , , és  együtthatókat tartalmazó tagok.



14 §. Jelenségek gyengén ritkított
gázokban
A hővezetési és a belső súrlódási folyamatot is tekintetbe vevő
hidrodinamikai mozgásegyenletekben szerepel a  hőáram (a  hőáram
disszipatív része) és a viszkózus feszültségek  tenzora (a 
impulzusáram disszipatív része). Ezek az egyenletek akkor kapnak
valóságos tartalmat, ha a -t és a  tenzort kifejezzük a gáz
hőmérsékletének és sebességének gradiensével. A szokásos, e
gradiensekben lineáris kifejezések azonban csak a kis  mennyiség
hatványai szerinti kifejtés első tagjai [ez a Knudsen-számnak ( ) nevezett
hányados az  szabad úthossz és a feladat jellegzetes  méretének aránya].
Ha ez a hányados már nem kicsiny, akkor célszerű lehet módosító tagokat
bevezetni az  hányadosban magasabb rendű tagok figyelembevételére.
Ilyen módosítások már a mozgásegyenletekben és az egyenleteknek a
gázoktól körüláramlott testfelületeken teljesülő határfeltételeiben is
előfordulnak.

A és a  áramok kifejtésének egymás utáni tagjai a hőmérséklet, a
nyomás és a sebesség különböző rendű térbeli deriváltjainak különböző
hatványaival adhatók meg. E tagokat elvileg a kinetikai egyenlet
megoldásának következő közelítésére térve kell kiszámítani. A „nulladik”
közelítésnek az  lokálisan egyensúlyi eloszlásfüggvény felel meg; ennek
a közelítésnek a megfelelői az ideális folyadék hidrodinamikai egyenletei.
Az első közelítésben a 6. – 8. §-ban vizsgált  alakú
függvény írja le az eloszlást; az ehhez tartozó egyenletek a Navier–Stokes-
féle hidrodinamikai egyenletek és a hővezetési egyenlet. A következő,
második közelítésben az eloszlásfüggvényt az

1.171. egyenlet - (14,1)



alakban kell keresni, a kinetikai egyenletet a másodrendű  módosításban
kell lineárissá tenni. Az így adódó egyenlet

1.172. egyenlet - (14,2)

alakú lesz, ahol az  a korábbi (6,5) lineáris integráloperátor. A
makroszkopikus mennyiségek idő szerinti deriváltjait – melyeket az
egyenlet bal oldalán az  függvény deriválásakor kapunk – a nulladik
közelítésű hidrodinamikai egyenlet segítségével térbeli deriváltakkal kell
kifejezni.

A  szimbólum a bal oldal második tagjában pedig azt jelenti, hogy az
idő szerinti derivált kiküszöbölésére azt az egyenletet kell használni,
amelyben már csak az elsőrendű (vagyis csak -t, -t vagy -t tartalmazó)
tagokat tartottunk meg.

Nem fogjuk kiírni a és a  második közelítésben megjelenő számos
összetevőjét (e tagokat Burnett-féle tagoknaknevezik; D. Burnett, 1935). Az
esetek nagy részében e tagok kisebb járulékot adnak a megoldáshoz, mint a
következőkben tárgyalandó határfeltételi korrekciók. Ilyenkor az
egyenletekben is indokolatlan volna e tagokkal meghaladni a megengedhető
pontosságot. Itt csak néhány jellegzetes módosító tag vizsgálatára
szorítkozunk, megbecsüljük a különböző mozgásokhoz tartozó értéküket.

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a kicsiny  paraméter
meghatározott módon összefügg a hidrodinamikai mozgás két jellemző
paraméterével az  Reynolds-számmal és az  Mach-számmal.
Emlékeztetőül: a Reynolds-számot az  összefüggéssel határozzuk
meg, ahol  az áramlási sebesség változásának jellegzetes mértéke,  pedig
a kinematikai viszkozitás; a Mach-szám: , ahol az  hangsebesség
azonos nagyságrendű a molekulák  átlagos termikus sebességével, a



kinematikai viszkozitás pedig . Ezért , , és a
Knudsen-szám:

1.173. egyenlet - (14,3)

Ebből látszik, hogy a mozgás „hidrodinamikai voltának” feltétele, a 
megkötés meghatározott korlátokat szab az és  számok egymáshoz
viszonyított nagyságrendjére. Tekintsünk először „nyugodt” mozgásokat,
amelyeknek jellemzői:

1.174. egyenlet - (14,4)

Tekintsük a viszkózus feszültségek tenzorában az egyik olyan Burnett-féle
tagot, amelyik tartalmazza a sebesség két első deriváltjának szorzatát,
például a

1.175. egyenlet - (14,5)

tagot; a  együttható (  a gáz sűrűsége) a mennyiség nagyságrendi
becslése. E tag a  tenzorhoz  járulékot ad. A viszkózus
feszültségek tenzorában az alaptagok (a Navier–Stokes-tagok)
nagyságrendje

az arány:



Mivel , láthatjuk, hogy a (14,5) tagok járuléka  viszonylagos
nagyságrendű, míg a határfeltételbeli javítás (l. később)  nagyságrendű,
vagyis jóval nagyobb módosítást ad a mozgás leírásában.

A

1.176. egyenlet - (14,6)

alakú tagoktól[38] származó korrekció ennél is kisebb lesz, ha a mozgás
eredményeképpen maguktól keletkezett hőmérséklet-gradiensekről van szó;
erről könnyen meggyőződhetünk, észrevéve, hogy a jellegzetes
hőmérséklet-különbségek nagysága: . De ha „kívülről” nagy
hőmérsékletkülönbséget keltünk (mondjuk azáltal, hogy a gázba
felmelegített testet merítünk), akkor a (14,6) alakú Burnett-féle tagok olyan
stacionárius mozgást kelthetnek, melynek jellegzetes sebességét a

feltétel határozza meg. E mozgás sebességének becslésére kapjuk, hogy

1.177. egyenlet - (14,7)

(M. N. Kogan, V. Sz. Galkin, O. G. Fridlender, 1970). A becslés során
figyelembe kell venni, hogy  kifejezhető a hővezetőképességgel és a
hőmérséklet gradiensének négyzetével, és azt is, hogy a mozgást csak a 

 erő nemkonzervatív része hozza létre, a potenciálos rész a nyomást
ellensúlyozza. Hasonlóak ehhez a  hőáram kiegészítő tagjaira vonatkozó
megfontolások. Egyedül a hőmérséklet deriváltjaiból nem lehet másodrendű
kiegészítő tagot előállítani, az első ilyen (  utáni) kiegészítő tag 

 alakú (  a Laplace-operátor), vagyis harmadrendű. Azok a



tagok pedig, amelyek a hőmérséklet deriváltján kívül még
sebességderiváltakat is tartalmaznak, pl. a

szintén  viszonylagos nagyságrendű korrekciót adnak.

Térjünk rá a „gyors” mozgásokra, ahol

1.178. egyenlet - (14,8)

Ezekben az esetekben a gáz hidrodinamikai mozgásának képe két
tartománnyal van összefüggésben: a térfogati tartománnyal, ahol a
mozgásegyenletben a viszkózus tagok általában nem lényegesek, és egy
vékony határréteggel, amelyben gyorsan csökken a gáz sebessége.

Vegyünk például egy gáztól körüláramlott síklapot; az áramlás iránya
egyezzék meg az -tengely irányával. A lap menti határréteg vastagsága:

ahol  a lap elülső élétől mért távolság (l. a VI. 39. §-át). Az -tengely
menti sebesség-változás jellegzetes méretét maga az  koordináta adja
meg, a lapra merőlegesen, az -tengely irányában pedig a határréteg 
vastagsága. Ezenkívül, ahogyan az a kontinuitási egyenletből következik,

. A viszkózus feszültségek Navier–Stokes-féle tenzorának
főtagja:

A  Burnett-féle tagjai között azonban egy sincs, amelyik tartalmazná 
-et: könnyen végiggondolható, hogy a , deriváltakból nem

lehet olyan másodrendű tenzort előállítani, mely a deriváltak négyzeteiből



állna -komponense tartalmazná ezt a négyzetet. -ban a legnagyobb
tagok csak

alakú tagok lehetnek. Ezeknek -nak az aránya: ,
azaz ismét másodrendű.

Most megmutatjuk, hogy a szilárd test és a gáz határán fennálló
határfeltételek kiegészítő tagjai -ben elsőrendű effektusokat adnak.
Ezért a gáz ritkítottsága miatt észrevehető jelenségeket éppen a szilárd
felületek közelében lehet tapasztalni.

A ritkítatlan gázokban a szilárd felületen teljesülő határfeltétel a gáz és a
test hőmérsékletének egyenlősége. A valóságban e feltétel még közelítőleg
is csak annyiban érvényes, amennyiben a szabad úthosszat tetszőlegesen
kicsinek lehet tekinteni. Ha véges nagyságú szabad úthosszat veszünk
alapul, akkor a szilárd test és a nem egyenletesen melegített gáz érintkezési
felületén valamekkora hőmérséklet-különbség lesz; ez általában véve csak
teljes termikus egyensúlyban lesz nulla, amikor a gáz hőmérséklete állandó.
[39]

A szilárd felület közelében (nem nagy, de nem is túl kicsi távolságra) a gáz
hőmérséklet-gradiensét állandónak lehet tekinteni, úgyhogy a hőmérséklet
mint a távolság függvénye, egyenes vonallal ábrázolható. De a fal közvetlen
közelében (  távolságokban) a hőmérséklet menete általában
bonyolultabb, a gradiens nem állandó. Az 1. ábra folytonos vonala a
gázhőmérséklet hozzávetőleges menetét mutatja a fal közelében.

A falközeli szabad úthosszal összemérhető távolságú helyek
hőmérsékletének ez a tényleges változása azonban lényegtelen a
hőmérséklet egész gáztérfogatban való eloszlásának vizsgálatában. A
szilárd fal körüli hőmérséklet-eloszlás tanulmányozásakor az 1. ábra
görbéjének lényegében csak az egyenes – a szabad úthosszhoz képest nagy
távolságokra érvényes – része érdekel bennünket.



1. ábra - 1. ábra

Az egyenes egyenletét a meredekség és a koordináta-tengelyből kimetszett
szakasz határozza meg. Nem a falon való igazi hőmérsékletugrás érdekel
hát bennünket, hanem az a hőmérsékletugrás, amit a gázhőmérséklet falig
tartó extrapolációjával kapunk, azt téve fel, hogy a hőmérséklet-gradiens a
fal közelében, egészen a falig állandó (az 1. ábra szaggatott vonala). A -n
épp ilyen extrapolált hőmérsékletugrást értünk, úgy határozva meg ezt mint
a gázhőmérséklet és a falhőmérséklet közötti különbséget (az 1. ábrán a
falhőmérsékletet feltételesen nullának vettük).

Ha a hőmérséklet-gradiens nulla, akkor a  ugrás is eltűnik. Ezért nem
túlságosan nagy hőmérséklet-gradiensek esetén

1.179. egyenlet - (14,9)

(a deriváltat a felület befelé– a gáztérfogat belsejébe – mutató normálisának
irányába vesszük). A  együtthatót hőmérsékletugrási együtthatónak
lehetne nevezni. Ha a gáz hőmérséklete növekszik a gáz belseje felé (

), akkor , következésképp a  együttható pozitív.
Hasonlóak a jelenségek a szilárd fal és a mozgó gáz határán. A ritka gáz –
ahelyett, hogy „hozzáragadna” a falhoz – valamilyen kicsiny, de véges
sebességgel mozog a fal mentén; a gáz – ahogyan mondani szokás – csúszik
a fal mentén. E csúszás  sebességére, a (14,9) képlethez hasonlóan, az áll,
hogy



1.180. egyenlet - (14,10)

ahol  a gázsebesség érintőirányúösszetevője a fal közelében. A 
együtthatóéppúgy, mint a , pozitív. A  mennyiségre ugyanazok a
megjegyzések igazak, mint amelyeket a (14,9) definiálta 
hőmérsékletugrásról elmondottuk. Ez a sebesség szigorúan véve nem a
valódi, fal menti gázsebesség, hanem a  gradiens állandóságának
feltételezésével kapott, extrapolált sebesség. A és  együttható
hosszúságdimenziójú, nagyságrendjük megegyezik a szabad úthossz
nagyságrendjével:

1.181. egyenlet - (14,11)

A hőmérsékletugrás és a csúszási sebesség eszerint az  nagyságrendjébe
eső mennyiségek. A és a  együtthatók kiszámítására meg kellene oldani
a kinetikai egyenletet a gázmolekulák falközeli eloszlására vonatkozóan.
Ebben az egyenletben tekintetbe kellene venni a molekulák fallal
valóütközését, amihez ismerni kell az ilyen ütközéseket követő szórások
törvényeit.

Ha az 1. ábrán a pontozott vonalat egészen az abszcisszatengelyig
folytatjuk, akkor ezzel kimetszünk egy szakaszt, melynek  a hosszúsága.
Másképp azt is mondhatjuk, hogy e nemnulla hőmérsékletugráskor olyan a
hőmérséklet-eloszlás, mintha hőmérsékletugrás egyáltalán nem lenne, de a
fal  távolsággal hátrább volna. Ugyanez vonatkozik a csúszásra is, csak 
távolságra hátra tolódott fallal. Magától értetődik, hogy a hidrodinamikai
feladatokban elvégezett ilyen fajta cserék után csak a -ben és -ben
elsőrendű tagoknak kell megmaradniuk. Mivel a hőmérsékletugrás vagy a
sebességugrás számbavétele ekvivalens a fal  nagyságrendű eltolódásával,
a feladat megoldásában  nagyságrendű – -ben tehát
elsőrendű – javítások kellenek.



A tekintett határfeltételi kiegészítéseken kívül léteznek még más, szintén 
 nagyságrendű effektusok, melyek sok esetben fontosabbak is, mivel itt

minőségileg új jelenségek lépnek fel.

Az egyik ilyen jelenség: egyenlőtlenül melegített szilárd felület közelében a
gáz mozgásba jön; ez az ún. termikus csúszás. Ez a jelenség bizonyos
értelemben hasonló a gázelegybeli termodiffúzióhoz. Ahogyan a
gázelegyben az ütközések részecskeáramot keltenek, ha nem nulla a
hőmérséklet-gradiens, itt is részecskeáram keletkezik a molekuláknak a
nem egyenletesen melegített felület menti vékony (  vastagságú)
gázrétegbe való beleütközése következtében.

Jelöljük -vel a gáz termikus csúszással kapott falközeli sebességét, a
hőmérséklet-gradiens szintén érintőirányú összetevőjét pedig -vel. Első
közelítésben állíthatjuk, hogy  arányos -vel, vagyis izotrop felületre
vonatkozóan

1.182. egyenlet - (14,12)

A  együtthatónak arányosnak kell lennie a szabad úthosszal (mivel egy
ilyen vastagságú gázréteg részecskéire vonatkozik). Ekkor dimenzionális
meggondolásokból világos, hogy . A szabad úthosszat az ütközési
hatáskeresztmetszettel és a gázsűrűséggel kifejezve azt kapjuk, hogy

, és végül

1.183. egyenlet - (14,13)

A  együttható előjelét nem lehet termodinamikai meggondolásokból
meghatározni; a kísérleti adatok szerint általában .

Végül még egy felületi hatás: a gázban egy kiegészítő felületi (vagyis a
felület menti  vastagságú rétegben összpontosuló) hőáram folyik, mely



arányos az érintőirányú sebességnek a normális irányába vett hely szerinti
deriváltjával:

1.184. egyenlet - (14,14)

(ennek az áramnak  a mértékegysége).

A  és a  együtthatót egy, az Onsager-elvből következő reláció kapcsolja
össze. Ennek levezetésére tekintsük az entrópianövekedés  „felületi”
részét, mely a gáz felület menti mozgásával függ össze (vegyük a fal
egységnyi felületére jutó hányadot). Ez a növekedés két részből áll. Először
is, a  hőáram az  deriváltban

nagyságú összetevőt ad (vö. a térfogati hőáramból adódó entrópia hasonló
kifejezésével: VI. 49. §, IX. 88. §). Másodszor, a gáztól körüláramlott falra
súrlódási erő hat, melynek nagysága (lévén a felületegységre vonatkoztatva)

. Az időegység alatt disszipálódott energia egyenlő ennek az
erőnek a

munkájával; ez -vel osztva megadja a megfelelő komponenst az entrópia
növekedésében. Így

1.185. egyenlet - (14,15)

Az Onsager-elv általános megfogalmazásában (9. §) szereplő
mennyiségeket válasszuk meg a következőképpen:



Ekkor a (14,15) és az általános (9,3) kifejezés összevetésével azt kapjuk,
hogy a megfelelő  mennyiségek az

vektorok lesznek. A (9,1) „mozgásegyenletek” szerepét pedig a (14,12) és a
(14,14) relációk játsszák; ezeket

alakba írva fel, a keresett

1.186. egyenlet - (14,16)

összefüggéshez jutunk (L. Waldmann, 1967).

Feladatok

1. Két, gázt tartalmazó , ill. , hőmérsékletű edényt hosszú csővel
kötnek össze. A termikus csúszás következtében nyomáskülönbség
keletkezik a két edényben levő gáz között (termomechanikai effektus).
Határozzuk meg ezt a különbséget!

Megoldás. A nyomás- és hőmérséklet-gradiens hatására létrejött Poiseuille-
féle áramlás esetén a felületi határfeltétel – a termikus csúszást is
figyelembe véve – így hangzik:  az  helyen (  a cső
sugara, az -tengely a cső hossza mentén húzódik). A szokásos módon (l. a
VI. 17. §-át) meghatározzuk a keresztmetszetbeli eloszlást:

A cső keresztmetszetén időegység alatt átáramló gázmennyiség (tömeg):



1.187. egyenlet - (1)

(e a gáz sűrűsége). Mechanikai egyensúlyban , ebből

A cső hosszára integrálva, a nyomáskülönbségre a

összefüggést kapjuk (nem tulságosan nagy  különbség esetén az  és
 együtthatót álladónak vehetjük). Az effektus nagyságrendi becslése [a

(14,13) és a (8,11) segítségével] azt adja, hogy

A -hoz tartozó keresztmetszetbeli sebességeloszlás

alakú. A falak mentén a gáz a hőmérsékletgradiens irányába folyik ( ),
a csőtengely közelében pedig az ellenkező irányba ( ).

2. Egy-egy  és  sugarú cső (mindkettő  hosszúságú) a két végén
össze van kapcsolva; a csatlakozási helyeket különböző hőmérsékleten (

, a  különbség kicsi) tartják. Termikus csúszás
eredményeképpen a gáz körben mozog a csövekben; határozzuk meg a
csövekben átbocsátott gázmennyiséget!

Megoldás. Az 1. feladat megoldásában szereplő (1) összefüggést -nel
osztva és a két cső körülfogta zárt görbe mentén integrálva, a



összefüggést kapjuk. Az áramlás irányát a 2. ábra mutatja.

3. Határozzuk meg arra az  sugarú gömbre ható erőt, amely állandó 
 hőmérséklet-gradiensű gázba merül.

2. ábra - 2. ábra

Megoldás. A gömbbeli hőmérséklet-eloszlást a



képlet írja le, ahol , ill.  a gömb és a gáz hővezetési tényezője;  és 
gömbi koordináták (koordináta-rendszer kezdőpontja a gömb
középpontjában van, a polártengely az  vektor irányába mutat; l. a VI.
50. §-ának 2. feladatát). Ebből a hőmérséklet-gradiens gömbfelület menti
értéke:

A termikus csúszás indította lamináris gázáramlást egyedül az  vektor
határozza meg. Ezért a Navier–Stokes-egyenletek megfelelő megoldását
ugyanabban az alakban kereshetjük meg, mint a folyadékban mozgó gömb
körüli áramlásról szóló feladatban (l. a VI. 20. §-át):

ahol  (a  kifejezésébe nem írunk additív állandót, mivel -nek
nullává kell válnia, ha ). Az  és a  állandó a

feltételekből határozható meg; értékük

A gömbre ható erő:

Ahhoz, hogy a vizsgált feladatokban a felületi effektusok valóban kicsinyek
legyenek a térfogatiakhoz viszonyítva, a hőmérsékletnek csak kevéssé



szabad változnia: az 1. és a 2. feladatban a csősugár, a 3. feladatban a
gömbsugár mentén.

4. Hosszú csővel összekötött két edény ugyanolyan hőmérsékleten
tartalmaz gázt, az egyik  nyomáson, a másik  nyomáson. Határozzuk
meg a cső menti Poiseuille-áramlást kísérő hőáramot a két edény között
(mechanokalorikus effektus).

Megoldás. A (14,14) és a (14,16) képletek szerint a csőfal menti hőáram:

Másrészt, a stacionárius áramlásra érvényes folyadékegyensúlyi
(mechanikai) feltételből azt kapjuk, hogy

Innen végül

 

[38] Az ilyen, a viszkózus feszültségben szereplő tagokat először Maxwell
vizsgálta (1879).

[39] Ha olyan térrészben levő gáz hőmérsékletéről van szó, amelynek
méretei a szabad úthossz nagyságrendjébe esnek, akkor valójában meg kell
határozni, mit is értsünk hőmérsékleten. Ez esetben a hőmérsékletet a gáz
adott helyén levő molekulák átlagenergiájával definiáljuk; itt a
hőmérsékletet az átlagos molekulaenergiával megadó függvény ugyanaz,
mint amely a nagy gáztérfogatokra érvényes.



15 §. Jelenségek erősen ritkított
gázokban
Az előző paragrafusban vizsgált jelenségek csak az  szabad úthossz és a
feladat jellemző  mérete hányadosának magasabb hatványaiból adódó
korrekciós effektusok; ezt az arányt mindvégig kicsinek vettük. Ha azonban
a gáz annyira ritkított (vagy az  méretek annyira kicsinyek), hogy ,
akkor a hidrodinamikai egyenletek teljesen használhatatlanná válnak, még
javított határfeltételekkel is.

Ha  értéke akármilyen is lehet, akkor elvileg a gázzal érintkező szilárd
felületekre vonatkozó meghatározott határfeltételek mellett kell megoldani
a kinetikai egyenletet. E határfeltételek a gázmolekulák és a felület közötti
kölcsönhatástól függenek, s a felületnek ütköző részecskék
eloszlásfüggvényét kapcsolják össze a felületről távozó részecskével. Ha e
kölcsönhatás csak szórja a molekulákat (kémiailag nem változtatja meg
őket, nem ionizálja és tartja vissza a felületen) akkor a 
valószínűséggel írható le, annak valószínűségével, hogy a  értékekkel
jellemzett molekula a felületbe ütközve az adott  intervallumba jut; a 
függvény normálási feltétele:

1.188. egyenlet - (15,1)

E  függvénnyel az  eloszlásfüggvény határfeltétele

1.189. egyenlet - (15,2)



alakba írható. A bal oldali integrál -vel szorozva azoknak a
molekuláknak a számát adja meg, melyek  alatt a felület  nagyságú
részénekütközve a  intervallumba szóródnak; az integrál a felület felé
mozgó molekulák értékeinek tartományára vonatkozik (  a testfelület
kifelé mutató normális egységvektora). A (15,2) jobb oldalán álló kifejezés
pedig az ugyanezen idő alatt a felület ugyanekkora nagyságú darabját
elhagyó molekulák számával egyenlő; a értékeknek mindkét oldalon a
felülettől távozó molekuláknak kell megfelelniük.

Egyensúlyban, amikor a gáz hőmérséklete egyenlő a test hőmérsékletével, a
beeső és a távozó részecskék eloszlásfüggvényének egyaránt Boltzmann-
féle eloszlásfüggvénynek kell lennie. Ebből következik, hogy a 
függvénynek azonosan eleget kell tennie az

1.190. egyenlet - (15,3)

egyenlőségnek, melyet a (15,2)összefüggésből kapunk, az 
 behelyettesítésével (  a test hőmérséklete).

Ebben az általános esetben persze nagyon nehéz megoldani az erősen
ritkított gáz mozgására vonatkozó feladatot. Jóval egyszerűbben vethető fel
a feladat az olyan ritkított gázokra vonatkozóan, amelyekre .

E feladatok jórészt olyan helyzetekben merülnek fel, amikor a gáz
tömegének jelentős része olyan nagyságú térrészt foglal el, amelynek
méretei nagyok mind a gázba merülő szilárd testek  méreteihez, mind az 

 szabad úthosszhoz viszonyítva. Ekkor a molekulák testfelületbe való
ütközése eléggé ritka, lényegtelen a molekulák egymás közötti ütközéseihez
viszonyítva. Ha a gáz önmagában egyensúlyban van valamilyen 
hőmérsékleten, akkor e feltételek mellett feltehetjük, hogy a testek
bemerülésével az egyensúly nem borul fel. Ugyanakkor a gáz és a test
között akármekkora hőmérséklet-különbség is lehet. Ugyanez áll a
makroszkopikus mozgás sebességeire.



Legyen a testfelület  darabjának hőmérséklete és a gáz hőmérséklete
közötti különbség ,  pedig legyen a gáz testhez viszonyított
sebessége. Ha  és  nem nulla, akkor egyrészt hőcsere indul meg a test és
a gáz között, másrészt a gáz valamekkora erővel hat a testre. Jelöljük -val
a gázból a testbe tartó disszipatív hőáramot. A felület pontjaiban az 
normális irányába eső, a felületre ható, egységnyi felületre vonatkoztatott
erő pedig legyen ( ). A második tag itt a közönséges gáznyomás, 
pedig a bennünket érdeklő, -val és -vel kapcsolatban levő erő. A  és az

 mennyiség  és  függvénye, értékük nulla, ha  és  nulla.

Ha  és  elég kicsi (  a gáz- és a testhőmérséklethez képest,  a
molekulák termikus sebességéhez viszonyítva), akkor  és  sorba fejthető

 és  hatványai szerint, s elég a lineáris tagokat megtartani. Jelöljük -
nel és -nel az , ill. a  vektor  irányú komponensét, -vel és -vel
pedig az érintő irányú komponenseket; ez utóbbiak két független
komponenssel megadható vektorok.

Így a mondott kifejtés

1.191. egyenlet - (15,4)

alakú; itt , , , és  az adott gázokra és a szilárd testek anyagaira
jellemzőállandók (pontosabban, a hőmérséklet és a nyomás függvényei). A 

és az „skaláris” mennyiség – szimmetriameggondolások
következményeképpen – nem tartalmazhatnak a  vektorban lineáris
tagokat. Ugyanezért az  vektor kifejtésében sem szerepelnek a és 
„skalárokban” lineáris tagok.

Az ,  és  mennyiség pozitív. Ha ui. a gáz hőmérséklete nagyobb a
testénél ( ), akkor a gázból hő megy át a testbe, vagyis a  hőáram
megfelelő része pozitív lesz, ezért . Továbbá, a gáz testhez képesti
mozgásából adódó, a testre ható  és  erőnek ugyanarra az oldalra kell
mutatnia, mint a  és a  vektornak, ezért . A  és a 
együtthatókra vonatkozóan nincs ilyen, előjelet megszabó általános
termodinamikai megfontolás (bár úgy látszik, hogy gyakorlatilag



rendszerint pozitívak). E mennyiségek között egyszerű, a kinetikai
együtthatók szimmetriájának elvéből következő összefüggés áll fenn.

E reláció levezetése érdekében vegyük a gázból és a benne levő testből
összetett teljes rendszer entrópiájának idő szerinti deriváltját. Időegység
alatt a test minden  felületelemén át  hőmennyiséget kapa testtől.
Ezáltal a test  entrópiája az

mennyiséggel változik meg; az integrál az egész testfelületre vonatkozik. A
gáz entrópiájának kiszámításához válasszunk olyan koordináta-rendszert,
melyben a gáz (a test tartózkodási helyén) nyugszik; e rendszerben a
testfelület pontjainak  a sebessége. A keresett összefüggés
származtatására feltesszük, hogy mozgás közben változhat a testfelület
alakja, ezzel a felület különböző pontjainak  sebességét tetszőleges,
független változóknak tekinthetjük. A  termodinamikai
összefüggés szerint a gáz entrópiájának időegység alatti megváltozása:

(a -es indexű mennyiségek a gázra vonatkoznak). A rendszer teljes
energiájának megmaradása következtében az  derivált a test
energiaváltozásának ( )-szeresével egyenlő. Ez az energiaváltozás a 

 hőmennyiség és a testen végzett  munka összegével
egyenlő. Ebből a gáz energiájának megváltozására az

összefüggést kapjuk. Ami a gáz térfogatváltozását illeti, az egyenlő a test
térfogatváltozásának ( )-szeresével:



A gáz entrópiaváltozása tehát:

Összeadva az  és az  deriváltját, majd (elég kicsi  érték esetén) a
 közelítést véve, végül a rendszer teljes entrópiaváltozásának

sebességére az

1.192. egyenlet - (15,5)

összefüggést kapjuk.

Az Onsager-elv általános megfogalmazásában (9. §) és , , , 
mennyiségeként vegyük rendre -t, -et, és az  vektor komponensét (a
testfelület minden adott pontjában). A megfelelő  mennyiségek
jelentésének kiderítésére hasonlítsuk össze a (15,5) képletet az
entrópiaváltozás (9,3) általános kifejezésével. Ebből azt látjuk, hogy az , 

,  és  mennyiségek rendre az egyazon pontban vett , ,
és a  vektor két komponense. A kinetikai együtthatók [a (9,1)
kifejezésben szereplő együtthatók] pedig

A  szimmetriából már következik a keresett

1.193. egyenlet - (15,6)

összefüggés.

Megjegyezzük még, hogy a (9,3) kvadratikus alak pozitivitásából ( )
következnek a már említett  egyenlőtlenségek, és a további



egyenlőtlenség is.

A (15,4) képletbeli együttható kiszámításához ismerni kell az előbb
bevezetett  függvény által kifejezett szóródási törvényt, amelyet a
gázmolekulák a test felületébe való ütközés után követnek. Példaképp
előállítunk egy formulát, mellyel elvben ki lehet számítani az 
mennyiséget.

A gázból a testbe átmenő energia áramsűrűségét a

1.194. egyenlet - (15,7)

integrál fejezi ki (a ,  tartományt véve integrálási tartományul);
a molekula, valahányszor a falba ütközik,  energiát ad le.

Alakítsuk át ezt a kifejezést a részletes egyensúly elvét felhasználva, mely
szerint egyensúlyi állapotban a falba ütközéskor a  átmenetek száma
egyenlő a  átmenetekével. Ez azt jelenti, hogy

1.195. egyenlet - (15,8)

(egyensúlyban a gáz hőmérséklete megegyezik a faléval).

A (15,7) képletben jelöljük át az integrálási változókat: . A
két kifejezés összegének felét véve írhatjuk, hogy



Végül, beírva ide a (15,8) képlet szerinti  függvényt, majd a kis
 mennyiség hatványai szerint sorba fejtve az integrandust azt

kapjuk, hogy , ahol

1.196. egyenlet - (15,9)

(a  hőmérséklet mellől elhagytuk az indexet).

A falról szóródott molekulák eloszlásfüggvénye a molekulák és a fal
kölcsönhatásának konkrét jellegétől függ. Azt mondjuk, hogy teljes
akkomodációáll fenn, hogy ha a testfelület bármely elemén szóródott
molekulák eloszlása (az ütközés előtti sebesség irányától és nagyságától
függetlenül) olyan, mint abban a gázmolekula-sugárban, mely a gázzal
egyező hőmérsékletű edényen ütött kis résen áramlana ki. Más szóval, teljes
akkomodáció esetén a falon szóródó gáz hőegyensúlyba kerül a fallal. A
(15,4) képletbeli együtthatók értékét érdemes összevetni a teljes
akkomodációhoz tartozó értékükkel. Egyebek között a gáz és a szilárd fal
molekuláinak energiacseréjét általában az  akkomodáció-együtthatóval
jellemzik (itt  a teljes akkomodációnak felel meg). A valóságos esetekben
nem teljes az akkomodáció, és az akkomodációs együttható kisebb, mint .

A következő meggondolásokkal könnyen meggyőződhetünk arról, hogy 
tényleg a lehető legnagyobb érték. Vizsgáljuk a (15,5) képletbeli 
entrópiát kissé más szemszögből: nem úgy, mint a test és a gáz egészének
teljes entrópiáját, hanem mint a test és a  idő alatt a felületéhez került
gázmolekulák halmazának entrópiáját. Ebben a rendszerben a teljes
akkomodációjú molekulavisszaverődés az egyensúlyi állapotba való
átmenetet jelenti, mivel a rendszer entrópiája elérte a lehetséges legnagyobb
értéket. Így maximális lesz az ennek az átmenetnek megfelelő 
entrópiaváltozás is.[40] Más szóval, teljes akkomodáció esetén a (9,3)
kvadratikus alaknak maximális értéket kell felvennie az  mennyiségek
(vagyis , , ) bármely megadott értékénél.



A  együtthatókat  indexszel megjelölve, e feltételt

alakban írjuk fel. Ebből következnek az

1.197. egyenlet - (15,10)

egyenlőtlenségek.

Tekintsük az erősen ritkított gáz vékony (  lineáris méretű) résen való
átfolyását. Az  határesetben e folyamat igen egyszerű
jellegzetességeket mutat. A molekulák egymástól függetlenül, együttesen,
molekulasugárként hagyják el az edényt, mindegyik olyan sebességgel,
amilyennel a réshez érkezett. A résen  alatt kiáramló molekulák száma
megegyezik azon ütközések számával, melyek a gázmolekulákat a rés 
területével megegyező felületdarabon érte volna. Az ütközések számának a
fal egységnyi felületére jutó hányada , ahol  a gáz nyomása, 
a molekulák tömege (l. az V. 39. §-át). Így az  alatt kiáramló gáz
mennyiségére (tömegére) a

1.198. egyenlet - (15,11)

képletet kapjuk.

Ha két, gázt tartalmazó edényt egy résen át összekötünk, akkor az 
esetén, mechanikai egyensúlyban, az edényekben a  és  gáznyomás
ugyanakkora lesz, függetlenül a  és a  hőmérsékletértékektől. Ha
viszont , akkor a mechanikai egyensúlynak az lesz a feltétele, hogy a
résen ugyanannyi molekula menjen az egyik irányba, mint a másikba. A
(15,11) képlet szerint ezt a



1.199. egyenlet - (15,12)

képlet írja le.

Így hát a két, egymással összekötött edényben más és más lesz a ritkított
gázok nyomása, és a nyomások úgy aránylanak egymáshoz, mint a
megfelelő hőmérsékletek négyzetgyökei ( Knudsen-effektus).

Eddig a jelentős mértékben ritkított, önmagában egyensúlyban levő gázról
volt szó. Foglalkozzunk most röviden azokkal, a jellegükben más
jelenségekkel, melyekben maga a gáz sincs egyensúlyi állapotban. Ilyen
jelenségek például két, különböző hőmérsékletre melegített, ritkított gázba
merülő szilárd lemez közötti hőcsere, ha a lemezek távolsága kicsi a szabad
úthosszhoz képest. A lemezek közötti térrészben mozgó molekulák szinte
egyáltalán nem ütköznek össze; az egyik lemezről visszapattanva szabadon
mozognak a másikig. A melegebb lemezről visszapattanva többletenergiát
kapnak, és a hidegebbe ütközve átadják energiájuk egy részét. Az itteni
hőátadási mechanizmus így lényegesen eltér a ritkítatlan gázok közönséges
hővezetési mechanizmusától. E hőátadási mechanizmus a  hőátadási
tényezővel jellemezhető, melyet – a közönséges hővezetési tényező
hasonlatosságára – úgy definiálunk, hogy

1.200. egyenlet - (15,13)

legyen; itt  az átadott hőmennyiség (az időegységre és a lemezek
egységnyi felületére vonatkoztatva), és  a lemezek hőmérséklete, 
pedig a távolságuk. A (7,10) képlet felhasználásával meg lehet becsülni a 
mennyiség nagyságrendjét. Mivel itt a molekulák egymás közötti ütközése
helyett közvetlenül a lemezekbe valóütközésekről van szó, az  szabad
úthossz helyére a lemezek között  távolságot kell írni. Eszerint tehát

1.201. egyenlet - (15,14)



Erősen ritkított gázokban a hőátadási tényező arányos a nyomással, eltérően
a nem ritkított gázok nyomástól független hővezetési tényezőjétől.
Hangsúlyozzuk egyébként, hogy itt  nem pusztán a gáz jellemzője: a
feladat konkrét feltételeitől is függ (a lemezek  távolságától).

Ehhez hasonló jelenség az erősen ritkított gáz „viszkozitása”, mely két
gázbeli lemez egymáshoz viszonyított mozgásakor mutatkozik meg (ha
ismét ). Az  viszkozitási tényezőt most úgy kell meghatározni, hogy

1.202. egyenlet - (15,15)

legyen; itt  a lemezekre ható súrlódási erő (területegységre
vonatkoztatva),  pedig a lemezek egymáshoz viszonyított sebessége. Az 
szabad úthossz helyébe az  távolságot írva a (8,11) képletben, az

1.203. egyenlet - (15,16)

összefüggést kapjuk; a ritkított gáz viszkozitása is arányos tehát a
nyomással.

Feladatok

1. A  kezdeti pillanatban a gáz az  félteret tölti ki. Az ütközéseket
elhanyagolva, határozzuk meg a sűrűségeloszlást a későbbi időpontokban.

Megoldás. Az ütközések elhagyásával a kinetikai egyenlet a



egyenletre egyszerűsödik, melynek általános megoldása: . A
kezdeti feltétel figyelembevételével az adott esetben azt kapjuk, hogy

itt  a Maxwell-eloszlás. A gáz sűrűsége:

ahol

 pedig a kezdeti sűrűség. Az ütközések elhanyagolása miatt ezek a
képletek gyakorlatilag csak az  tartományban igazak.

2. Határozzuk meg a ritkított gázban  sebességgel mozgó  sugarú
gömbre ható erőt!

Megoldás. A gömb mozgását akadályozó teljes erő

3. Határozzuk meg egy ritka gázban levő súlytalan sík korong mozgásának 
 sebességét; a korong két oldalát különböző,  és  hőmérsékletre

melegítették.

Megoldás. A korong  sebességét (a síkjára merőleges irányban) az
oldalaira ható erők egyensúlyának feltételéből lehet meghatározni. A
korong kevésbé meleg oldalával előrefelé fog mozogni. E mozgás
sebessége (  feltételezésével):



4. Számítsuk ki az  együttható teljes akkomodációnak megfelelő 
értékét!

Megoldás. Az időegység alatt a felület egységnyi területű részébe ütköző
molekulák által vitt energia , ahol  a  gázhőmérséklethez
tartozó Boltzmann-féle eloszlásfüggvény (  a molekula energiája, az -
tengely a test felületére merőleges irányba mutat). Az ugyanezen molekulák
által elvitt energia ebből (teljes akkomodáció esetén) a  hőmérsékletnek a
test  hőmérsékletére való kicserélésével kapható meg. A hőáram:

(  szerint a  és a  határok között integrálunk). A molekulaenergiát
 alakba írjuk, itt  a belső energia. A számítása két integrál

értékére az

számot adja, ahol  a molekulák átlagos energiája, 
pedig az   alatt a felület -ébe beleütköző molekulák száma. A  hő
az érkező és az ezekkel azonos számban távozó molekulák energiájának
különbsége. Eredményképpen a  képletbeli együtthatóra az

képletet kapjuk (a  különbséget kicsinek vesszük, így ).

5. Számítsuk ki a  és a  együttható megfelelő értékét is!

Megoldás. Az  alatt a felület -nyi darabjába ütköző molekulák által
szállított impulzus normális irányú összetevője a gáznyomás felével
egyenlő. A gáznyomást -vel kifejezve a



egyenletet kapjuk. E mennyiség különböző  és  hőmérséklethez, de
ugyanahhoz a -höz tartozó értékeinek különbségét véve, a hőmérséklet-
eltérés miatti  erőjárulékhoz jutunk el. Ha a  eltérést kicsinek
vesszük, a

képletet kapjuk eredményül. A  együtthatóra a (15,6) szerint a 
értéket kapjuk.

6. Számítsuk ki a  és a  együttható megfelelő értékeit is!

Megoldás. Válasszunk olyan koordináta-rendszert, melyben a test
nyugalomban van, a gáz pedig  sebességgel mozog; az -tengely a felület
normálisának irányába mutasson, az -síkot pedig válasszuk úgy, hogy a 

 vektor benne feküdjék. E rendszerben az eloszlásfüggvény:

A molekulák ütközését illetően pedig: teljes akkomodáció esetén az
eloszlást a  sebességhez tartozó eloszlásfüggvény adja meg;  értékét
nullának tekintjük.

Az  érintőirányú erő kiszámításakor -et nullának veszük. A test
felületének ütköző molekulák által hozott impulzus -komponense

(a  szerinti integrál a  és a  közötti tartományon veendő). Elvitt
impulzusuk -komponense nulla. Így , tehát

Legyen most , . A -ben első rendű tagok pontosságáig



ahol  a  értékhez tartozó eloszlásfüggvény. Az   alatt felület 
-ébe ütköző molekulák száma:

Az e molekulák szállította impulzus -komponense:

A falról visszaverődött molekulák eloszlását a -nak megfelelő
eloszlásfüggvény írja le, melyet úgy normálunk, hogy az  egyenlő
legyen a beeső molekulák előbb már meghatározott számával. Az e
molekulák által elvitt impulzus -komponense a

kifejezéssel adható meg. A nyomáson felüli erő: , ahol

7. Teljes akkomodációt feltételezve, határozzuk meg a ritkított gázban, a
saját síkjában  sebességgel mozgó lemez hőmérsékletét!

Megoldás. Úgy járva el, minta 4. feladat megoldásában, a molekulák hozta
energiára a

kifejezést kapjuk, az általuk elvitt energiára pedig a



képletet. Ezeket az áramokat egyenlővé téve kapjuk, hogy

8. Határozzuk meg egy  sugarú hengeres cső merőleges keresztmetszetén
a nyomás- és hőmérséklet-gradiens hatására átáramló gáz időegységre jutó
mennyiségét! A gáz olyan ritka, hogy az  szabad úthossz sokkal nagyobb
az  sugárnál: .[41] A molekulák falbaütközésére teljes akkomodáció
áll fenn.

Megoldás. Teljes akkomodáció esetén a a fallal való összeütközéskor a
molekulák sebességeloszlása  alakú, ahol  a Maxwell-féle
eloszlásfüggvény, és az -tengely merőleges a testfelületre. Jelöljük -val
a molekula sebessége és az -tengely által közbezárt szöget; azt találjuk,
hogy a visszaverődött molekulák irány szerinti eloszlása (a sebesség
abszolút értékétől függetlenül)

alakú (e függvény úgy van normálva, hogy a sík egyik oldalára vett, térszög
szerinti integrál -vel legyen egyenlő).

Válasszuk a cső tengelyét -tengelyül, a koordináta-rendszer kezdőpontja
pedig legyen a vizsgált keresztmetszetben. A csőfelület különböző helyeiről
elpattanó molekulák haladnak át ezen a keresztmetszeten. A  távolságban
levő  felületelemről visszaverődő molekulák közül azok jutnak át,
melyek a keresztmetszet innen látható térszögébe verődnek vissza, tehát

 számú molekula (az integrál a mondott térszögre
vonatkozik).

Ez az integrál az adott keresztmetszettől egyforma,  távolságra levő
pontokban ugyanakkora. Ezért az   alatt áthaladó molekulák száma úgy
kapható meg, hogy a  felületelemet a felület  nagyságú, gyűrű



alakú elemével helyettesítjük, majd integrálunk a teljes csőhosszon; ezt még
az  molekulatömeggel is megszorozva, megkapjuk a csőkeresztmetszeten
átmenő teljes gázmennyiség tömegét:

A  szám – a nyomás és a hőmérséklet függvénye lévén – változik a cső
mentén. Ha a hosszmenti nyomás- és hőmérséklet-gradiens nem túlságosan
nagy, akkor azt írhatjuk, hogy

A -val vett integrál nyilvánvalóan nulla, úgyhogy

3. ábra - 3. ábra

Az integrálás elvégzéséhez a vizsgált keresztmetszeten vezessünk be
polárkoordinátákat:  legyen a változó  pont távolsága a metszetkör egy
rögzített  pontjától,  pedig az  szakasz és a metszet sugarának szöge
(3. ábra). A fal (az  ponttal egy alkotón levő)  pontjából visszapattanó
és a metszetet az  pontban érő molekula sebességének  szöget kell
bezárnia a csőfelület  pontbeli normálisával; itt a szöget a



egyenlet adja meg. A térszögelemet

alakban lehet felírni (az  területet az  szakaszra merőleges síkra
vetítjük, majd e vetület területét osztjuk az  szakasz hosszának
négyzetével). Az integrálást a

tartományon végezzük; az eredmény

Végül a  behelyettesítésével a

végeredményt kapjuk; a zárójelben a  mennyiségnek a cső  hossza
menti megváltozása áll (a derivált helyettesíthető a megváltozással, lévén 

 és ennek folytán e derivált is állandó a cső hossza mentén).

9. Teljes akkomodációt feltételezve, határozzuk meg két, egymáshoz képest 
 sebességgel mozgó szilárd sík között a súrlódási erőt; a síkok , ill. 

hőmérsékletűek, távolságuk .

Megoldás. Tegyük fel, hogy az  (a  hőmérsékletű) sík áll, a  sík pedig 
 sebességgel mozog az -tengely irányában; az -tengely az első síktól a

második felé mutat. A  és a  sebességű molekulák rendre az ,
ill. a  síkról verődnek vissza, teljes akkomodáció esetén az
eloszlásfüggvényük:



Itt  és  a megfelelő részecskeszám-sűrűség, a teljes sűrűség:
. Az -tengely irányában akkor lesz nulla az eredő áram, ha

Mindkét síkra a  nyomás és a súrlódási erő hat; a
területegységre vonatkoztatva:

Ha , akkor

a (15,15), (15,16) összefüggések megfelelően.

10. Teljes akkomodációt feltételezve, határozzuk meg a két, kevéssé eltérő 
 és  hőmérsékletű lemez közötti hőátadás együtthatóját!

Megoldás. Teljes akkomodáció esetén az  lemezre beeső molekuláknak a 
 hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyi eloszlásuk van. Ezért az 

lemezről a -re irányuló energiaáram: . A 4. feladatbeli 
értéket véve, és a -t a (15,13) szerint meghatározva, a

összefüggést kapjuk, összhangban a (15,14) becsléssel.



11. Határozzuk meg a gázsűrűséget egy körlemez tengelyében, a lemez
mögött; a körlemez  sugarú, és a gázmolekulák , termikus
sebességéhez képest nagy,  sebességgel mozog a gázban.

4. ábra - 4. ábra

Megoldás. Mivel , azért a lemez hátulsó felületéről visszaverődött
molekulák nem játszanak szerepet (kivéve egy keskeny tartományt a lemez
felületénél; 1. később). Lényegében a szembeáramlás lemez miatti
„árnyékolódásáról” van szó. A lemez nyugalmi vonatkoztatási rendszerében
(ahol a gáz  sebességgel mozog) a lemez híján

lenne az eloszlásfüggvény. A lemez jelenlétében (4. ábra) a -tengely
mentén

lesz a részecskesűrűség. Itt  a  és a -tengely iránya közötti szög, 
pedig a lemez sugarának látószöge a -tengelyen levő megfigyelési pontból
( ; a  szögértékű részecskék „árnyékolva” vannak). A

 tekintetbevételével elvégzett integrálás az



eredményt adja, ahol  a gáz sűrűsége a lemeztől nagy távolságban. Az
impulzus szerinti integrálást a  feltétel figyelembevételével
végezzük (megmutatható, hogy ugyanez az egyenlőtlenség a feltétele
annak, hogy el lehessen hanyagolni a hátulsó lemezoldalba ütköző
részecskék hatását).

 

[40] E meggondolásokban lényeges, hogy a testet (amely itt a „hőtartály”
szerepét játssza) a folyamat idejére egyensúlyi állapotúnak lehessen
tekinteni, és hogy az ideális gáz entrópiája csak a gázmolekulák
eloszlásfüggvényétől függ, a köztük működő kölcsönhatás törvényétől nem.

[41] Ilyen körülmények között a gázáramot szabadmolekulásnak mondják.



16 §. A kinetikai egyenlet
dinamikai származtatása
Bár a kinetikai egyenlet 3. §-ban végigvitt levezetése fizikai szempontból
kielégítő, mégsem érdektelen végigkövetni, hogyan kapható meg ez
analitikailag az elmélet matematikai apparátusából, vagyis a gázrészecskék
mozgásegyenletéből; ilyen származtatást adott meg Ny. Ny. Bogoljubov
1946-ban. Ez a módszer azért is jelentős, mert egy szabályos eljárást ad,
mellyel elvileg nemcsak a Boltzmann-egyenletet lehet megkapni, hanem a
korrekciókat is, vagyis a kis „gázszerfiségi paraméter”, a  arány
hatványai szerinti következő tagokat; itt  a molekuláris méret (a
molekuláris erők hatótávolsága),  pedig a molekulák távolságának átlaga.
A következő levezetés egyatomos gázra vonatkozik, tisztán klasszikus
keretek között, vagyis azzal a feltételezéssel, hogy nemcsak a szabad
mozgás, hanem a részecskék ütközési folyamatai is a klasszikus
mechanikával vannak leírva.

A módszer kiindulási pontja a gáz egészének mint  részecskéből álló
rendszernek eloszlásfüggvényére vonatkozó Liouville-tétel. Jelöljük ezt a (6

-dimenziós fázistérben értelmezett) függvényt -nel; a
 szimbólum az -adik részecske koordináta- és impulzuskomponenseinek

együttesét jelöli: . A függvényt normáltnak tekintjük:

A Boltzmann-egyenletben szereplő „egyrészecske”-eloszlásfüggvényt az 
 függvényből integrálással kapjuk meg, egy kivételével valamennyit 

szerinti integrálással:

1.204. egyenlet - (16,1)



Az  függvény szintén -re normált; az  (index nélküli) jelölést a
részecskék teljes számára normált eloszlásfüggvénynek tartjuk fenn:

.

Emlékeztetünk arra (l. az V. 3. §-át) , hogy a Liouville-tétel a zárt rendszer
eloszlásfüggvényére szükségképpen teljesülő, fázistérben érvényes
kontinuitási egyenlet az

1.205. egyenlet - (16,2)

egyenlet következményeként adódott. Az

1.206. egyenlet - (16,3)

Hamilton-egyenletek révén ebből

1.207. egyenlet - (16,4)

egyenlőséget kapjuk. Úgy vesszük, hogy az és  deriváltak a
(16,3) szerint a  segítségével vannak kifejezve; éppen a (16,4)
egyenlet fejezi ki a Liouville-tétel tartalmát.

Az egyatomos gáz Hamilton-függvényét írjuk a

1.208. egyenlet - (16,5)



alakba. Itt feltesszük, hogy nem hat külső tér, s hogy a gázrészecskék
egymás közötti kölcsönhatása párkölcsönhatások összegével adható meg.
[42] Ilyen Hamilton-függvénnyel a (16,4) egyenlet a

1.209. egyenlet - (16,6)

alakot ölti, ahol  az  potenciált jelöli.

Integráljuk most ezt az egyenletet  szerint. Az integrálás után
csak azok a tagok maradnak meg a (16,6) egyenletben levő, zárójelben álló
tagokból, melyek  vagy  szerinti deriváltakat tartalmaznak; a többi tag
integrálja az impulzus- vagy a koordinátatér végtelen távoli felületére vett
felületi integrállá írható át, így nulla. Azt kapjuk tehát, hogy

1.210. egyenlet - (16,7)

ahol -re normált kétrészecske-eloszlásfüggvény, vagyis

1.211. egyenlet - (16,8)

[a (16,7) képletben szereplő  csak a változóik jelölésében eltérő tagokat
veszi számba; valójában ilyenből  van, de  igen nagy lévén, 

].

A (16,6) egyenletet ugyanígy  szerint integrálva, a

1.212. egyenlet - (16,9)



egyenletet kapjuk, ahol  háromrészecske-eloszlásfüggvény.

Ugyanígy továbbhaladva, egyenleteknek gyakorlatilag korlátlan (  igen
nagy!) sorozatát kapnánk, mindegyik egyenlet a megfelelő -et fejezné ki

-gyel. Ezek az egyenletek valamennyien pontosak abban az
értelemben, hogy a gáz ritkítottságáról sehol sem tettünk fel semmit. Ahhoz
azonban, hogy zárt egyenletrendszert kapjunk – a gáz ritkított voltának
feltételére támaszkodva – valahol meg kell szakítanunk ezt a láncot.
Egyebek között a módszerben az első közelítésének az felel meg, hogy az
egyenletek sorát már az első [a (16,1)] egyenletnél megszakítjuk. Ekkor az 

 kétrészecske-függvényt -gyel fogjuk közelítőleg kifejezni. Ezt a
(16,9) egyenlettel végezzük el, a gáz ritka voltának tekintetbevételével.

Ezzel az egyenlettel foglalkozva először is megmutatjuk, hogy a jobb
oldalán álló integrál kicsi. Az  függvény ugyanis csak az erők
hatósugarán belül, vagyis az  határon belül tér el észrevehetően
nullától. Ezért a (16,9) integráljának mindkét tagjában lényegében csak az

 vagy az  tartományon, vagyis  térfogatban
integrálunk. Észrevéve még, hogy a teljes  gáztérfogatra vett
integrál  volna, a következő becslést kapjuk:

Ebből látszik, hogy a (16,9) jobb oldala a  miatt kicsiny a bal oldal 
 deriváltat tartalmazó tagjaihoz képest, ezért elhagyható. A bal oldali

tagok együttese pedig a  teljes deriváltat adja ki, melyben -et, -t,
-et és -t az idő olyan függvényeinek tekintjük, melyek eleget tesznek a



Hamilton-függvényű kéttest-probléma (16,3) egyenleteinek. Így tehát

1.213. egyenlet - (16,10)

Eddig az egyenlet valamennyi átalakítása tisztán mechanikai természetű
volt. A kinetikai egyenlet levezetéséhez azonban magától értetődően
bizonyos statisztikai természetű feltevés is kell. Ezt akként lehet
megfogalmazni, hogy ütközésben részt vevő részecskepárok statisztikailag
függetlenek [lényegében e feltevést fogadtuk el a kinetikai egyenlet 3. § -
beli levezetésekor, amikor az ütközés valószínűségét a (2,1) alakban, az 
szorzattal arányosnak írtuk föl]. Az ismertetendő módszerben ez az állítás
játssza a (16,10) differenciálegyenlet kezdeti feltételének szerepét. Éppen ez
bontja meg az idő két irányának szimmetriáját, s ennek eredményeképpen
kapunk az időirány-megfordításra invariáns mechanikai egyenletekből
irrverzibilis kinetikai egyenletet. A gázrészecskék helyzete és impulzusa
csak az ütközés tartamára kerül korrelációba, s ezcsak  távolságra terjed
ki. Az ütköző részecskék statisztikai függetlensége tehát a kinetikai
egyenletben megengedhető távolságokra és időtartamokra vonatkozó – a
3. §-ban már érintett – elvi korlátozásoknak is forrása.

Legyen  egy ütközés előtti időpont, amikor a részecskék még messze
vannak egymástól. ( ; itt a nulla index a  időpontbeli értékre
utal). Az ütköző részecskék statisztikai függetlensége annyit tesz, hogy
ilyen  időpontban a kétrészecske-eloszlásfüggvény két,  egyrészecske-
eloszlásfüggvény szorzatára bomlik. Ezért a (16,10) egyenlet -tól -ig
való integrálása ezt adja:

1.214. egyenlet - (16,11)

Itt a és a  a következőképpen veendő: a
részecskéknek a  időpillanatban ilyen koordinátájúés impulzusúállapotban
kell lenniük ahhoz, hogy a  időpontra a kívánt, és
jellemezte állapotba kerüljenek; ebben az értelemben és  a és a 



 függvénye [emellett -től csak és  függ; a és – az
ütközés előtti, szabadön mozgó részecskékre vonatkozó–értékek
függetlenek  megválasztásától].

Térjünk vissza a (16,7) egyenlethez, a majdani kinetikus egyenlethez. Bal
oldala már a kívánt alakú; most a jobb oldal integrálja érdekel bennünket,
ennek kell majd végül is a Boltzmann-egyenlet ütközési integráljába
átmennie. Behelyettesítve ide a (16,11)  függvényét, és az 
függvényről mindkét oldalon áttérve az  függvényre, a

egyenlethez jutunk, ahol

1.215. egyenlet - (16,12)

A (16,12) integrálban csak az  tartomány lényeges, ahol az
ütközések történnek. Ebben a tartományban viszont (a vizsgált első
közelítésben!) eltekinthetünk az  függvény koordinátafüggésétől; e
függvény csak a feladatbeli méreteket jellemző -nél mindenképp jóval
nagyobb  távolságokon változik észrevehetően. Nem változtatjuk meg
tehát az integrál végső alakját, ha – a gondolatmenet és a képletek bizonyos
egyszerűsítésére – térbelileg izotrop feladatot vizsgálunk, vagyis az 
függvényt a koordinátáktól teljesen függetlennek tekintjük. Mindjárt azt is
megjegyezzük, hogy az és az  függvények ekkor már nem
függnek explicite [az és az  révén] az időtől sem.

Alakítsuk át a (16,12) integrandusát, felhasználva azt, hogy a kapcsos
zárójelek közötti kifejezés a mozgás integrálja [épp ekként is került a
(16,11) képletbe]! Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy a  és a  – a 
időpontbeli impulzusértékek – már definíciójuk folytán is mozgásállandók.
A már említett, időtől való explicit függetlenséget is tekintetbe véve azt
kapjuk, hogy



1.216. egyenlet - (16,13)

Fejezzük ki ebből a  szerinti deriváltat az , az és a  szerint vett
deriváltakkal, s helyettesítsük ezt a (16,12) integrálba. A  deriváltat
tartalmazó tag eltűnik, ha az integrált impulzustérbeli felületre vett
integrállá alakítjuk át. Ezzel kapjuk, hogy

1.217. egyenlet - (16,14)

ahol benézettük a részecskék  viszonylagos sebességét, s
figyelembe vettük, hogy és  (s velük az egész, kapcsos zárójelben
levő kifejezés) csak az  különbségen át függ -től és -től. Az

 helyébe  hengerkoordinátákat vezetve be – hogy a -
tengely egy irányú legyen a  vektorral –, majd észrevéve, hogy 

, majd  szerint integrálva, a (16,14) egyenletet az

1.218. egyenlet - (16,15)

alakba írjuk át.[43]

Emlékezzünk rá, hogy  és  a részecskék kezdeti –  időpillanatbeli –
impulzusai, melyeknek a  záró időpillanatban  és  az impulzusuk. Ha
ez utóbb pillanatban , akkor világos, hogy a kezdeti
pillanatban e részecskék „még messzebbre” voltak egymástól, vagyis
egyáltalán nem ütköztek össze; más szóval, ekkor a kezdeti és
végimpulzusok egybeesnek:



Ha pedig , akkor  és  a kezdeti impulzus szerepét játssza az
olyan ütközésekben, melyek folytán a részecskék impulzusa  és ;
ebben az esetben használjuk a

jelölést. Ezek az értékek a  ütközési paraméter függvényei. A

szorzat a klasszikus ütközési hatáskeresztmetszet.

Végül még azt kell megjegyeznünk, hogy az  és az 
függvények -tól való explicit függését a vizsgált közelítésben -től való
explicit függésre lehet cserélni. A (16,15) állítás igazsága csak azon múlik,
hogy teljesül-e a  egyenlőtlenség; a  időpontban a részecskék
egymástól való távolságának nagynak kell lennie az erők 
hatótávolságához viszonyítva. A  különbség azonban megválasztható
úgy, hogy a  egyenlőtlenség is teljesüljön, ahol  a szabad
úthossz; az , hányados – a szabad repülési idő – éppen az a jellemző
mennyiség, mely megadja az eloszlásfüggvény lehetséges időbeli
változásainak periódusát. így a  idő alatt az eloszlásfüggvény
viszonylag kevéssé fog megváltozni, ezért e különbségtől el lehet tekinteni.

Mindezek után a (16,15)-öt integrálva, megkapjuk a végleges kifejezést:

1.219. egyenlet - (16,16)

ez megegyezik a Boltzmann-féle (3,9)ütközési integrállal .

 



[42] Ez utóbbi feltevés modell jellegű. Megjegyezzük azonban, hogy a
(Boltzmann-egyenletnek megfelelő) első közelítés eredményét ez nem
befolyásolja. E közelítésben csak kettős részecskeütközések fordulnak elő,
melyekben nem működnek egyéb (nem páros jellegű) kölcsönhatások.

[43] A  határokat úgy foghatjuk fel, mint a -hez mérten nagy, az 
szabad úthosszhoz képest kicsi távolságokat (valóban, végtelen határértékek
esetén a kifejezés nullává válna, mivel a gáztól kitöltött térfogaton kívül 

). Ez a helyzet azért áll elő, mert a (16,12) egyenletről a (16,14)-re
áttérve, a (16,13) egyenlet is szerepet kapott, és ez az egyenlet csak addig
érvényes, amíg a vizsgált részecske újból nem ütközik.



17 §. A kinetikai egyenlet alakja a
hármas ütközések
figyelembevételével
A Boltzmann-egyenlet első korrekciós tagjainak meghatározására ahhoz a
ponthoz kell visszatérnünk a 16. § számításaiban ahol, egyes körülményeket
elhanyagoltunk, s (a gázszerűségi paraméterben) egy nagyságrenddel
növelnünk kell a számítások pontosságát. Főként a (16,9) egyenletben
tettünk elhanyagolást: elhagytuk az  hármas korrelációt tartalmazó
tagokat; ezáltal figyelmen kívülre rekesztettük a hármas atomütközéseket.
Ezen kívül, a (16,12) integrálnak a végső (16,16) alakra hozásakor
elhanyagoltuk az eloszlásfüggvény  távolságokon és  időtartamok
alatt végbemenő változásait; ezzel a kettős ütközéseket „lokális”, pontban
történt ütközéseknek tekintettük. Most tekintetbe kell venni mindkét javítási
forrást: a hármas ütközéseket és a páros ütközések „nemlokális” voltát.

Első közelítésben az egyenletláncot az -t az  összekapcsoló második
egyenletnél szakítottuk meg. A második közelítésben az -at -gyel
összekötő harmadik egyenletig kell elmenni, s itt az -et tartalmazó
tagokat el lehet hagyni [éppen úgy, mint ahogyan az első közelítésben a
(16,9) egyenletből elhagytuk az -as tagokat]. Ezzel

1.220. egyenlet - (17,1)

lesz az egyenlet alakja, hasonló az -re felírt (16,10) egyenletéhez; az
egyenletben a és  változókat az időtől a háromtest-feladat
mozgásegyenletei szerint függő mennyiségeknek tekintjük (a részecskék
kölcsönhatását itt is párkölcsönhatárokra bomlónak vesszük[44]).



Az ütközés előtti részecskéket statisztikailag függetlennek tekintve, a (17,1)
egyenlet megoldása:

1.221. egyenlet - (17,2)

A  mennyiségek itt ugyanazt jelentik, mint a (16,11)
egyenletben. Arészecskének  koordinátájúnak és
impulzusúnak kell lennie a  pillanatban ahhoz, hogy a  pillanatra a
fázistér  pontjába jusson. A(16,11) egyenlettől mindössze annyi az
eltérés, hogy most  nem két-, hanem – elvben megoldottnak
vett – háromtest-feladat koordinátáinak és impulzusainak kezdőértéke[45].

A távobbi képletek felírásához és átalakításához célszerű bevezetni az 
operátort, mely a (háromtest-feladat három részecskéjére vonatkozó) 
és  változók függvényein hat: az

1.222. egyenlet - (17,3)

szabály szerint cseréli a változókat. Az  operátor ugyanígy fogja
kicserélni a két-test-feladat két részecskéjére vonatkozó és  változókat.
A (17,3) operációnak fontos tulajdonsága, hogy a  időknél már
nem függ az időtől. Ilyen időpontokban ugyanis a részecskék távol vannak
egymástól  sebességgel szabadon mozognak. Ilyenkor az 
értékek  alakú függvényei az időnek, így a (17,3)
utasításból kiesik az időtől függő tag. Megjegyezzük, hogy ha a részecskék
között egyáltalán nem lenne kölcsönhatás, akkor a (17,3) transzformáció
azonosság lenne: az (időben végig) szabad mozgásnál a jobb oldalak
azonosan egyenlők a bal oldalakkal. Ugyanezen okból, ha az  részecske
nincs kölcsönhatásban a és  részecskével, akkor . Az és az 

 operátor ilyenkor az egységoperátorral egyenlő. E tulajdonságokból
nyilvánvaló, hogy a



1.223. egyenlet - (17,4)

operátor azonosan nulla, ha a részecskéknek legalább egyike nincs
kölcsönhatásban a másik kettővel. Más szóval, ez az operátor a
függvényeknek arra a részére hat, amelyik mindhárom részecske
kölcsönhatásával van összefüggésben közben itt is, akárcsak a háromtest-
feladatban, speciális esetként ide tartoznak a kétrészecske-ütkö-zések; a
harmadik részecske szabadon mozog).

Az  operátorral a (17,2) képlet az

1.224. egyenlet - (17,5)

alakban írható fel, ahol

1.225. egyenlet - (17,6)

(az -beli  argumentumot az  operátor által végrehajtott eltolás
kiegyenlítésére vezettük be).

Az  kétrészecske-eloszlást az  függvény  szerinti integrálásával
kapjuk, a  és  szerinti integrálással pedig az  eloszlásfüggvényt:

1.226. egyenlet - (17,7)

1.227. egyenlet - (17,8)



A következő számításokkal az a célunk, hogy e két egyenlőségből [a (17,5)
képletbeli -mal  kiküszöbölése révén] -t a szükséges pontossággal
kifejezzük -gyel. Aztán e kifejezésnek a (önmagában pontos) (16,7)
egyenletbe való behelyettesítésével megkapjuk a keresett kinetikai
egyenletet.

E program végigvitelére először is átalakítjuk a (17,8) integrált, a (17,5)
egyenletbeli  operátort – a (17,4) egyenlet szerint – a  operátorral
fejezve ki.

Figyelembe véve a molekulák teljes számának megmaradásából adódó,
nyilvánvaló

összefüggéseket, az

1.228. egyenlet - (17,9)

egyenletet kapjuk. Ezt az egyenletet szukcesszív approximációval meg lehet
oldani -re, figyelembe véve, hogy  elsőrendűen,  pedig
másodrendűen kicsiny mennyiség [l. a (16,9) jobb oldalának becslését].
Nulladik közelítésben: . A következő két
közelítésben az



egyenlőséget kapjuk. Most már csak be kell helyettesíteni ezt a kifejezést a
(17,5), majd a (17,7) egyenlőségbe, eközben csak a legfeljebb
másodrendűen kicsiny tagokat tartva meg [a  és a  tagokat].
Végül is azt kapjuk eredményül, hogy

1.229. egyenlet - (17,10)

ahol

1.230. egyenlet - (17,11)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szorzatokban lényeges az -operátorok
sorrendje. Az  operátor például először végrehajtja a 

 változócserét, ahol a  függvényeket
a kölcsönhatásban levő és  részecske mozgásegyenlete határozza meg,
majd a  változók a  szerint
transzformálódnak, ahol most a  függvényeket az és 
kölcsönható részecske mozgásegyenlete adja meg.

Ezután a (17,10) kifejezést a (16,7) egyenletbe beírva, és az 
függvényekről mindenütt az  függvényekre térve át, a kinetikai
egyenletet[46].

1.231. egyenlet - (17,12)



alakban kapjuk meg, ahol

1.232. egyenlet - (17,13)

1.233. egyenlet - (17,14)

Ezek közül az első a kettős, a második a hármas ütközések integrálja.
Vizsgáljuk meg részletesebben a szerkezetüket.

Mindkét integrálandó kifejezésben szerepel az  függvény, a tér különböző
pontjaiban véve. A kettős ütközések integráljában ezt a „nemlokális”
jelenséget a közönséges (Boltzmann-féle) ütközési integrál módosító
tagjaiként kell elkülöníteni. E célból fejtsük ki az integrálbeli (a 
távolságokon) lassan változó  függvényeket az  különbség
hatványai szerint.

Mivel e függvények az integrandusban az  operátor mögött állnak,
vegyük először az  mennyiségeket, amelyekbe ez az operátor az  és
az  változókat átviszi. A két részecske  tömegközéppontja (a
kéttest-feladatban) egyenletesen mozog, így az  operátor nem változtatja
meg ezt az összeget. Ezt tekintetbe véve,

Fejtsük most ki az



függvényeket  szerint, az elsőrendű tagokig bezárólag. Azt kapjuk,
hogy

1.234. egyenlet - (17,15)

ahol

1.235. egyenlet - (17,16)

1.236. egyenlet - (17,17)

(az  szerinti deriválásokat állandó és érték mellett végezzük).

A (17,16) integrál megegyezik a (16,12) integrállal;[47] a 16. §-ban
megmutattuk, hogyan lehet ezt (a három, térkoordináták szerint vett
integrálás egyikének elvégzésével) a szokásos Boltzmann-féle alakra hozni.

Foglalkozzunk most a hármas ütközések (17,14) integráljával. Ebben az
integrálban túlzás volna már e pontosságnál figyelembe venni a
„nemlokális” jelleget, hisz az integrál maga is kis módosítás. Ezért a
szereplő három  függvényben mindhárom, az ,  és  helyvektor
helyébe ugyanazt a vektort –  – kell írni, s ezen felül tekintetbe kell venni,
hogy az  operátor egyáltalán nem hat ezekre a változókra.[48]

1.237. egyenlet - (17,18)



A (17,18) integrállal leírt ütközési folyamatok jellegének tisztázására
vizsgáljuk részletesebben az  operátor szerkezetét.

Először is, az  [éppúgy, mint a (17,4)-ben  operátor] nullává válik,
ha a részecskék közül legalább egy nincs kölcsönhatásban a másik kettővel.
Nemcsak a (szó szerinti értelemben) hármas ütközésekre teljesül azonban,
hogy , hanem bizonyos kettős ütközésekre is.

5. ábra - 5. ábra

Az igazi hármas ütközésekben három részecske lép egyidőben a
„kölcsönhatási gömbbe”, ahogyan ezt az 5a ábra mutatja vázlatosan. De az 

 operátor akkor is különbözik nullától, ha olyan „hármas” ütközést
veszünk, amikor három egymás utáni kettős ütközés játszódik le, ahol az
egyik részecskepár kétszer ütközik; ilyen folyamatot vázol az 5b ábra (itt 

, így az  operátor az  –  alakra egyszerűsödik[49]). Sőt,
az  operátorral azokat az eseteket is számba vesszük, amelyekben a
három ütközés közül egy (vagy több) csak „képzeletbeli” ütközés, vagyis
csak akkor történnék meg, ha nem vennénk figyelembe a valamelyik
valóságos ütközés okozta pályamódosulást. Ilyen folyamatot mutat az 5c
ábra: az 1 – 3 ütközés csak akkor valósulna meg, ha a 3. részecske pályája
nem törne meg a 2. részecskével való ütközésben[50] (e folyamatban 

, de , így az  a  összeggel lesz
egyenlő).

Ahhoz hasonlóan, ahogyan a 16. §-ban átalakítottuk az  integrált, a
hármas ütközések integráljában is elvégezhetjük a koordináták szerinti



egyik integrálást; ezáltal az  kölcsönhatási potenciál már nem fog
explicit alakban szerepelni a képletben.[51]

 

[44] Az első közelítéssel ellentétben (l. a 42 lábjegyzetet) most ez a feltevés
kissé korlátozza a gondolatmenet általánosságát, mivel a hármas ütközések
során – párkölcsönhatásokra visszavezethetetlen – hármas kölcsönhatások
[vagyis a Hamilton-függvényben  alakú tagok] léphetnek fel.

[45] A háromtest-problémát gyakorlatilag persze ritkán lehet analitikusan
megoldani (ilyen pl. a három szilárd gömb esete).

[46] A Boltzmann-egyenlet korrekciós tagjainak levezetésére már N. N.
Bogoljubov is felvázolta az utat (1946). E tagokat először M. S. Green hozta
végleges alakra (1956).

[47] A (17,16) kifejezés abban tér el a (16,12) képlettől, hogy a  függvény
változóiban  áll  helyett. A (16,13) jobb oldali egyenlősége azonban e
helyettesítés után is fennáll, mivel az -től, -től, -től  és  való
függés csak  és -on keresztül jelenik meg, melyek mind a ketten
mozgásállandók.

[48] Esetleges félreértések elkerülésére megjegyezzük: ezek az
egyszerűsödések egyáltalában nem jelentik azt, hogy az integrandus
általában is függetlenné válna -től és -tól. Az -operátorokon át
megmarad a függés; az -operátor a  impulzusokat a 
függvényekké változtatja át.

[49] Ugyanakkor az  operátor (a  operátorral ellentétben!) nullát ad
bármely két ütközés egymásutánjára. Így a 2 – 3 és 1 – 2 ütközésekből álló
folyamatra ,  lenne, és így 

[50] Emlékeztetünk rá, hogy az -operátorok hatása szerint a
részecskepályákat időben visszafelé haladva kell követni.



[51] E transzformáció viselkedését 1. M. S. Green Phys. Rev. 1964,136A
köt., 905. old.



18 §. A kinetikai együtthatók
viriálkifejtése
A 7. § és 8. §-ban már volt szó róla, hogy a hővezetési és a viszkozitási
együttható sűrűségtől (vagy nyomástól) való függetlensége annak a
következménye, hogy csak kétrészecske-ütközéseket veszünk figyelembe.
Nevezetesen, ezeknek az ütközéseknek a gyakorisága (vagyis egy kiszemelt
molekula   alatti ütközéseinek száma) arányos az  sűrűséggel, az 
szabad úthossz viszont: , s mivel  és  arányos -lel, ezért
mindkettő független -től. Az így kapott ( -val és -val jelölt) értékek
csak e mennyiségek  – a sűrűség – hatványai szerinti kifejtésének (a
viriálsorfejtésnek) első tagjai. Már a következő közelítésben sűrűségtől
függő,

1.238. egyenlet - (18,1)

alakú kifejezések tűnnek elő; itt  a molekuláris méretek nagyságrendjébe
eső mennyiség, és  pedig dimenziótlan állandók. Ezek az első módosító
tagok kettős eredetűek; ez a kinetikai egyenlet és  korrekcióiban
tükröződik. A háromrészecske-ütközések (gyakoriságuk arányos -nel)
csökkentik a szabad úthosszat. A kétrészecske-ütközések nemlokális
voltának pedig az a következménye, hogy valamely felületen anélkül is
átadódhat impulzusés energia, hogy a részecskék e felületet ténylegesen
elérnék. Egymást  távolságra közelítik meg, azután – a felület
különböző oldalain maradva – széttartanak; e jelenség folytán
megnövekszik az impulzus- és az energiaáram. A hővezetési vagy a
viszkozitási feladatot ugyanolyan lépéseken át kell megoldani a pontosított
kinetikus egyenlettel, mint amilyeneket a 6. – 8. §-ban tettünk. Keressük az
eloszlásfüggvényt  alakban, ahol  a lokálisan egyensúlyi
eloszlásfüggvény,  pedig kicsiny kiegészítő tag. A
háromrészecske-ütközések  integrálja – akár az – nulla az 



függvényre felírva, ezért csak a -t tartalmazó tagot kell megtartani.
Ezáltal az  integrál az  integrálhoz mérve  viszonylagos
nagyságrendű korrekció lesz. Az eloszlásfüggvény térbeli deriváltjait
tartalmazó  integrálban pedig elég az  függvényt venni. E
vonatkozásban az  tagot a bal oldalhoz kell csatolnunk az egyenletben,
melyben ez szintén  viszonylagos nagyságrendű korrekciót ad. A
kinetikai egyenlet két kiegészítő tagja, és  tehát azonos
nagyságrendű járulékot ad.[52]

Tájékoztatásul megadjuk a hővezetési és a viszkozitási együtthatónak a
pontosított kinetikai egyenlet szerinti értékét a gázok szilárdgömb-
modelljében (a gömbátmérő ):

1.239. egyenlet - (18,2)

itt és  a 10. § 3. feladatában kapott érték (J. V. Sengers, 1966).[53]

További (a négyes stb. ütközéseket számba vevő) korrekciós tagokat
vezetve be a kinetikai egyenletbe, elvileg meg lehetne határozni a kinetikai
együtthatók viriálkifejezésének következő tagjait is. Itt azonban lényeges,
hogy e tagok -nek már nem egyszerűen egész hatványai lesznek: a 
és az  függvény nem analitikus az  pontban. A jelenség
eredetének tisztázására megvizsgáljuk az elméletben szereplő integrálok
konvergenciájának kérdését (E. G. Cohen, J. R. Dorfman, J. Weinstock,
1963).

Vegyük a (17,10) képletben szereplő integrált, mely a hármas ütközéseknek
a két-részecske-eloszlásfüggvényhez adódó járulékát írja le. Az integrál
konvergenciájának jellemzői eltérnek az  operátorral tekintetbe vett
egyes ütközési folyamatokban. Tekintsük példaképpen az 5b ábrán mutatott
folyamattípust.

A  fázistérfogatra kell integrálni, adott  és  fázispontokban. Az
utolsónak elvégzendő integrál legyen az, amelyikben az integrálási változó



, vagyis a 3. részecske távolsága attól a ponttól, ahol a 2. és a 3. részecske
összeütközött. E legutolsó integrálás előtt az integrandus a következő
tényezőket tartalmazza:

(1) az -mal megadott térfogatelemet: -at;

(2) ha a 3. részecske mozgását az időben visszapörgetjük, világossá válik,
hogy  impulzusának iránya meghatározott térszögtartományba kell hogy
essék. Ha nem így lenne, a 2. és 3. részecske nem ütközhetett volna össze
abban a szögtartományban, melyben az ütközés tartománya  távolságból
látszik: ebből adódik a  tényező;

(3) még egy ilyen tényezőnek kell szerepelnie, mivel a  impulzus további
feltételnek tesz eleget: az „elpattant” 2. részecskének az 1. részecske
ütközési gömbjébe kell jutnia.

Így egy  alakú integrál lesz a végeredmény, ezt az  és a 
határok között kell venni; látjuk, hogy ez az integrál konvergens. Hasonlóan
lehet azt is megmutatni, hogy a többi típusú ütközésre vonatkozó integrál
konvergál.

A négyrészecske-ütközések (17,10) képletbeli járuléka az előbbihez
hasonló integrál, a 3. és 4. részecske fázisterén (adott  és  mellett).

Tekintsük a 6. ábra mutatta négyrészecske-ütközési típust. Utolsó
integrálási változónak tekintsük -mat. Az előzőektől eltérően a becslés
azzal kapcsolatos, hogy az integrandusban  szerinti integrál szerepel.
Világos, hogy ez az integrálás olyan járulékot ad, amely az 1 – 4 ütközés
tartományának területével, azaz -tel arányos. (Az 1 – 2 második ütközés
lényegét megragadhatjuk, ha a  irányára integrálunk. Ezért – már
dimenzionális megfontolásokból is – nyilvánvaló, hogy a  szerinti
integrálás a  kifejezéssel arányos járulékot hoz be. Ennek
eredményeképpen az  szerinti integrál alakja  lesz, vagyis
logaritmikusan divergál a felső határon. Az integrált egy bizonyos 

 távolságon levágva, az  függvényhez nagy, 
logaritmust tartalmazó tagot kapunk. E logaritmus megjelenik a kinetikai



együtthatókhoz tartozó járulékokban is, melyek így nem -tel lesznek
arányosak, hanem -vel.

6. ábra - 6. ábra

E divergens tagok megjelenése azt jelenti, hogy a négyrészecske-
ütközéseket nem lehet különválasztani a magasabb rendű (öt- stb.
részecskés) ütközésektől. Ez valóban így van, mert a divergencia arra
mutat, hogy a nagy  értékek lényegesek. De már az  fennálltakor a
3. részecske beleütközhet valamilyen 5. részecskébe, s i. t. Ebből kitetszik a
divergenciák elkerülésének módja: az  függvény kifejezésében
tekintetbe kell venni a tetszőleges rendű ütközéseket is, mindegyik rendben
csak a leggyorsabban divergáló integrálokat hagyva meg. Ilyenfajta
összegzés ténylegesen elvégezhető, és olyan eredményt ad, amilyen várható
is volt: a logaritmusban a tetszőlegesen nagy  paraméter helyett az 

 szabad úthossz nagyságrendjébe eső mennyiség áll.[54]

A kinetikai együtthatók kifejtése tehát

1.240. egyenlet - (18,3)



(hasonlóáll az -ra).

 

[52] Ez a meggondolás tisztázza az azzal kapcsolatos esetleges félreértést,
hogy az  integrál tartalmazza a  deriváltakat, melyek az 
integrálban nem fordulnak elő, és ezért e két tag – úgy tűnhet – más-más
nagyságrendű korrekciónak felel meg.

[53] A vonatkozó, igen bonyodalmas számítások menetét Sengers cikkében
lehet megtalálni: Lectures in theoretical physics, Vol. IX C, Kinetic Theory
(edited by W. Brittin); Gordon & Breach, N. Y. 1967.

[54] L. K. Kawasaki, I. Oppenheim: Phys. Rev. 1965. 139A köt. 1763 old.



19 §. Az eloszlásfüggvény
ingadozásai egyensúlyban levő
gázban
A kinetikus egyenlet meghatározta eloszlásfüggvény (ebben és a következő
paragrafusokban -sal jelöljük) a  fázistérfogatban levő molekulák
átlagos számát adja meg; statisztikusan egyensúlyi gázban az 
függvény az időtől és (ha nem hat külső tér) az  koordinátától független,
Boltzmann-féle (6,7)  eloszlásfüggvény . Természetesen merül fel a
kérdés: vajon hogyan ingadozik az  egzakt mikroszkopikus
eloszlásfüggvény időbeli változása a gázrészecskék egzakt
mozgásegyenlettel leírt mozgása során?[55]

Bevezetjük a fluktuációk korrelációs függvényét:

1.241. egyenlet - (19,1)

(röviden korrelátor); itt . Egyensúlyban levő gázban e függvény
csak a  időkülönbségtől függ; az átlagolás a ,  időpontok
egyike szerint különbségük rögzített értéke mellett történik. A gáz
homogenitása folytán a korrelátorban  különbség alakjában az 
és  pontok koordinátái is szerepelnek. Ezért és értékét
megállapodásként nullának véve, a korrelátort

1.242. egyenlet - (19,2)

alakban lehet előállítani. A gáz izotrópiája következtében e függvény -től
való függése valójában az  abszolút értéktől való függés lesz.



Ha ismeretes a (19,2) függvény, akkor integrálásával a részecskeszám
korrelátorát is meg lehet határozni:

1.243. egyenlet - (19,3)

Az  szabad úthosszhoz viszonyítva nagy  távolságokon a
sűrűségkorrelátort ki lehet számítani a hidrodinamikai fluktuációk elmélete
révén (l. a IX. 88. §-át). Az  távolságokon viszont kinetikai vizsgálat
szükséges.

Mindjárt a (19,1) definícióból nyilvánvaló, hogy

1.244. egyenlet - (19,4)

A korrelációs függvénynek más, a rendszer egyensúlyi állapotának
időtükrözésre vonatkozó szimmetriáját kifejező mélyebb szimmetriája is
van. Az időtükrözés a későbbi  időpontot a korábbi  időponttal cseréli
fel, s a  mennyiségeket is a megfordított  mennyiségekre változtatja. Az
előbbi szimmetria így a

1.245. egyenlet - (19,5)

egyenlőségben fejeződik ki.

A  időpontnak megfelelő (19,2) függvény összekapcsolja a különböző
fázistérbeli pontokhoz tartozó, egyazon időpontbeli fluktuációkat. Az
egyidejű fluktuációk közötti korrelációk azonban csak a molekuláris erők
hatótávolságának nagyságrendjébe eső távolságokra terjednek ki.
Mindazonáltal a vizsgált elméletben e távolságokat nullával egyenlőnek
tekintjük, így az egyidejű korrelátor nulla. Hangsúlyozzuk, hogy ez az
egyensúlyi állapotból fakad, ebben az állapotban tekintjük a fluktuációkat.



Nemegyensúlyi állapotban, amint a következő paragrafusban látni fogjuk,
az egyidejű fluktuációk is korrelációban vannak.

A nemnulla távolságokon nulla lévén a korreláció, az egyidejű korrelátorok 
-függvények lesznek. Együtthatóik meghatározzák a fázistér egy

pontjában a fluktuációk négyzeteinek átlagát (vö. a IX. 88. §-ával).
Egyensúlyi állapotban levő ideális gázban az eloszlásfüggvény
fluktuációjának négyzetes átlaga megegyezik magának a függvénynek az
átlagával (l. az V. 113. §-át), így

1.246. egyenlet - (19,6)

A különböző pontokbeli fluktuációknak már a molekuláris méreteket
elhanyagoló elméletben is van nemegyidejű korrelációja. Hogy ilyen
korreláció valóban létezik, az abból is nyilvánvaló, hogy az adott
időpillanatban a fázistér valamely helyének fluktuációjában részt vevő
részecske a következő pillanatokban már más helyeken lesz.

A  időpontbeli korrelátor kiszámításának feladata nem oldható meg
általános alakban, de bizonyos egyenletek megoldására azért
visszavezethető. Ehhez a kvázi-stacionárius fluktuációk általános
elméletének következő eredményére kell visszaemlékezni (l. az V. 118. és
119. §-át).

Legyen  ingadozó (nulla egyenlő átlagértékű) mennyiség. Tegyük fel,
hogy ha a rendszer a közepes fluktuációk határán túl levő (de azért kicsiny) 

 mennyiség jellemezte nemegyensúlyi állapotban van, akkor a rendszer
egyensúlyba való visszatérését az állandó  együtthatójú,

1.247. egyenlet - (19,7)

alakú lineáris „mozgásegyenlet”írja le. Ekkor állíthatjuk, hogy az 
mennyiségek korrelátorai ugyanilyen,



1.248. egyenlet - (19,8)

alakú egyenleteknek tesznek eleget (  szabad index az egyenletben). Ha ezt
az egyenletet megoldottuk -ra, akkor a korrelátor definíciójából
következő

1.249. egyenlet - (19,9)

szimmetria-összefüggésből adódóan ismerjük e függvény értékét a 
értékekre is.

Esetünkben a (19,7) mozgásegyenletek szerepét az egyensúlyi 
eloszlásfüggvény  korrekciójára felírt linearizált Boltzmann-egyenlet
játssza. Így az eloszlásfüggvény korrelátora eleget kell, hogy tegyen a

1.250. egyenlet - (19,10)

integro-differenciálegyenletnek, ahol  lineáris integráloperátor, mely a
következőképp hat a mögötte álló függvény  változóira:

1.251. egyenlet - (19,11)

A (19,10) egyenletben a  szabad változóegyüttes. Az egyenlet kezdeti
feltétele a korrelátor  időpontra felírt (19,6)értéke; a korrelátor 
időpontbeliértékeit azután már meghatározza a (19,4) egyenlőség [a (19,5)
feltétel pedig így már automatikusan kielégül]. A (19,10)–(19,11)és (19,4)



képletek meg is adják azokat az egyenleteket, melyek elvileg elegendőek a
korrelátor teljes meghatározásához.

Rendszerint nem maga a korrelátor érdekes, hanem annak a koordináták és
az idő szerint vett Fourier-transzformáltja, melyet -val jelölünk –
itt az 1 és 2 indexek a  és  argumentumokat jelölik –:

1.252. egyenlet - (19,12)

(a fluktuációk spektrálfüggvénye vagy spektrális korrelátor). Ha az
ingadozó függvényt az időés a koordináták szerint Fourier-integrálba
fejtjük, akkor Fourier-komponense szorzatának átlaga a

1.253. egyenlet - (19,13)

képlet szerint függ össze a spektrális korrelátorral (l. az V. 122. §-át).

Könnyen felírhatunk olyan egyenletet, mellyel elvileg a térbeli – időbeli
korrelátor előzetes kiszámítása nélkül is meg lehet határozni a fluktuációk
spektrálfüggvényét.

A (19,12) integrálban a  szerinti integrálás tartományát két részre (a ( )
-ig, és a -tól ( )-ig terjedő intervallumokra) osztva, s a (19,4) képletet

felhasználva azt kapjuk, hogy

1.254. egyenlet - (19,14)

ahol

1.255. egyenlet - (19,15)



Hajtsuk végre a (19,10) egyenleten a (19,15) egyoldali Fourier-
transzformációt. Emellett a és az  szerinti deriváltakat integráljuk
parciálisan, figyelembe véve azt, hogy a korrelátornak nullához kell tartani,
ha és , a  időpontban pedig a (19,6) képlet szerinti
függvénynek kell lennie. Eredményeképpen a keresettegyenletet az

1.256. egyenlet - (19,16)

alakban kapjuk meg.

Ha nem az eloszlásfüggvény, hanem csak a gázsűrűség ingadozásaira
vagyunk kíváncsiak, akkor célszerű a (19,6) egyenletet  szerint integrálni:

1.257. egyenlet - (19,17)

A keresett  spektrális függvényt ezen egyenlet megoldásából
egyszeres [a (19,3) képlettől eltérően nem kétszeres] integrálással kapjuk
meg.

A  kiszámítására egy másik eljárás a sűrűségkorrelátor és az
általánosított szuszceptibilitás kapcsolatán alapszik. Ez utóbbit – gyenge
külső tér esetén – az

1.258. egyenlet - (19,18)

képlettel definiáljuk (l. a IX. 86. §-át).[56] Ha e tér hatására

1.259. egyenlet - (19,19)



sűrűségváltozás jön létre, akkor [a IX. (86.20) szerint] a klasszikus
határesetben a sűrűség spektrális korrelátora

1.260. egyenlet - (19,20)

Legyen  az eloszlásfüggvény megváltozása ugyanezen térhatására.
Ez eleget tesz a

kinetikai egyenletnek. A  függvény Fourier-komponenseit

alakban írjuk fel, elkülönítve benne a külső teret. Ekkor -ra az

1.261. egyenlet - (19,21)

egyenlet teljesül. Ennek az egyenletnek a megoldásából a keresett spektrális
korrelátort egyszeres integrálással kapjuk meg:

1.262. egyenlet - (19,22)

Feladatok



1. Határozzuk meg az egyensúlyi egyatomos gáz sűrűségének korrelátorát;
az ütközéseket ne vegyük figyelembe.

Megoldás. Az egyatomos gáz  mennyiségei a  impulzus három
komponense. A (19,10) egyenlet megoldása, ha :

Ennek Fourier-komponense:

E függvények (  Maxwell-féle eloszlásfüggvénnyel vett) integrálása a
sűrűség korrelátorára a

1.263. egyenlet - (1)

1.264. egyenlet - (2)

kifejezést adja.

2. Végezzük el ugyanezt az  ütközési integrállal; a  idő állandó.

Megoldás. A (19,16) egyenlet algebrai egyenlet lesz. Meghatározva belőle a
 kifejezést, a (19,14) szerint ezt kapjuk:

1.265. egyenlet - (3)



Megjegyezzük, hogy már kevés számúütközés is megváltoztatja a sűrűség
spektrális korrelátorának aszimptotikus viselkedését a nagy, 
frekvenciákon, vagyis a molekulák termikus sebességénél jóval nagyobb
fázissebességű ingadozásokra vonatkozóan. Csakugyan, e határnál

1.266. egyenlet - (4)

tehát a korrelátor hatványtörvény szerint csökken a frekvencia
növekedésével, s nem exponenciálisan, mint a (2) képletben.

 

[55] E kérdést először B. B. Kadomcev vizsgálta (1957).

[56] Hangsúlyozzuk, hogy ez az összefüggés csak egyensúlyi esetben
érvényes.



20 §. Az eloszlásfüggvény
ingadozásai nemegyensúlyi gázban
Tegyük fel, hogy a gáz stacionárius, de nemegyensúlyi állapotban van,
melyet a

1.267. egyenlet - (20,1)

kinetikai egyenletnek eleget tevő valamilyen  eloszlásfüggvény ír le.
Az  függvény lényegesen eltérhet az  egyensúlyi eloszlásfüggvénytől,
úgyhogy az ütközési integrált nem tekintjük az  különbségben
linearizáltnak. A gázban külső hatásoknak kell fenntartaniok a stacionárius
nemegyensúlyiállapotot: a gázban lehet külső forrásból táplált hőmérséklet-
gradiens, a gáz végezhet stacionárius mozgást (úgy, hogy a gáz mint egész
ne mozogjon) s i. t.

Tűzzük ki feladatul az  eloszlásfüggvény  körüli
ingadozásának meghatározását. Ezek az ingadozások újra a (19,1)
korrelátorral jellemezhetők, melyben a szokásos módon, az idő szerint
átlagolunk, a  különbség állandó értéke mellett, s a korrelátor csak

-től függ. Mivel azonban az  eloszlás inhomogén, a korrelátor az 
és az  koordinátáktól külön-külön is függ, nemcsak a különbségüktől. A
(19,4) tulajdonságot most így írhatjuk fel:

1.268. egyenlet - (20,2)

ahol



Az időtükrözéssel összefüggő (19,5) reláció viszont nemegyensúlyi esetben
általában nem igaz.

Az eloszlásfüggvény korrelátora továbbra is eleget tesz ugyanannak a
(19,10) egyenletnek:

1.269. egyenlet - (20,3)

ahol  a  változókra ható lineáris (19,11) operátor.[57] Az egyenlet
kezdeti feltételének, vagyis az egyidejű korrelátor alakjának kérdése viszont
már jóval bonyolultabb, mint az egyensúlyi gáz esetében, ahol ezt
egyszerűen a (19,6) kifejezés adta meg. Nemegyensúlyi gázban már az
egyidejű korrelátort is valamilyen kinetikai egyenlet határozza meg, melyet
a korrelációs függvény és a 16. §-ban bevezetett  kétrészecske-
eloszlásfüggvényösszefüggését felhasználva lehet felírni. Stacionárius
állapotban az  függvény, épp úgy, mint , nem függ
explicite az időtől.

Ennek az összefüggésnek a levezetésére megjegyezzük, hogy a 
fázistérfogat végtelenül kicsiny lévén, egyidejűleg legfeljebb egy részecske
lehet benne.[58] Ezért az  átlag egyben annak valószínűsége is, hogy
részecske van a  térfogatelemben (egyszerre két részecske ott-
tartózkodásának valószínűsége magasabb rendben kicsiny mennyiség).
Ebből már következik, hogy a  és a  térfogatelem részecskeszámai
szorzatának átlaga megegyezik annak valószínűségével, hogy mindkét
térfogatelemben találunk részecskét. Adott részecskepárral ez a
valószínűség – a kétrészecske-eloszlásfüggvény meghatározás szerint – az 

 szorzattal egyenlő. De mivel az igen nagy számú részecskéből 
-féleképpen választhatunk ki párt, azért



Az így kapott  egyenlőség azonban csak a fázistér különböző
pontjaira vonatkozik. Az  határátmenet során tekintetbe kell
venni, hogy ha  és  megegyezik, akkor a -ben levő atom ezáltal 
-ben is benne van. Az ezt is számításba vevő képlet

1.270. egyenlet - (20,4)

alakú. Szorozzuk meg ugyanis ezt az egyenletet -vel, és integráljuk a
kifejezést valamilyen kicsiny  térfogaton. A jobb oldal első tagja ekkor
másodrendűen kicsi értéket ad, a -függvényes tag viszont -t,
vagyis elsőrendűen kicsi mennyiséget. Következésképp

ahogyan várható is, ha figyelembe vesszük, hogy első rendig vett
pontossággal a kis  térfogatban csak 0 vagy 1 részecske tartózkodhat.

Helyettesítsük be a (20,4) összefüggést az egyidejű korrelátor

definíciójába. Ezzel az e korrelátor és a kétrészecske-eloszlásfüggvény
közötti keresett

1.271. egyenlet - (20,5)

kapcsolatot kapjuk. Egyensúlyban levő ideális gázban a kétrészecske-
eloszlásfüggvény az  szorzattal egyenlő. Ebben az esetben a
(20,5) a (19,6) képletre egyszerűsödik. Az  minden esetben ehhez a
szorzathoz tart, ha az 1. és a 2. pont közötti távolság növekszik, s így



1.272. egyenlet - (20,6)

A kétrészecske-eloszlásfüggvény a Boltzmann-egyenlettel analóg kinetikai
egyenletnek tesz eleget. Ezt az egyenletet ugyanúgy lehetne levezetni az 

-re vonatkozó (16,9) egyenletből, ahogyan az egyrészecske-
eloszlásfüggvényt a (16,7) egyenletből.[59] Itt azonban inkább olyan
levezetést adunk az -re vonatkozó egyenletre, mely hasonlít a
Boltzmann-egyenlet 3. §-beli, szemléletes fizikai megfontolásokon alapuló
származtatásához.

Nem magát az  függvényt fogjuk ismeretlennek tekinteni, hanem az 
 végtelenbe tartásával nullába tartó

1.273. egyenlet - (20,7)

különbséget [ez a (20,5) korrelátor, az utolsó tag híján]. E mennyiség kicsi a
fluktuációelméletben szokásos értelemben:  nagyságrendű -höz
viszonyítva.

Ha nincs ütközés, akkor a  függvény a Liouville-tételt kifejező
összefüggésnek tesz eleget: az  állandó a részecskepár fázistérbeli
trajektóriája mentén

1.274. egyenlet - (20,8)

A ütközésekkel való megváltozása pedig kétfajta folyamattal
vanösszefüggésben.

Ha az 1. és a 2. részecske nem egymás között, hanem a többi részecskével
ütközik, akkor a (20,8) egyenlet jobb oldalán az  összeg jelenik



meg, ahol  és  a  és a  változókra ható (19,11) integráloperátor.

Az 1. és 2. részecske egymás közötti ütközéseinek különleges szerepük van:
az 1. és 2. részecskét egyszerre „átugratják” a fázistér egyik pontpárjából
egy másikba. Ugyanolyan megfontolással, mint amilyennel a (3,7)
összefüggést levezettük, most azt kapjuk, hogy a jobb oldalon még egy

 alakú tag is áll, ahol

1.275. egyenlet - (20,9)

(ebben az integrálban el lehet tekinteni az ingadozásoktól); a 
szorzó azt fejezi ki, hogy azonos pontban levő részecskék ütköztekössze.[60]

Így végül is a következő egyenlethez jutunk el:

1.276. egyenlet - (20,10)

Ezt megoldva, a (20,5)által olyan függvényt kapunk, mely a (20,3) egyenlet
 időponthoz tartozó kezdeti feltételének szerepét játssza.[61]

A (20,10) egyenlet jobb oldalának elhagyásával kapott homogén
egyenletnek megoldása a

1.277. egyenlet - (20,11)

függvény; ez a részecskeszám, a hőmérséklet és a makroszkopikus sebesség
kis megváltozásainak felel meg az  egyensúlyi eloszlásfüggvényben.



Ez, a „parazita” megoldás azonban kiküszöbölődik a , ha
 feltétellel. Ezért egyensúlyi esetben, amikor az  integrál

azonosan nullává válik a (20,10) egyenletből következik, hogy , s
visszakapjuk a (19,6) kezdeti feltételt.

A (20,10) egyenlet jobb oldala – vagyis az adott  és  állapotú
részecskék közötti kétrészecske-ütközések – a forrása tehát a
nemegyensúlyi gázban az ingadozások egyidejű korrelációjának. A két
állapot betöltöttségét egyszerre változtatva meg, a páros ütközések
korrelációt létesítenek e két betöltési szám között. Egyensúlyi állapotban az
oda- és visszaütközések pontosan kiegyenlítik egymást, ezért e
mechanizmus nem jut szerephez, nincsenek egyidejű korrelációk.

Ha az  eloszlásfüggvény nem függ az  koordinátáktól (ez előfordulhat
külső térrel fenntartott nemegyensúlyi állapotban), akkor érdeklődhetünk az
egész gáztérfogatra átlagolt eloszlásfüggvény, vagyis az

1.278. egyenlet - (20,12)

függvény ingadozásai iránt (e függvényt ugyancsak  betűvel jelöljük, de 
argumentum nélkül). A megfelelő korrelációs függvény a (20,3)
egyenlethez hasonlóösszefüggésnek tesz eleget, csak itt hiányzik a
koordináták szerinti deriváltat tartalmazó tag:

1.279. egyenlet - (20,13)

a jobb oldal kiegészült egy, a külső tér által a részecskére gyakorolt  erőt
tartalmazó taggal. Az egyidejű korrelátor:

1.280. egyenlet - (20,14)



ez eleget tesz az

1.281. egyenlet - (20,15)

egyenletnek. Ha a gáz zárt edényben van, akkor ezt az egyenletet a teljes
részecskeszám adott (azaz ingadozás nélküli) voltát kifejező

1.282. egyenlet - (20,16)

mellékfeltétellel együtt kell megoldani.

E feltételnek az egyensúlyi esetben is teljesülnie kell. Csakhogy a (19,6)
korrelátornak megfelelő  kifejezés nem tesz eleget ennek.
A (20,11) tetszőlegességét kihasználva, helyes kifejezést kaphatunk. A 
paramétert helyesen megválasztva ez adódik:

1.283. egyenlet - (20,17)

Megjegyezzük, hogy ez a korrelátor tartalmaz a -függvényes tagoktól
különböző tagokat is.

 



[57] Ennek az egyenletnek nemegyensúlyi esetre vonatkozó alkalmazása M.
Laxtól ered (1966).

[58] Az alább következő levezetés az V. 116. §-beli meggondolások
átfogalmazása.

[59] A 17. §-ban a (16,9) egyenletet csupán speciális célra, az  az -re
vonatkozó egyenletből való kiküszöbölésére használtuk.

[60] Ha a (20,9) integrált még  szerint is integráljuk, akkor a szokásos
Boltzmann-féle ütközési integrált kapjuk.

[61] Ez az eredmény Sz. V. Gancevics, V. L. Gurevics, és R. Katilus, (1969),
ill. S. M. Kogan és A. Ja. Sulman (1969) nevéhez fűződik.



2. fejezet - DIFFÚZIÓS
KÖZELÍTÉS

21 §. A Fokker–Planck-egyenlet
A kinetikai jelenségek jelentős részét teszik ki azok a folyamatok,
amelyekben az egyes elemi események során kicsi a mennyiségek (az
eloszlásfüggvény független változóinak) átlagos változása a jellegzetes
értékekhez képest. Az ilyen folyamatok relaxációs ideje nagy a
mikroszkopikus mechanizmus elemi eseményeinek időtartamához képest. E
vonatkozásban ezeket lassú folyamatoknak nevezhetjük.

Jellegzetes példa e folyamatokra az (önmagában egyensúlyban levő könnyű
gázban elkevertnek tekintett) nehéz gáz impulzus szerinti relaxációja. Mivel
a nehéz részecskéknek kicsi a koncentrációja, egymással való ütközéseiket
elhanyagolhatjuk, s csak az alapgáz (könnyű) részecskéivel való
ütközéseiket kell számításba vennünk. Ha azonban egy nehéz részecske
könnyűvel ütközik össze, impulzusa csak viszonylag kevéssé változik meg.

A meghatározottság kedvéért éppen erről a példáról fogunk szólni, és
levezetjük a keverék részecskéinek impulzus szerinti 
eloszlásfüggvényére ilyenkor érvé- nyes kinetikai egyenletet.

Jelöljük -val annak időegységre jutó valószínűségét, hogy a
nehéz részecske impulzusa egy elemi folyamatban – egy könnyű
részecskével való ütközésben – -ről ( )-ra változik. Ekkor az 
függvényre teljesülő kinetikai egyenlet

2.1. egyenlet - (21,1)



alakba írható. Itt a jobb oldalon az impulzustér  térfogatelemét  alatt
elérő, ill. elhagyó részecskék számának különbsége áll. A tett feltevések
szerint a  függvény gyorsan csökken  növekedésével, úgyhogy az
integrálban csak a részecskék átlagos impulzusához mérve kicsiny értékek
lényegesek. Ennek folytán az integrandust kifejthetjük:

Igy a kinetikai egyenlet a

2.2. egyenlet - (21,2)

alakot ölti, ahol

2.3. egyenlet - (21,3)

A kinetikai egyenlet tehát integro-differenciálegyenletből
differenciálegyenletté vált. Az és  mennyiségeket a jelentést jobban
kifejező

2.4. egyenlet - (21,4)

szimbolikus alakba is írhatjuk, ahol a  jelek a  idő alatti
nagyszámúütközésre vonatkozóösszegzést jelentik.

A (21,2) egyenlet jobb oldalán álló kifejezés , alakú
impulzustérbeli divergenciának vehető, ahol



2.5. egyenlet - (21,5)

Más szóval, (21,2)– amint kell is – az impulzustérbeli kontinuitási egyenlet
alakját mutatja, és ezáltal automatikusan számításba vétetett a
részecskeszám folyamatbeli megmaradása. Az  vektor: a részecskeáram
sűrűsége az impulzustérben.

A (21,4) képletek szerint a kinetikai egyenletben álló együtthatók az
ütközések átlagos jellemzőivel fejezhetők ki, kiszámításuk ebben az
értelemben mechanikai feladat. Gyakorlatilag azonban nincs szükség az 
és  kinetikai együtthatók, egyenkénti kiszámítására; egymással
fejezhetők ki azzal a feltétellel, hogy egyensúlyi állapotban a részecskeáram
nulla. Ebben az esetben az egyensúlyi eloszlásfüggvény:

ahol  a nehéz gáz részecskéinek tömege,  pedig az alapgáz (a könnyű
gáz) hőmérséklete. Ha e kifejezést behelyettesítjük az  egyenletbe,
akkor az

2.6. egyenlet - (21,6)

egyenlőség az eredmény. A kinetikai egyenlet alakja tehát

2.7. egyenlet - (21,7)

Megjegyezzük, hogy az ütközési integrál felbontásának első két tagjában
azonos nagyságrendűek az együtthatók. Ennek az az oka, hogy a jelváltó 
mennyiségek első hatványainak (21,4)-beli átlagolása nagyobb



kiegyenlítődéssel jár, mint a négyzetes mennyiségeké. A kifejtés további
tagjai már mind kicsik az első két taghoz képest.

A  együtthatók egyetlen vektortól függhetnek: a nehéz részecskék 
impulzusától. De ha e részecskék  sebessége átlagban kisebb a könnyű
részecskék sebességénél, akkor a nehéz részecskéket ütközéskor
mozdulatlannak vehetjük; e közelítésben a  mennyiségek nem fognak
függni -től. Más szóval, a  tenzor egy állandó  skalár lesz:

2.8. egyenlet - (21,8)

a (21,7) egyenlet pedig

2.9. egyenlet - (21,9)

alakú.

Figyeljünk fel a (21,7) egyenlet és a külső térben játszódó diffúzió
egyenlete közötti formális hasonlóságra! Ez különösen szemléletes az
egyenlet (21,9) alakú felírásakor. Emlékeztetőül: a diffúziós egyenlet

alakú, ahol  az elegykoncentráció,  az idegen anyag részecskéire ható
külső erő,  a diffúziós együttható,  a mozgékonyság. A (21,9)
egyenlettel felírt folyamatot impulzustérbeli diffúziónak nevezhetjük; ebben

 játssza a diffúziós együttható szerepét. A (21,9) jobb oldalának
együtthatói közötti összefüggés analóg a diffúziós együttható és a
mozgékonyság közötti ismert Einstein-relációval (l. a VI. 59. §-át): .



A (21,2) alakú kinetikai egyenletet, melyben az együtthatók a (21,4) szerint
az elemi események átlagolt jellemzőivel fejezhetők ki, Fokker–Planck-
egyenletnek nevezzük (A. D. Fokker, 1914; M. Planck, 1917). A 
változók speciális tulajdonsága – ti. az, hogy ezek impulzusok – láthatólag
nem játszottak a levezetésben semmilyen szerepet. Nyilvánvaló tehát, hogy
más változókra vonatkozó eloszlásfüggvényre is ugyanilyen egyenlet áll
fenn, ha teljesül a levezetés alapfeltétele: a mennyiségek viszonylagosan
kevéssé változnak az elemi események során, s a függvény elemi
események miatti megváltozását megadó integráloperátor lineáris az 
függvényben.

Példaképpen megemlítünk még egy esetet, azt, amikor kis koncentrációban
könnyű gáz van nehéz gázban. A nehéz részecskékkel ütközve a könnyű
részecske impulzusa irány szerint erősen változik, abszolút értékében
azonban alig. Bár a gázkeverék  impulzus szerinti eloszlásfüggvényére a
(21,7) egyenlet már nem alkalmazható, egyedül az impulzus  abszolút
értékére vonatkozóan hasonló egyenletet már fel lehet írni. Ha az
eloszlásfüggvényt továbbra is az impulzustér  térfogatelemére
vonatkoztatjuk [vagyis a  impulzusú részecskék száma a 
intervallumban ], akkor a Fokker–Planck-egyenlet áll fenn a 

 elemre vonatkoztatott  függvényre:

vagy

2.10. egyenlet - (21,10)

ahol

2.11. egyenlet - (21,11)



A kapcsos zárójelek közötti kifejezés a sugárirányú áram az
impulzustérben. Az egyensúlyi

eloszlásfüggvénnyel kiszámítva, nullát kell adnia (itt  a könnyű részecske
tömege,  pedig az alapgáz – a nehéz részecskék gázának – hőmérséklete).
E feltétel összekapcsolja az  és  mennyiségeket, így a (21,10) kinetikai
egyenlet alakja a következő lesz:

2.12. egyenlet - (21,12)

Feladatok

1. Határozzuk meg az impulzustérbeli diffúziós együtthatót [a  értéket a
(21,9) egyenletben) nehéz gáz könnyűbe való elkeveredésére vonatkozóan:
a nehéz részecskék sebességét tekintsük kicsinek a könnyűekéhez képest.

Megoldás. Ahogyan az imént mondottuk, ilyen körülmények között az
impulzusátadás kiszámításában a nehéz részecskéket mozdulatlannak
vehetjük, és elhanyagolhatjuk az ütközés során létrejövő energiaváltozást is.
A nehéz részecske impulzusváltozását így a könnyű részecske (övével
megegyező) impulzusváltozásának meghatározásával számíthatjuk ki: 

, ahol  a könnyű részecske impulzusának abszolút
értéke,  pedig az ütközés miatti szögelfordulása. Ebből

(itt az  könnyű gáz részecskeszám-sűrűsége); végül



ahol  a transzportkeresztmetszet ; a könnyű gáz
részecskéinek eloszlása szerint kell átlagolni.

2. Állapítsuk meg a Fokker–Planck-egyenlet segítségével a nehéz
részecskék mozgékonyságát könnyű gázban!

Megoldás. Ha külső tér hat, akkor a (21,9) egyenlet bal oldalához még egy
tag járul: , ahol  a részecskére ható erő. Ezt az erőt kicsinek
tekintve, keressük az egyenlet stacionárius megoldását  alakban;
itt az  a Maxwell-féle eloszlásfüggvény, és . -re a következő
egyenletet kapjuk:

Innen

azután . A  mozgékonyság a

egyenletbeli együttható. Az integrálás elvégzése a

összefüggést adja, a (12,4) képlettel összhangban.



22 §. Gyengén ionizált gáz
elektromos térben
Vizsgáljunk egy homogén  elektromos térben levő ionizált gázt. Az erőtér
megzavarja a gázban levő szabad elektronok eloszlását, s elektromos
áramot kelt. Levezetjük az elektroneloszlást megadó kinetikai egyenletet.
[62]

Az ionizáció gyengesége annyit tesz, hogy a gázban kicsi az elektronok
(ionok) koncentrációja. Ezért jelentősége csak az elektronok semleges
molekulákkal való ütközésének van, az elektronok egymásba (és ionokba
való) ütközése elhanyagolható. Azt is feltesszük, hogy az elektron külső
tértől kapott energiája (még ha a tér erős is, l. később) átlagban nem
elegendő a molekulák gerjesztésére vagy ionizálására, így az elektronok és
a molekulák ütközését rugalmasnak tekinthetjük.

Minthogy az elektronok  tömege és a molekulák  tömege között nagy
az eltérés, az elektronok átlagsebessége nagy a molekulákéhoz képest.
Ugyanezért, ütközéskor az elektron impulzusa irányát tekintve nagyon
megváltozik, de abszolút értékében csak alig. Ilyen körülmények között a
kinetikai egyenlet ütközési integrálja két rész összegére bontható: a fázistér
adott eleme részecskeszámának az impulzus abszolút értéke, ill. iránya
miatti megváltozására. Közülük az első előállítható a Fokker–Planck-féle
differenciális alakban.

A tér iránya körüli szimmetria folytán az eloszlásfüggvény (az időn kívül)
csak két változótól függ: az impulzus  abszolút értékétől és a 
impulzus és az  közti  szögtől (  irányát választjuk -tengelynek). Az 

 függvényre vonatkozó egyenlet

2.13. egyenlet - (22,1)



alakú,[63] ahol

A (22,1) egyenlet jobb oldalán az első tag a (21,12) Fokker–Planck-
egyenlet jobb oldalának felel meg, a második tag pedig az impulzus
irányváltozásából származó ütközési integrál. Ebben az integrálban a
molekulákat mozdulatlannak tekinthetjük (  a részecskeszám-sűrűségük);
így az elektronokat érő olyan ütközések száma, ahol az impulzusirány -ról

-re (vagy -ről -ra) változik  lesz, ahol  az elektron
mozdulatlan molekulán való szóródásának hatáskeresztmetszete; ez -től és
a  és  közötti  szögtől függ (feltesszük, hogy a hatáskeresztmetszet
már átlagolva van a molekulairány szerint).

Ezután időtől független eloszlásfüggvénynek megfelelő stacionárius
állapotot tekintünk; erre a (21,1) egyenletben .

A  mennyiség kiszámításához felhasználjuk a

egyenlőséget, mely azt fejezi ki, hogy a rugalmas ütközés nem változtatja
meg a két részecske viszonylagos sebességét ( ,  és ,  az elektron,
ill. a molekula ütközés előtti, ill. ütközés utáni sebessége). A molekula
sebességváltozása kicsi az elektronéhoz viszonyítva: , ezért
a felírt egyenlőséget kifejtve feltehetjük, hogy . Ekkor

ahol  kicsiny mennyiség. Így hát

E kifejezést két szakaszban átlagoljuk. Először is átlagoljuk a molekulák 
sebességének Maxwell-féle eloszlásfüggvénye szerint. Ennek izotropiája



folytán az áll, hogy , a négyzet átlaga , ezért
a

2.14. egyenlet - (22,2)

összefüggést kapjuk. Most az elektronokat időegység alatt ért ütközések
szerint kell az átlagot venni; ezt az  szerinti integrálással végezzük el.
Eredményül a

2.15. egyenlet - (22,3)

értéket kapjuk, ahol  a transzportkeresztmetszet,  pedig
az

2.16. egyenlet - (22,4)

egyenlettel definiált szabad úthossz (általános esetben  függvénye a -
nek). Ezzel a (22,1) képletben szereplőáram:

2.17. egyenlet - (22,5)

Figyeljünk fel arra, hogy a (22,2) egyenlet szerint az elektron energiája
ütközéskor a  értékkel változik meg.
Ezért ez az energia csak  számú ütközés után változik meg
észrevehetően, míg az elektron impulzusának iránya már akár egy ütközés
után is módosul. Más szóval, az elektron energiára vonatkozó relaxációs



idő: , ahol  az impulzusirányra vonatkozó relaxációs
idő.

A (22,2) egyenlet bal oldalát szintén át kell alakítani a  és a 
változókban:

2.18. egyenlet - (22,6)

Az így előállított kinetikai egyenlet megoldását Legendre-polinomok
szerinti sorfejtés alakjában kell keresni:

2.19. egyenlet - (22,7)

Mindjárt látjuk majd, hogy e kifejtés egymást követő tagjai nagyságrendben
gyorsan csökkennek. Ezért elég csak e kifejtés két első,

2.20. egyenlet - (22,8)

tagját megtartani.

A (22,1) képlet integrálja a (22,8) behelyettesítésével ezt adja:

[vö. a (11,11) képletbeli ugyanilyen integrál átalakításával]; ezután a
kinetikai egyenlet a



alakot veszi fel, ahol a vessző a  szerinti deriváltat jelöli; itt elhagytuk a
 taghoz képest nyilvánvalóan (  arányban) kicsi

 tagot [  és  a (22,5) kifejezéssel egyenlő,  helyett az ,
ill. az  függvénnyel]. Megszorozva ezt az egyenletet a , ill. a 

 függvényekkel és a szorzatot  szerint integrálva, két
egyenletet kapunk:

2.21. egyenlet - (22,9)

2.22. egyenlet - (22,10)

Az  kifejezés az impulzustérben folyó, elektromos tér által változtatott
részecskeáram-sűrűség. A (22,9) egyenletből következik, hogy 
. De az  áramnak véges értékűnek kell lennie  valamennyi értékére,
ezért . Beírva most az (22,10) egyenlőségbeli értékét az 
egyenletbe, egy, az  függvényt meghatározó egyenletet kapunk:

2.23. egyenlet - (22,11)

Eddig nem tettünk fel semmit az  függvény alakjáról, a (22,11)
elsőrendű egyenlet integrálját pedig tetszőleges  függvényre fel lehet
írni. Hogy konkrétabb eredményeket kapjunk, vegyük az 
függvényt; ez azzal ekvivalens, hogy a  keresztmetszet független az
impulzustól.[64] Ezzel a (22,11) integrálása azt adja, hogy

2.24. egyenlet - (22,12)



ahol

2.25. egyenlet - (22,13)

Az  függvényre pedig a (22,10)és (22,12) egyenletből azt kapjuk, hogy

2.26. egyenlet - (22,14)

A  paraméter jellemzi az erőtér elektroneloszlásra gyakorolt hatásának
mértékét. A gyenge tér határesetének a  egyenlőtlenség felel meg.
Első közelítésben ekkor  a perturbálatlan Maxwell-féle
eloszlásfüggvénnyel lesz egyenlő ( ), és

2.27. egyenlet - (22,15)

A gázban meginduló elektromos áramot az elektronok

2.28. egyenlet - (22,16)

mozgékonysága határozza meg (  az elektronszámsűrűség).[65] A (22,15)
megadta  függvénnyel végzett egyszerű számítás gyenge térben a

2.29. egyenlet - (22,17)



értéket adja a mozgékonyságra. Amint azt vártuk is, e kifejezés eleget tesz
az Einstein-féle  relációnak, ahol  a (11,10) diffúziós együttható.

A  egyenlőtlenséget mint a tér gyengesége kritériumát a következő
egyszerű megfontolásokkal lehet értelmezni. Nyilvánvaló, hogy a tér
mindaddig gyengén fog hatni az elektroneloszlásra, míg az elektronnak a
szabad repülési idő alatt nyert energiája kicsiny marad az ütközéskor az
atomoknak átadott energiához képest. Az első energiamennyiség , a
második

(  és  az atom impulzusa és sebessége, a  változás az elektron
impulzusának nagyságrendjébe esik). E két kifejezés összehasonlítása épp a
kívánt feltételt adja.

A másik szélső esetben, amikor erős terekről van szó ( )[66]:

2.30. egyenlet - (22,18)

2.31. egyenlet - (22,19)

Az elektronok átlagos energiája:

2.32. egyenlet - (22,20)



mozgékonyságuk pedig:

2.33. egyenlet - (22,21)

Tisztáznunk kell még a (22,7) sorfejtés konvergenciájának feltételeit. Ehhez
megjegyezzük, hogy az egymás utáni tagok nagyságrendileg az

2.34. egyenlet - (22,22)

reláció szerint függnek össze [a kinetikai egyenletbe behelyettesítve a
(22,7) kifejezést, megszorozva -val, majd  szerint integrálva,
a bal oldalon az -et tartalmazó tag marad, az ütközési integrálban pedig
csak az -et tartalmazó]. Ha , akkor az elektron átlagos energiája: 

, s a (22,22)összefüggésből azt kapjuk, hogy

Ha nagy terekről van szó, amikor , az átlagos energia: 
 így ismét

A kifejezés konvergenciáját tehát az  arány kicsisége szavatolja.[67]

 

[62] Az ebben a paragrafusban ismertetett elmélet B. I. Davidov nevéhez
fűződik (1936). A (22,18) határképletet M. J. Druyvesteyn már korábban
megadta (1930).



[63] A könyvben  mindig pozitív mennyiséget jelöl: az elemi töltés abszolút
értékét. Ezért az elektron töltése .

[64] Ez elég alacsony elektron-hőmérsékleteken minden esetre teljesül,
mivel lassú részecskékre a hatáskeresztmetszet energiától független
határértékhez tart (l. a III. 132. §-át).

[65] Megjegyezzük, hogy az egymástól különböző Legendre-polinomok
ortogonalitása következtében a (22,7) kifejtés tagjai közül csak az  ad
járulékot a normálási integrálban, a -ben pedig csak az .

[66] Egyszerűbb, ha a (22,18) képlethez a (22,11) egyenlet újbóli
megoldásával jutunk el (a  értéket véve benne), mint ha határértékre
térnénk át a (22,12) egyenletben.

[67] Megjegyezzük azonban, hogy az  korrekciókat nem lehet a
(22,1) egyenlet révén meghatározni, mivel ebben az egyenletben Fokker–
Planck-közelítést alkalmaztunk, melyben már elhanyagoltuk az ( )-ben
magasabb kitevőjű mennyiségeket.



23 §. Ingadozások gyengén ionizált
nemegyensúlyi gázban
Ebben a paragrafusban a gyengén ionizált gáz stacionárius, nemegyensúlyi
állapotában vizsgáljuk az elektronok eloszlásfüggvényének ingadozásait; a
gáz térbelileg homogén eloszlású és állandó, homogén  elektromos térben
van.

A fluktuációnak itt csak az időbeli korrelációja érdekel bennünket, a térbeli
nem. Így a koordinátáktól függő  pontos eloszlásfüggvény helyett
érdemes a gáztérfogatra vett átlagot adó

2.35. egyenlet - (23,1)

függvényt bevezetni (ezt ebben a paragrafusban szintén -fel jelöljük, de az
 itt nem szerepel az argumentumok között); ez a függvény csak az időben

ingadozik. Az  függvény pedig, mely körül  ingadozik, az előző
paragrafusban talált (22,8) eloszlásfüggvény.

Ebben a rendszerben nem is magának az eloszlásfüggvénynek a fluktuációi
érdekesek, hanem inkább a  elektromos áramsűrűség e fluktuációkat kísérő
ingadozásai. E mennyiségek korrelátorai a nyilvánvaló

2.36. egyenlet - (23,2)

képlet szerint függnek össze egymással; itt  természetesen az áramsűrűség
gáztérfogatraátlagolt ingadozása.[68]



E nemegyensúlyi gázra vonatkozó feladat megoldása a 20. §-ban kifejtett
általános módszeren alapul.[69]

E módszer szerint a  korrelátor (a  és a  változóban)
eleget tesz a (22,1) kinetikai egyenletnek [ez játssza itt az általános módszer
(20,13) egyenletének szerepét]. E korrelátorokkal együtt a

2.37. egyenlet - (23,3)

függvény is eleget tesz ennek az egyenletnek; a  függvénnyel kifejezhető a
keresett áramkorrelátor :

2.38. egyenlet - (23,4)

Így tehát a

2.39. egyenlet - (23,5)

egyenlet áll fenn; a értékét a (22,3) egyenlet adja meg.

A (22,1) kinetikai egyenlettel csak az elektronok molekulákba való
ütközését vettük tekintetbe, az elektronok egymás közötti ütközéseit nem.
Ezért itt nincs mechanizmus, mely a különböző impulzusú elektronok
között korrelációt teremtene, a  függvényre vonatkozó „kezdeti”
feltétel is ugyanolyan lesz, mint az egyensúlyi állapotban. Mivel az egész
gáztérfogatra átlagolt eloszlásfüggvény ingadozásáról van szó, tekintetbe
kell venni a részecskék (az elektronok) számának állandóságát is.[70] A
(20,17) egyenlet erre az esetre azt adja, hogy



(  az elektronok sűrűsége), és ebből a kezdeti függvény:

2.40. egyenlet - (23,6)

ahol  az elektronok átlagos sebessége az  eloszlásúállapotban. A 
sebesség magától értetődően párhuzamos az  irányával:

2.41. egyenlet - (23,7)

itt  a mozgékonyság. Az elektronok teljes számának állandósága azt is
jelenti, hogy , ezért

2.42. egyenlet - (23,8)

A 19. § módszerét követve, most a (23,5) egyenleten egyoldali Fourier-
transzformációt hajtunk végre: megszorozzuk -vel és  szerint
integrálunk a  és  közötti intervallumon. Az integrálban az 
tagot parciálisan integráljuk, a (23,6) kezdeti feltételt és a 
feltételt figyelembe véve. Eredményül a

2.43. egyenlet - (23,9)



egyenletet kapjuk, ahol

2.44. egyenlet - (23,10)

A (23,8) következtében ezt az egyenletet a

2.45. egyenlet - (23,11)

kiegészítő feltétel mellett kell megoldani.

Ha megtaláltuk a (23,9) egyenlet megoldását, akkor az áramkorrelátorok
keresett spektrálfelbontását egyszerű integrálással kaphatjuk meg. Írjuk fel
ugyanis, hogy

s ezután – a (19,14) levezetéséhez hasonlóan – azt kapjuk, hogy

2.46. egyenlet - (23,12)

A konkrétság kedvéért ezután feltesszük, hogy .
Egyensúlyiállapotban, ha nem hat külső elektromos tér, akkor az 
függvény megegyezik a Maxwell-féle  eloszlással. Ekkor a (23,9)
egyenlet megoldása:

2.47. egyenlet - (23,13)



amiről könnyen meggyőződhetünk, észrevéve, hogy

2.48. egyenlet - (23,14)

Ha  (ahol , az impulzusirányokra vonatkozó relaxációs
idő), akkor a (23,13) egyenletben elhagyhatjuk a nevezőből a  tagot.
A (23,12) integrálásígy a

2.49. egyenlet - (23,15)

eredményt adja, ahol  a gáz vezetőképessége gyenge térben;  a
(22,17) mozgékonyság gyenge térben. A (23,15) eredmény természetesen
összhangban van az egyensúlyi áramingadozásokra érvényes általános
Nyquist-képlettel (l. a IX. 78. §-át). Vegyünk ugyanis az -tengely mentén
valamilyen hengeres gáztérfogatot. Mivel az áramsűrűség térfogatban már
átlagolva van, azért a teljes áram: , ahol  a henger
keresztmetszetének területe. A (23,15) egyenletből ezzel azt kapjuk, hogy

2.50. egyenlet - (23,16)

ahol  a minta hossza,  pedig az ellenállása.[71]

Ha , akkor a (23,9) egyenlet szukcesszív approximációval oldható
meg, ahhoz hasonlóan, ahogy a (22,6) egyenlet. Míg azonban a (22,6)
egyenlet skalárfüggvényt határozott meg, addig a (23,9) vektorfüggvényt. E



(két vektorból: az állandó -től és a változó -től függő) függvény
kifejtésének első tagjait írjuk a

2.51. egyenlet - (23,17)

alakba;  (itt ). Az  függvény pedig:

2.52. egyenlet - (23,18)

az előző paragrafusban kiszámított és  függvénnyel.

Helyettesítsük be a (23,17)–(23,18) függvényeket a (23,9) egyenletbe, s
válasszuk külön benne a -ben páratlan és páros tagokat. Ismét feltéve,
hogy , a páratlan tagokat egybegyűjtve ezt kapjuk:

itt elhagytuk a felírtakhoz képest eleve (  arányában) kicsi tagokat.
Innen

2.53. egyenlet - (23,19)

Ami a -ben páros tagokat illeti: ezeknek csak a  szerinti átlagolás után
kell kielégíteniük a (23,9) egyenletet, annak megfelelően, hogy a (23,17)
kifejezés a keresett függvény kifejtésének csak első tagjait adja meg.
Egyszerű [a (23,19) kifejezést is felhasználó] számítások után a következő
egyenletet kapjuk a  függvényre:

2.54. egyenlet - (23,20)



ahol

Ezt az egyenletet az

2.55. egyenlet - (23,21)

kiegészítő feltétel mellett kell megoldani; ezt adja a (23,11) feltétel a
(23,17) behelyettesítésével.

Ismert  függvénnyel a (23,12) kifejezés szerint határozhatjuk meg a
keresett korrelátort. Behelyettesítve ide a (23,17) kifejezést, majd a (23,19)
felhasználásával kissé átalakítva a kapott képletet, a

2.56. egyenlet - (23,22)

egyenlőséget kapjuk.

A (23,20) egyenletben a  tag csak  esetén válik
lényegessé, vagyis amikor , ahol  az elektroenergiára vonatkozó
relaxáció ideje. E frekvenciáktól kezdődik tehát az áramingadozások
diszperziója.

A (23,20) egyenlet az általános esetben igen bonyolult. Szemléltetésképpen
a kis,  frekvenciák és az erős,  feltételnek eleget tevő terek
esetét választjuk; itt  a (22,13) paraméter. Az utóbbi feltétel következtében



az  függvényt a (22,18) kifejezés adja meg. A (23,22) első tagjában
szereplő integrál a

értékkel egyenlő. A második tagban betű szerinti becslésre szorítkozunk. A
(23,20) egyenletből (a  tag nélkül) a

becslést kapjuk. Ezt az integrált ezután az

kifejezéssel becsülhetjük. Végeredményül az áramkorrelátorra a

2.57. egyenlet - (23,23)

kifejezést kapjuk, ahol  számállandó.

 

[68] Ez az átlagolás olyan kísérletnek felel meg, amelyben a gázbeli teljes
áram ingadozását mérik: a teljes áram ingadozása egyenlő az adott irányú
áramsűrűség ingadozásának és a minta keresztmetszetének szorzatával.

[69] Nemegyensúlyi rendszerekben tapasztalható ingadozások számítására P.
J. Price e kérdésre irányuló kutatásai (1959) adták az első példát. Itt V. L.
Gurevics és R. Katilus tárgyalásmódját (1965) követjük.



[70] Mivel itt csak azok a hatások érdekelnek bennünket, amelyek a tér
jelenléte miatt kialakult nem-egyensúlyi állapottal kapcsolatosak,
elhanyagoljuk a teljes elektronszám ionizációs és rekombinációs
folyamatokból adódó ingadozásait. Szigorúan véve ezek az ingadozások
elmaradhatnak, ha az elektronok valamennyien egy kis ionizációs
potenciálú elegyben keletkeznek, amikor is a teljes elektronszám az
elegybeli atomok összes számával egyenlő. A semleges molekulák
sűrűségingadozásait is elhanyagoljuk. E sűrűség viszonylagos ingadozásai
eleve kicsik az elektronok sűrűségingadozásaihoz viszonyítva, mivel az
elektronsűrűség sokkal kisebb a molekulasűrűségnél.

[71] A IX. kötettel való összevetéskor figyelembe kell venni, hogy , és
az  feltétel miatt nincs vezetési diszperzió úgy, hogy .



24 §. Rekombináció és ionizáció
A részlegesen ionizált gáz ionizációs egyensúlya az ütközési ionizációs és
az ütköző töltött részecskék – ellentétes irányú – rekombinációs folyamatai
mint elemi események során áll be. A legegyszerűbb esetben, amikor a
gázban (az elektronokon kívül) csak egyetlen fajta ion van, az ionizációs
egyensúlyhoz vezető folyamatot

2.58. egyenlet - (24,1)

alakú egyenletet írja le. Itt  az  idő alatt  térfogatban (semleges
molekulák ütközésével vagy atomok fotonokkal való ionizációjával)
keletkező elektronok száma; e szám független az elektronok és az ionok 

 kezdeti sűrűségétől. A második tag az elektronok számának az ionokkal
való rekombináció miatti csökkenését írja le; az  mennyiséget
rekombinációs tényezőnek nevezzük.

A rekombinációs folyamat általában igen lassú az egyensúlyhoz vezető
többi, plazmabeli folyamathoz képest. Ahhoz ugyanis, hogy ion és elektron
összeütközéséből semleges molekula keletkezhessék, el kell távoznia a
felszabaduló energiának (az elektron atombeli kötési energiájának). Ez az
energia kisugárzódhat fotonként (sugárzási rekombináció); ilyenkor a
folyamat lassúsága a kvantumelektrodinamikai sugárzási valószínűség
kicsiségéből fakad. A felszabaduló energiát egy harmadik részecske – egy
semleges atom – is felveheti. Ilyenkor azért lassú a folyamat, mert a hármas
ütközések elég valószínűtlenek. Mindezek miatt a rekombinációt gyakran
érdemes úgy vizsgálni, mintha a részecskék Maxwell-eloszlásúak lennének.

Egyensúlyban a  derivált nullává válik. Ebből az következik, hogy a
(24,1) egyenlet  és  mennyiségei a

2.59. egyenlet - (24,2)



képlet szerint függnek össze; itt és  a megfelelő termodinamikai
képletekkel megadott egyensúlyi elektron- és ionsűrűségek (l. az V. 104. §-
át).[72]

A sugárzási rekombináció együtthatója kiszámítható a mozdulatlan ionokon
való elektronszóródás  hatáskeresztmetszetéból (az ion sebességét
elhanyagolhatjuk az elektronsebesség mellett):

2.60. egyenlet - (24,3)

az átlagot a Maxwell-eloszlású  elektronsebességre vonatkozóan kell
venni (l. az 1. feladatot).

A sugárzási rekombináció azonban csak az elég ritka gázokban lényeges,
ahol a hármas ütközéseket teljesen el lehet hanyagolni. Kevésbé ritka
gázokban a harmadik részecskés rekombináció a fő mechanizmus. Ezt
fogjuk most részletesebben megvizsgálni.

Az atomokkal való ütközésekkel az elektron energiája csak kis adagokban
változik. Ezért a rekombinációs folyamat erősen gerjesztett atom
keletkezésével kezdődik, s a további ütközésekkel az elektron fokozatosan
„süllyed” az egyre lejjebb levő energiaszintekre. Ez lehetővé teszi, hogy a
folyamatot a befogott elektron „energiadiffúziójaként” tekintsük, és így
alkalmazzuk rá a Fokker–Planck-egyenletet (L. P. Pitajevszkij, 1962).

Vezessük be a befogott elektronok (negatív)  energia szerinti
eloszlásfüggvényét. Természetesen az  energiatartományú „diffúzió”
játssza majd a fő szerepet. Emlékeztetünk e vonatkozásban arra, hogy a
hőmérsékletet itt mindenképpen kicsinek kell vennünk az atomok 
ionizációs potenciáljához képest; ha  lenne, a gáz gyakorlatilag
teljesen ionizált volna (vö. az V. 104. §-ával.)

A Fokker–Planck-egyenlet:



2.61. egyenlet - (24,4)

Mint rendesen, az

feltétellel most is is ki lehet fejezni az -t a -ből;  az egyensúlyi
eloszlásfüggvény. Ezután az  áramra vonatkozó képlet:

2.62. egyenlet - (24,5)

A „diffúziós együttható”-t az általános szabály szerint a

2.63. egyenlet - (24,6)

képlettel határozzuk meg, ahol  a gerjesztett atom energiájának
megváltozása az alapállapotú atommal valóütközéskor;  e képlettel való
kiszámítása mechanikai feladat: meg kell oldani egy ütközési feladatot, és
az eredménytátlagolni kell az alapállapotú atom sebességére (l. a 2.
feladatot).

Az  függvény megadásához megjegyezzük, hogy a  (ion) töltés
Coulomb-terében levő elektron impulzus és koordináta szerinti
eloszlásfüggvényét az

2.64. egyenlet - (24,7)



Boltzmann-képlet adja meg (a normálásról később); az 
energiákon az elektron kváziklasszikus mozgású, ezért energiáját a
klasszikus képlettel lehet kiszámítani. Az  szerinti eloszlásfüggvény tehát

2.65. egyenlet - (24,8)

ahol  a  intervallumnak megfelelő fázistérbeli térfogat:

2.66. egyenlet - (24,9)

A  helyettesítés után integrálva:

2.67. egyenlet - (24,10)

A (24,4)–(24,5) egyenletek megoldását meghatározó feltétel
megfogalmazására kényelmes feltenni, hogy a kezdeti elektronsűrűség a
gázban . Ezzel a (24,1) egyenletből elhagyhatjuk a 
ionizációsebességet, és így az  csökkenését egyedül a rekombináció
szabályozza. Ilyen körülmények között a (24,1) egyenlet stacionárius
megoldásában előfordulóállandó érték rögtön megadja a rekombinációs
együtthatóértékét ( ), feltéve, hogy az  függvény a
szükséges módon van normálva. Nevezetesen, a legmagasabb szinteken (

) az elektronok egyensúlyban vannak a szabad elektronokkal. Ez azt
jelenti, hogy teljesülnie kell az

2.68. egyenlet - (24,11)



feltételnek, és emellett az  normálásának olyannak kell lennie, hogy
térfogategységként egyetlen szabad elektront adjon [ezt a (24,7) függvény
teljesíti is].

A második (az -hez tartozó) határfeltétel megadásához
megjegyezzük, hogy a gerjesztett atom mélyen fekvő szintjein az eloszlás
független a szabad elektronok számától: az  egyensúlyi számmal
arányos, nem a valódi -vel. Az  feltétel mellett ez a körülmény
az

2.69. egyenlet - (24,12)

határfeltétellel fejeződik ki.

Az  egyenletet a (24,11) határfeltétellel integrálva azt kapjuk, hogy

Az állandó ( )-val fog megegyezni, ha úgy határozzuk meg, hogy eleget
tegyen a (24,12) feltételnek. Végül is ez adódik:

2.70. egyenlet - (24,13)

Ez a képlet olyan folyamatra vonatkozik, amelyben a „harmadik test”
szerepét semleges atom játssza. Ha a gáz már erősen ionizált (ami még
összefér a  feltétellel) és elég sűrű, akkor a rekombinációs folyamat
„harmadik test”-ének szerepét egy második elektron veheti át, s ez lehet a
fő folyamat. A rekombináció sebessége ekkor arányos az  szorzattal, s
így a változatlanul a (24,1) egyenlettel definiált rekombinációs együttható
maga is arányos -vel. Mivel az elektronütközések során gyors az



energiarelaxáció, ez esetben a rekombinációs együttható itt bemutatott
kiszámítási módját nem lehet alkalmazni.

Feladatok

1. Határozzuk meg a sugárzási rekombináció együtthatóját, ha az elektron a
hidrogénatom alapállapotára fogódik be, s a hőmérséklet: ( , a
hidrogénatom ionizációs energiája, értéke ).

Megoldás. A lassú elektronoknak a mozdulatlan hidrogénatom alapszintjére
való rekombinációját jellemző hatáskeresztmetszet:

ahol  az elektron sebessége,  a Bohr-sugár [l. a IV. 56. §-ában
az (56.13) és (56.14) képletet]. Az átlagérték: . A (24,3)
képlettel ezt kapjuk eredményül:

2. Számítsuk ki a rekombinációs együtthatót a (24,13) képlet szerint.
Hagyjuk figyelmen kívül az elektron gerjesztett atomhoz való kötődésének
hatását a gerjesztett és az alapállapotú atomok közötti ütközésére, s az
ütközések transzportkeresztmetszetét tekintsük a sebességtől függetlennek!

Megoldás. A  „diffúziós együttható” úgy számítható ki, mint a 22. §-
ban; értéke

2.71. egyenlet - (1)

Itt  a gázbeli atomsűrűség,  az elektron tömege,  a gerjesztettés az
alapállapotú atom relatív sebessége. A  sebesség eloszlása a



részecsketömegű redukált tömeggel ( -vel, ahol  az atom tömege)
vett Maxwell-eloszlást követi, ezért . Továbbá  az (1)
képletben az elektron impulzusa az ion terében; a átlagolás az elektron
fázisterében az értéknek megfelelő  fázistérfogatra vonatkozik. A 

 feltevéssel azt kapjuk, hogy

Így

és a (24,13) szerint végzett számítás végül az

2.72. egyenlet - (2)

eredményt adja.

Az elektron atombeli kötésétől el lehet tekinteni, ha az atom elektron
közelében ( ;  az atomméret) keltett perturbációjának frekvenciája
nagy az  energiájú atom forgási frekvenciájához képest. Innen a

 feltételt kapjuk.

 

[72] Sugárzási rekombináció során az állapot egyensúlya feltételezi, hogy a
plazmabeli sugárzás is egyensúlyi.



25 §. Ambipoláris diffúzió
Vizsgáljuk a gyengén ionizált gáz töltött részecskéinek diffúzióját. Az
ionizáció fokát, mint a 22. §-ban is, olyan kicsinek tekintjük, hogy a töltött
részecskék egymás közötti ütközéseit elhanyagolhatjuk e részecskék
semleges atomokkal való ütközése mellett. A kétfajta töltött részecske – az
elektronok és az ionok – diffúziója még ilyen körülmények között sem
független, mégpedig a diffúziós folyamatban fellépő elektromos tér miatt
(W. Schottky, 1924).

A diffúziós egyenletek az elektronokra  és az ionokra  vonatkozó
kontinuitási egyenlet alakját öltik:

2.73. egyenlet - (25,1)

az áramsűrűségek itt a részecskeszámmal és annak gradiensével fejezhetők
ki:

2.74. egyenlet - (25,2)

ahol és  diffúziós együtthatók, és  pedig az elektronok, ill. az
ionok mozgékonysága.[73] Az Einstein-reláció az összefüggés közöttük:

2.75. egyenlet - (25,3)

ez azt fejezi ki, hogy a (25,2)áramok egyensúlyi értéke nulla. E relációk
számbavételével, a térerősséget a potenciállal kifejezve ( ), a (25,1)
egyenletet a



2.76. egyenlet - (25,4)

2.77. egyenlet - (25,5)

alakban írhatjuk fel.

Ezt még ki kell egészítenünk a potenciáira vonatkozó Poisson-egyenlettel:

2.78. egyenlet - (25,6)

A (25,4)–(25,6) egyenlet lényegesen egyszerűbb lesz abban az esetben, ha
az ,  koncentrációeloszlások majdnem homogének. Ekkor a (25,4)–
(25,5) egyenletekben a  együtthatójába az  értéket
írhatjuk, és a -t a (25,6) egyenlet révén kiejthetjük. Eredményül a

2.79. egyenlet - (25,7)

2.80. egyenlet - (25,8)

egyenleteket kapjuk, ahol  (  az elektronok vagy ionok
Debye-sugara; l. később a 31. §-t).

Bár az elektronok és az ionok szórási hatáskeresztmetszete általában azonos
nagyságrendű, diffúziós együtthatójuk mégis lényegesen eltér. A két



részecskefajta különböző lévén,  átlagos termikus sebessége

2.81. egyenlet - (25,9)

úgyhogy . Emiatt aztán a diffúziós folyamat sajátságos jelleget ölt.

Tekintsük az elektron- és ionsűrűség gyenge perturbációjának fejlődését. A
zavar jellemző  méreteire legyen igaz, hogy . A folyamat kezdeti
szakaszában, amikor a sűrűségek változó része , a
(25,7)–(25,8) egyenlet jobb oldali első tagjai kicsik a másodikakhoz
viszonyítva:

2.82. egyenlet - (25,10)

Észrevéve továbbá, hogy a (25,9) folytán , a

2.83. egyenlet - (25,11)

egyenletet kapjuk, ahonnan

Ebből látható, hogy  idő alatt a  különbség kicsivé
válik -hez és -hez képest, vagyis a gáz kvázineutrális lesz.

A folyamat következő szakasza, az elektronok eloszlása, az (adott
ioneloszláshoz tartozó) egyensúlyi eloszlásig jut el. Az egyensúlyt az a
feltétel határozza meg, hogy a (25,7) egyenlet jobb oldala nulla legyen:



2.84. egyenlet - (25,12)

Ez a szakasz a (25,11) egyenlet szerint zajlik le, amelynek jobb oldalát ki
kell egészíteni a  taggal, mivel a jellegzetes relaxációs idő– az
előbbiek szerint – arányos -vel. Ez az idő kicsi az iondiffúzió
relaxációs idejéhez viszonyítva, ezért az ioneloszlást még mindig
változatlannak vehetjük.

Az elektron- és ionsűrűség perturbációjának végleges relaxációja a (25,8)
egyenlet szerint zajlik le; a (25,12) összefüggés behelyettesítésével ez az
egyenlet a

2.85. egyenlet - (25,13)

alakot veszi fel.

Így hát  ideig az elektronok és az ionok együttesen diffundálnak (
), az ionok diffúziós együtthatójának kétszeresével (ez az ún.

ambipoláris diffúzió). Ennek az együtthatónak a fele az ionok saját
diffúziójából adódik, a másik fele a szétfutó elektronok keltette elektromos
erőtértől.

Végül megjegyezzük, hogy a (25,13) egyenlet használhatósági köre
szélesebb, mint a levezetésből látszik. Ha a perturbáció nem kicsi, az
elektronok mozgása ilyenkor is gyorsan állítja elő a térnek megfelelő
Boltzmann-eloszlást , s az elektron- és ionkoncentráció kiegyenlítődésére,
vagyis a kvázineutralitáshoz vezet. Ilyenkor

2.86. egyenlet - (25,14)



A (25,14) egyenletet a (25,5) egyenletbe helyettesítve, újra a (25,13)
egyenletet kapjuk meg, csak most anélkül, hogy a perturbációt kicsinek
vettük volna.

 

[73] Az  iontöltések multiplicitását -nek vesszük. Ez gyengén ionizált
gázban csakugyan igaz.



26 §.Az ionok mozgékonysága erős
elektrolitok oldataiban
Az előző paragrafusban felírt egyenleteket könnyen általánosíthatjuk arra az
esetre, amikor több fajta ion van jelen. Az egyenletek az erős elektrolitok[74]

oldataiban való ionmozgásra is igazak. A „végtelenül” híg oldat
határesetében (vagyis amikor az oldat koncentrációja nullához tart) az egyes

 ionfajták mozgékonysága állandó  határértékhez tart, diffúziós
együtthatójuk pedig a megfelelő

2.87. egyenlet - (26,1)

értékhez.

E paragrafusban azzal foglalkozunk, hogy kiszámítjuk a gyenge oldatokbeli
ionmozgékonyság (kicsiny) koncentráció szerinti kiegészítő tagjait.[75]

Ezáltal meghatározzuk az oldat vezetőképességéhez adódó járulékokat is. 
erősségű elektromos térben az egyes ionokra  nagyságú erő hat; ennek
hatására az ion  sebességű lesz. Így az oldatbeli áramsűrűség:

ahol  a koncentráció (az a ionok száma egységnyi térfogatban), úgyhogy
a vezetőképesség:

2.88. egyenlet - (26,2)



E kifejtendő elmélet ugyanazokra az elképzelésekre épül, mint a plazma és
az erős elektrolitok termodinamikai tulajdonságainak elmélete.
Feltételezzük, hogy az egyes ionok körül inhomogén töltéseloszlás
(ionfelhő) jön létre, mely árnyékolja az ion terét. A plazmára vonatkozó
megfelelő képleteket már felírtuk az V. 78 – 79. §-ában az erős elektrolitok
oldataira ugyanilyen képletek igazak. Az eltérés pusztán annyi, hogy
ezekben az oldószernek az egységtől eltérő elektromos permittivátása is
szerepel; a képleteket hamarosan fel fogjuk írni.

Az árnyékoló felhő két hatás következtében változtatja meg az
ionmozgékonyságot. Először is, az ion külső elektromos térben való
mozgása megváltoztatja a felhőbeli töltéseloszlást, ennek folytán járulékos
tér keletkezik, mely hatni fog az ionra. Másodszor, a felhő mozgásával a
folyadék is mozog, s ez „elsodorja” az iont. Az elsőnek megfelelő járulékot
relaxációs, a másodiknak megfelelőt elektroforetikus járuléknak mondjuk.

Relaxációs korrekció

Kezdjük az első fajta javítással. Mivel az árnyékoló felhő léte azt fejezi ki,
hogy a különböző pozitív ionok között korreláció van, végül is az 
elektromos tér korrelációs függvényekre tett hatásáról van szó.

Azzal a feltétellel, hogy csak egy  típusú ion van az  pontban,
definiáljuk úgy a  párkorrelációs függvényt, hogy 
legyen azoknak az  típusú ionoknak a száma, melyek az  körüli 
nagyságú térrészben vannak. Az  és  ionfajták különbözőek és
egyformák is lehetnek. Nyilvánvaló, hogy

2.89. egyenlet - (26,3)

továbbá, ha , akkor . Egyensúlyban a  függvények
csak az  távolságoktól függnek; külső térben ez már nem igaz.[76]

A korrelációs függvények, amint a többi eloszlásfüggvény is, kontinuitási
egyenlet alakú összefüggésnek tesznek eleget a megfelelő térben. Ebben az



esetben a két részecske konfigurációs terében

2.90. egyenlet - (26,4)

ahol és  az és a  részecskék valószínűségáram-sűrűsége. A
divergenciák indexei arra utalnak, hogy melyik változó (  vagy ) szerint
veendő a derivált.

A  áramsűrűség

2.91. egyenlet - (26,5)

alakú,  pedig ugyanilyen, csak az és a  index fel van cserélve. A (26,5)
egyenlet első tagja az a részecskéknek az elektromos tér hatása nélkül is
lejátszódó diffúziós eltolódását írja le. A második tag: a külső  tér és a 

 tér hatására indult részecskeáram sűrűsége. A  tér az
ionfelhő torzulásából keletkező erőteret adja meg az  pontban (azzal a
feltétellel, hogy az  pontban  típusú ion van). E tér 
potenciálja eleget tesz a Poisson-egyenletnek:

2.92. egyenlet - (26,6)

A szögletes zárójelek közötti első tag az összes ionfajta átlagos
töltéssűrűsége a felhőben, a második tag az  pontban (a feltétel szerint)
lokalizálódott töltéssűrűség. Az  szorzó az elektromos tér dielektromos
közegben (oldószerben) való gyengülését írja le.

Az oldatot elegendően hígnak tekintve, elhanyagolhatjuk a pozitív ionok
közötti hármas korrelációkat. Ugyanezen közelítésben a  párkorrelációs
függvények közel vannak -hez; vezessük be az



2.93. egyenlet - (26,7)

kis módosító tagot. Ugyanilyen nagyságrendűek a  potenciálok.
Elhanyagolva a másodrendűen kicsi tagokat, a (26,5) egyenletet így írhatjuk
át:

2.94. egyenlet - (26,8)

A (26,6) egyenletben viszont az oldat átlagban vett elektromos
semlegessége  folytán  helyébe egyszerűen -t írhatunk:

2.95. egyenlet - (26,9)

Állandó, homogén  elektromos térben a  függvény nem függ az időtől.
A két részecske koordinátái csak az  különbségben jelennek meg
és emellett . A (26,8) egyenletbeli  (és a megfelelő )
kifejezés behelyettesítésével most azt kapjuk, hogy

2.96. egyenlet - (26,10)

ahol valamennyi derivált  szerint veendő.

A külső teret gyengének véve, a feladatot meg lehet oldani  szerinti
szukcesszív approximációval. Nulladik közelítésben, ha , a 
potenciálok -nek páros függvényei. Figyelembe véve, hogy az  és a 
függvényeknek mind nullához kell tartaniuk, ha , a (26,10)
egyenletből ezt kapjuk:

2.97. egyenlet - (26,11)



Keressük a megoldást

2.98. egyenlet - (26,12)

alakban! Ezáltal a (26,11) egyenlet azonosan teljesül, a (26,9) egyenletből
pedig a

2.99. egyenlet - (26,13)

egyenletet kapjuk az  függvényre, ahol

2.100. egyenlet - (26,14)

Ennek az egyenletnek a megoldása:

2.101. egyenlet - (26,15)

Az  mennyiség az elektrolitoldatbeli árnyékolás Debye-sugara.

A következő közelítésben legyen

2.102. egyenlet - (26,16)



ahol az  indexszel a nulladik értékekhez hozzáadott kis járulékokat
jelöljük. Skalárok lévén, e módosító függvények valamennyien 

alakúak, ahol  csak az  abszolút értéktől függ. Így minden és
függvény páratlan függvénye -nek. Mivel a (26,3)összefüggés szerint

azért mindebből az is következik, hogy

2.103. egyenlet - (26,17)

(emlékeztetünk rá, hogy mindenütt ). Ha az és  ionok
egyfajtájúak, akkor az indexcsere nem változtathatja meg az  függvényt.
Így a(26,17)összefüggésből az következik, hogy . Ez azt jelenti,
hogy csak a különböző ionpárok korrelációs függvényéhez vannak
elsőrendű  kiegészítések.

A további számítások megkönnyítésére, csak a kétfajta iont tartalmazó
elektrolitok esetét vizsgáljuk. Ebben az esetben egyedül csak az

 függvény különbözik nullától, s a (26,16) egyenlőségnek a
(26,9) Poisson-egyenletbe való helyettesítése azt adja, hogy

2.104. egyenlet - (26,18)

ahol . Az oldat elektromos semlegességének és a függvények
előbbi szimmetriatulajdonságainak figyelembevételével könnyen
meggyőződhetünk arról, hogy a  potenciál ugyanilyen egyenletnek
tesz eleget, ezért .



A (26,16) egyenlőségnek a (26,10) egyenletbe való behelyettesítésekor csak
az  kiegészítéseket tartalmazó tagokat tartjuk meg a jobb oldalon; ezzel
a

2.105. egyenlet - (26,19)

egyenletet kapjuk.

A (26,18)–(26,19) egyenleteket Fourier-módszerrel lehet megoldani. Az 

 és a  Fourier-komponensekre algebrai egyenletrendszert kapunk,
mely a (26,18)–(26,19) egyenletekből az operátorok , 
kicserélésével állíthatók elő. A (26,19) jobb oldalán álló, a (26,15)
egyenlettel megadott  függvény Fourier-komponensét az

képlet adja meg. Rögtön a végeredményt írjuk fel a potenciál Fourier-
komponensére:

2.106. egyenlet - (26,20)

ahol

2.107. egyenlet - (26,21)

Mivel és  ellentétes előjelű, azért nyilvánvalóan .



Emlékeztetünk rá, hogy  az  pontban fellépő járulékos
potenciál, ha az  pontban „2 típusú” ion van. E tér erőssége:

Ennek  ponthoz (vagyis az  értékhez) tartozó értéke adja meg a
magára a „2” ionra ható, s ezzel az ion mozgékonyságát megváltoztató
teret.

A Fourier-komponens: . Ezért

A (26,20) képlet behelyettesítésével az

integrált kapjuk. A  iránya szerint vett átlagoláskor  helyébe 
kerül; így a  szerinti integrált az integrandus  és  a
pólusain vett reziduumokkal számíthatjuk ki, s ez azt adja, hogy

A 2. ionra ható eredő tér tehát

2.108. egyenlet - (26,22)

Ugyanilyen kifejezés érvényes az 1. ionra ható térre is, amint ez már a
(26,22) kifejezés és  indexekben mutatott szimmetriájából is nyilvánvaló.
A (26,22) kifejezést -vel megszorozva, megkapjuk az ion által elért
sebességet; e sebességet  alakba írva azt kapjuk, hogy a szögletes



zárójelben álló kifejezés a  arányt is meghatározza. Tehát az
ionmozgékonyság relaxációs helyesbítése:

2.109. egyenlet - (26,23)

Megjegyezzük, hogy ez a hatás csökkenti a mozgékonyságot.

Elektroforetikus korrekció

Foglalkozzunk most az oldószer mozgása miatt szükséges helyesbítés
kiszámításával. A kérdés itt a következőképpen fogalmazódik meg.

Tekintsünk az oldatban valamilyen kiválasztott iont és a körülötte levő
árnyékoló felhőt. E felhő elektromosan töltött, a töltéssűrűség:

ahol  az  típusú ionok felhőbeli koncentrációjának eltérése az oldatbeli
 átlagértéktől. Ezért az ezt a felhőt tartalmazó folyadékra  erősségű

elektromos térben  térfogati sűrűségű erő hat. Ennek hatására a
folyadék mozogni fog, s e mozgás elragadja a tekintett középponti iont is.

Az ionok felhőbeli eloszlását és az itt uralkodó potenciálját a Boltzmann-
képlet kapcsolja össze:

Az  tér kicsiny, ezért ebben a feladatban elhagyhatjuk az ionfelhő
deformációját. Gömbszimmetrikus felhőben a potenciál kifejezése:



ahol  a középponti ion töltése,  pedig a (26,14) képlettel definiált
távolság (vö. az V. 78. §-ával). Ezért a felhőbeli teljes töltéssűrűség:

2.110. egyenlet - (26,24)

Minthogy az  tér keltette mozgás lassú, a folyadékot
összenyomhatatlannak vehetjük, ezért

2.111. egyenlet - (26,25)

Ugyanezen okból a Navier–Stokes-egyenletből elhagyhatjuk a sebességben
négyzetes tagot, ezzel (stacionárius mozgásra) az

2.112. egyenlet - (26,26)

egyenletet kapjuk, ahol  a nyomás, és  a folyadék (az oldószer)
viszkozitása.

A (26,25)–(26,26) egyenletekben a Fourier-komponensekre térve át, a

egyenletekhez jutunk. A második egyenletet -val megszorozva kapjuk,
hogy , majd végül

2.113. egyenlet - (26,27)

A (26,24) egyenlettel megadott töltéssűrűség Fourier-komponense:



2.114. egyenlet - (26,28)

A középponti  pontban levő ion helyén a bennünket érdeklő
folyadéksebességet a

integrál adja meg. Behelyettesítve ide a  értékét a (26,27)–(26,28)
egyenletekből, és a  iránya szerinti integrálást elvégezve, a

értéket, majd végeredményképpen a

értéket kapjuk.

Ez a sebesség hozzáadódik a tér közvetlen hatására létrejövő 
ionsebességhez. Ebből következik, hogy a mozgékonyság keresett
elektroforetikus helyesbítése valamennyi ionfajtára azonos, értéke:

2.115. egyenlet - (26,29)

A teljes módosítást a (26,23)és a (26,29) kifejezés összege adja meg.
Mindkettő negatív, és -val együtt a koncentráció négyzetgyökével
arányosak.

 



[74] Emlékeztetőül: azokat az anyagokat nevezzük erős elektrolitoknak,
amelyek oldódáskor teljesen (ionokra) disszociálnak.

[75] Az itt kifejtendő elméletet P. Debye és E. Hückel (1923), ill. L. Onsager
(1927) alkotta meg.

[76] A korrelációs függvények módszerének egyensúlyi plazmára (vagy
elektrolitra) való alkalmazása az V. 79. §-ában van kifejtve.



3. fejezet - ÜTKÖZÉSMENTES
PLAZMA

27 §. Önkonzisztens tér
A plazma széles alkalmazási területe a kinetikai elméletnek; plazmán
teljesen ionizált gázt fogunk érteni.[77] A plazma egyensúlyi állapotának
termodinamikai elméletét a sorozatnak más köteteiben tekintettük át (l. az
V. 78–80. §-át és a IX. 85. §-át). A könyvben a 3.–5. fejezetben a plazma
kinetikai tulajdonságaival foglalkozunk. A nem elvi jellegű nehézségek
elkerülésére (ott, ahol szükséges) a plazmát kétkomponensűnek fogjuk
tekinteni: (  töltésű) elektronokból és azonos típusú,  töltésű pozitív
ionokból állónak.

A kinetikai egyenlet módszerét a plazmára is csak olyan feltételekkel
alkalmazhatjuk, mint a közönséges gázokra: a plazmának elegendően
ritkának kell lennie; a gáznak csak gyengén szabad eltérnie az ideálistól.
Mivel azonban a Coulomb-erő lassan csökken, ez a feltétel a plazmára
vonatkoztatva erősebb megkötést ad, mint a semleges részecskék alkotta
gázokra. Egyelőre nem téve különbséget a különböző töltésű részecskék
között, a plazma gyengén nemideális voltának feltételét a

3.1. egyenlet - (27,1)

egyenlőtlenséggel írjuk fel; itt  a plazma hőmérséklete,  a
térfogategységben levő részecskék teljes száma,  pedig a
részecskék közöttiátlagos távolság. Ez a feltétel azt fejezi ki, hogy két ion
között az átlagos kölcsönhatási energia kicsiny a kinetikai energiájukhoz
képest. E feltételt más alakban, az

3.2. egyenlet - (27,2)



Debye-sugár segítségével is kifejezhetjük. Itt az összegzés kiterjed az
összes ionfajtára. Emlékeztetünk arra, hogy  azt a távolságot adja meg,
amelyen a Coulomb-tér árnyékolódik a plazmában (l. az V. 78. §-át). Az 

 beírásával a (27,1) egyenletből ezt kapjuk:

3.3. egyenlet - (27,3)

a ritkított plazmában a részecskék közötti átlagos távolságnak kicsinynek
kell lennie a Debye-sugárhoz képest, azaz a töltés körüli „ionfelhőnek”
valóban sok részecskét kell tartalmaznia. A (27,3)által megadott kicsiny
hányados a„gázszerűségi paraméter” szerepét játssza a plazmára
vonatkozóan.

A 3.–5. fejezetben (a 40. § kivételével) a plazmát végig klasszikusnak
tekintjük. Ezen csak egy igen gyenge megkötés teljesülését értjük: a plazma
hőmérsékletének nagynak kell lennie az elektronkomponens elfajulási
hőmérsékletéhez viszonyítva, vagyis

3.4. egyenlet - (27,4)

ahol az  az elektron tömege (vö. az V. 80. §-ával).

Az egyes plazmabeli részecskefajtákra (elektronokra és ionokra) vonatkozó
kinetikai egyenlet alakja:

3.5. egyenlet - (27,5)



Itt  a kérdéses részecskék koordináták és impulzusok szerinti eloszlás
függvénye,  ezek (valamennyi részecskével vett) ütközési integrálja; a 
deriváltat a részecskére ható erő határozza meg. Az erőt magát pedig az
összes többi részecske által gerjesztett elektromos és mágneses
térerősségeknek az adott részecske tartózkodási helyén felvett értéke adja
meg. Felmerül azonban egy kérdés.

A semleges részecskék (atomok vagy molekulák esetében – mivel a
kölcsönhatási erők gyorsan csökkennek a távolsággal – az ütközési
paraméternek csak kis (az atomi méretek nagyságrendjébe eső) értékeinél
adódnak észrevehető, ütközésnek tekinthető mozgásállapot-változások. Az
ilyen ütközések közötti szakaszban a részecskék szabadon mozognak; ezért
is tehető fel a közönséges gázok kinetikai egyenletében  a jobb
oldalon. Mivel a Coulomb-erők hosszú hatótávolságúak, a plazmában még
nagy ütközési paraméterek esetén is végbemennek ütközések. A Coulomb-
erők csak  távolságokon árnyékolódnak, ez pedig még a részecskék
távolságához mérve is nagy (l. az V. 78. §-át és ebben a kötetben a 31. § 1.
feladatát). A kinetikai egyenletben azonban nem kell ez esetek mindegyikét
ütközésnek venni. A kinetikus elméletben a kaotikus ütközéseké az a
mechanizmus, amely a megfelelő entrópianövekedéstől kísérve az
egyensúlyhoz közelíti a rendszert. A nagy ( ) ütközési paramétereknél
lezajló ütközések azonban nem szolgáltathatnak ilyen relaxációs
mechanizmust. A dolognak az a lényege, hogy két töltött részecske között
az ilyen távolságban lejátszódó ütközések a valóságban kollektív
jelenségek, amelyekben számos részecske vesz részt. Ezzel összhangban a
kölcsönhatást leíró effektív tér is sok részecskétől származik, azaz
makroszkopikus jellegű. Ezáltal a folyamat makroszkopikusan
megjósolható jelleget ölt, nem lesz véletlenszerű, ilyen folyamatok révén
nem növekedhet a rendszer entrópiája. így hát ki kell őket zárni a kinetikai
egyenlet jobb oldalán figyelembe veendő ütközések közül.

Ez a kiválasztás megfelel annak, hogy valamely részecskére ható
plazmabeli elektromos ( ) és mágneses ( ) tér pontos mikroszkopikus
értékét

3.6. egyenlet - (27,6)



alakban állítjuk elő, ahol és  a térerősségek sok részecskét tartalmazó
térrészre vonatkozóátlagai; a térrészek méretei nagyok a részecskék közötti
távolságokhoz mérten (ugyanakkor kicsik a Debye-sugárhoz képest). Az 
és a  ekkor a részecskék véletlen mozgásállapot-változásait –ütközéseit –
eredményező téringadozásokat írják le.

Pontos értelme szerint a (27,6) képletbeli  és  a terek átlagértéke a
tekintett részecske tartózkodási helyén. A plazma feltételezett ritkítottsága
miatt azonban el lehet hanyagolni a plazmabeli részecskék egyidőben
fölvett helyzete közötti korrelációt. Így semelyik adott részecske
tartózkodási helye sem emelkedik ki, úgyhogy -n és -n a
makroszkopikus elektrodinamikában szokásos átlagolású tereket érthetünk.
Ezek a terek fogják meghatározni a (27,5) egyenletbe a  helyébe írandó
Lorentz-erőt.

E fejezetben olyan jelenségeket vizsgálunk, melyekben a plazma részecskéi
közötti ütközések nem játszanak lényeges szerepet; ilyenkor ütközésmentes
plazmáról beszélünk. Általában a konkrét feladat körülményeitől függ, mi
az ütközések elhanyagolhatóságának pontos feltétele. Rendszerint azonban
szükséges feltétel, hogy az ütközések effektív gyakorisága (a részecskék
szabad repülési idejének reciproka) kicsiny legyen az  és  térerősségek
változásának frekvenciájához képest:

3.7. egyenlet - (27,7)

E feltétel folytán a kinetikai egyenlet ütközési integrálja a kicsi lesz a 
deriválthoz képest. Az ütközéseket akkor is el lehet hanyagolni, ha a
részecskék  szabad úthossza nagy a tér változásának  hosszához (a
tér„hullámhosszához”) viszonyítva. Az  jelölést véve, e feltétel a

3.8. egyenlet - (27,8)

alakba írható. Ezenfelül az ütközési integrál kicsiny lesz a kinetikai
egyenlet bal oldalán álló  taghoz képest.



Az ütközési integrál elhanyagolása után az elektronok  és az ionok 
eloszlásfüggvényére vonatkozó kinetikai egyenlet*[78] a

3.9. egyenlet - (27,9)

alakot veszi fel. Ezeket még ki kell egészíteni az átlagolt Maxwell-
egyenletek rendszerével:

3.10. egyenlet - (27,10)

ahol és  az átlagos töltés-, ill. áramsűrűség, melyek az eloszlási
függvényekkel nyilvánvalóan a következőképp fejezhetők ki:

3.11. egyenlet - (27,11)

A (27,9)–(27,11) egyenletek összefüggő egyenletrendszert alkotnak, az 
és  eloszlásfüggvényekre, egyszersmind az  és  terekre vonatkoznak.
Az így meghatározott tereket önkonzisztensnek nevezik. Az önkonzisztens
teret A. A. Vlaszov vezette be a kinetikai egyenletbe (1937); a (27,9)–
(27,11) egyenletrendszert Vlaszov-egyenleteknek nevezik.

Az előbb mondottakkal egyezésben az önkonzisztens terű, ütközésmentes
plazmában az eloszlásfüggvény változása nem társul entrópianövekedéssel,
ezért önmagában nem vezethet statisztikus egyensúlyhoz. Ez közvetlenül



kiolvasható a (27,9) egyenletekből, melyekben  és  formálisan, csak a
plazmára ható külső térként tűnik fel.

A (27,9) kinetikus egyenletek

3.12. egyenlet - (27,12)

alakúak, ahol a teljes derivált a részecske pályája menti differenciálást
jelent. Az ilyen egyenlet általános megoldása részecskék összes
mozgásintegráljától és az és  terektől függő tetszőleges függvény.

 

[77] Ezt a kifejezést I. Langmuir vezette be (1927). ő vetette meg a plazma
rendszeres elméleti vizsgálatának alapjait.

[78] *Szigorúan mondva, a részecskék fázistérfogatát a mágneses tér
jelenlétében mint az  és a  terét kell meghatározni, ahol  az
általános impulzus. De , minthogy az  járulék csak az
impulzus vonatkoztatási pontját változtatja meg a tér minden pontjában.
Ezért lehet az eloszlásfüggvényt minden további nélkül a -re
vonatkoztatni.



28 §. Térbeli diszperzió a
plazmában
Az  térerősség esetén a  elektromos eltolás bevezetésével írjuk a (27,10)
egyenleteket a makroszkopikus elektronikában szokásosabb alakba.
Egyúttal a

3.13. egyenlet - (28,1)

összefüggésekkel definiáljuk az elektromos polarizálhatóság  vektorát. E
két képlet ellentmondástalanságáért a  kontinuitási egyenlet
áll jót (erre a definícióra e paragrafusban később még visszatérünk). Ezzel a
(27,10) egyenletek

3.14. egyenlet - (28,2)

alakúak lesznek.

Gyenge terekben a  eltolás és az  térerősség között lineáris a kapcsolat.
[79] Ez az összefüggés azonban még a szokásos terekben sem pillanatnyi
jellegű az időben: a  valamely  időpillanatbeli értéke általában
nemcsak az e pillanatbeli  értéktől függ, hanem az összes megelőző
pillanatban felvett értéktől is (l. a VIII. 77 §.-át). A plazmában ezt még
tetézi az összefüggés nemlokális jellege: a  valamely  pontban
felvett értéke nemcsak az ugyanezen pontbeli  értéktől függ, hanem
általában az egész plazmatérfogat pontjaiban felvettektől. E tulajdonság



abból fakad, hogy a részecskék „szabad” (azaz ütközés nélküli) mozgását az
összes részecsketrajektória menti térértékek határozzák meg.

A  és az  függvények közötti legáltalánosabb lineáris
összefüggést a

alakban lehet felírni. (A perturbálatlan plazmáról feltesszük, hogy
stacionárius.) Térbelileg homogén plazmára vonatkozóan az
integráloperátor  magja csak a térbeli változók  különbségétől
függ. Az ,  jelölésekkel az összefüggést a

3.15. egyenlet - (28,3)

alakra írjuk át.

Mint rendesen, a teret Fourier-sorfejtéssel vagy Fourier-integrálkifejtéssel
síkhullámok együtteseként lehet előállítani, melyekben  és  arányos 

-vel. Ilyen hullámokra nézve a  és  közötti kapcsolat a

3.16. egyenlet - (28,4)

alakot veszi fel, ahol

3.17. egyenlet - (28,5)



az elektromos permittivitás tenzora. Ebből a meghatározásból rögtön
következik hogy

3.18. egyenlet - (28,6)

Az  és a  közötti kapcsolat nemlokális voltából így hát az következik,
hogy a plazma elektromos permittivitása nem pusztán a frekvenciától függ,
hanem a hullám-számvektortól is; ez utóbbi függésről mint térbeli
diszperzióról beszélünk, amint a frekvenciától való függést időbeli (vagy
frekvencia-) diszperziónak mondjuk.

Visszatérve a (28,1)–(28,2) egyenletekhez, felidézzük, hogy a közönséges
közegek. ben változó terekre felírt Maxwell-egyenletekhez a  elektromos
polarizáltságon kívül az  mágnesezettséget is bevezetik, ezenkívül az
átlagos mikroszkopikus áramot két részre bontják az egyik , a másik

. A síkhullámban ezek a  és az  kifejezésekre
egyszerűsödnek. De ha van térbeli diszperzió, vagyis az összes mennyiség
függ a -tól, ez a felosztás nem vezet célra.

Azt is megjegyezzük, hogy ha a  polarizáció meghatározása teljes
egészében tartalmazza a  áramot és a  töltéssűrűséget [ahogyan ezt a
(28,1) egyenletnél tettük], akkor a polarizáció általában mind az 
elektromos tértől, mind a  mágneses tértől függ. A  teret a (28,2) két
első Maxwell-egyenlet révén ki lehet fejezni -vel – ezek az egyenletek
csak ezt a két mennyiséget tartalmazzák –, tehát síkhullámra vonatkozóan, a

 következményeképp . Ekkor a  polarizáció is csak 
-nek lesz függvénye, amire az  tenzor (28,3)–(28,5) által adott
definíciója támaszkodik is.

A hullámszámvektortól való függés az  függvénnyel kapcsolatban
irányt tüntet ki: a függvény argumentumának, -nak az irányát. Ezért
térbeli diszperzió jelenlétekor az elektromos permittivitás még izotrop
közegben is tenzor lesz. A tenzor általános alakját az

3.19. egyenlet - (28,7)



képlettel lehet megadni. -val való szorzással a (28,6) első tagja a 
vektornak a hullámszámvektorra merőleges járulékát adja meg, a második a

-val párhuzamosat. A -ra merőleges vagy vele egy irányba mutató
terekre vonatkozóan a -vel valóösszefüggés a  ill. a 
kifejezésekre egyszerűsödik. Az és  skalár-függvényt rendre
transzverzáliséslongitudinális permittivitásnak nevezik. Mindkettő két
független változó függvénye: az  frekvenciáéés a hullámszámvektor 
abszolút értékéé. Ha , eltűnik a kiválasztott irány, s az  tenzornak 

 alakúvá kell válnia, ahol  a közönséges, csak a frekvenciától
való függést tekintetbe vevő skaláris permittivitás. Következésképpen az 
és az  függvénynek egyenlő a határértéke:

3.20. egyenlet - (28,8)

A (28,6) tanúsága szerint az és az  függvény a következő tulajdonságú:

3.21. egyenlet - (28,9)

A térbeli diszperzió nem befolyásolja az és az  mint a komplex 
változó függvényének tulajdonságait. E függvényekre
vonatkozóanérvényben marad valamennyi, a térbeli diszperziót nem mutató
közönséges közegek  permittivitására teljesülő eredmény (l. a VIII.
82. §-át).

E fejezetben csak izotrop plazmát tekintünk. Hangsúlyozzuk, hogy ezzel
nemcsak azt tesszük fel, hogy nem hat külső mágneses tér, hanem a
részecskék impulzus szerinti eloszlásfüggvényének izotropiáját is (tértől
nem perturbált plazmában). Különben új, kitüntetett irányok tűnnének fel,
és bonyolulttá válna az  tenzor struktúrája.



Már rámutattunk, hogy a plazmában a térbeli diszperzió eredete a
részecskék „szabad” mozgásának a részecskepályák menti térértékektől
való függésével áll kapcsolatban. Igazából persze a részecske mozgására az
egyes pályapontokban nem az egész pályához tartozó térértékek vannak
hatással, hanem csak bizonyos, nem túl hosszú szakaszoknak megfelelők. E
hosszúságok nagyságrendjét két mechanizmus határozhatja meg: a szabad,
pálya menti mozgást megsértő ütközések vagy az oszcilláló térnek a pálya
mentén mozgó részecske repülési idejére való átlagolás. Az első
mechanizmus jellemző távolsága a részecske  szabad úthossza, a
másodiké a  távolság: ennyit halad egy  átlagos sebességű részecske a
tér egy periódusa alatt.

A (28,3) kifejezésben a  és az  különböző térbeli pontokhoz tartozó
értékei közötti korrelációtávolság annak az  távolságnak felel meg,
amelyen a  függvény lényegesen csökken. Így kimondható, hogy
ezeknek a távolságoknak a nagyságrendjét a két mennyiség,  és  közül
a kisebbik adja meg (ennek arra a részecskére – elektronra vagy ionra –
vonatkozó értékét kell venni, ahol nagyobb).**[80] Ha , akkor 
lesz a kisebb, ekkor

3.22. egyenlet - (28,10)

A térbeli diszperzió lényeges a értékeknél, és eltűnik, ha ;
ez utóbbi esetben a (28,5) képletbe az értéket lehet beírni, s az
integrál függetlenné válik -tól. A (28,10) képletből vett értékkel ezért
azt kapjuk, hogy a térbeli diszperzió lényeges az olyan hullámokra, melyek 

 fázissebessége összemérhető vagy kisebb, mint a plazmabeli
részecskék átlagos sebessége. A másik határesetben:

3.23. egyenlet - (28,11)

vagyis a térbeli diszperzió nem lényeges.



Lényeges, hogy plazmában az  értéke nagy lehet a részecskék közötti (
) átlagos távolsághoz képest. Éppen ez a feltétel teszi lehetővé,

hogy a térbeli diszperziót az elektromos permittivitás kifejezéseként írjuk
le, még akkor is, amikor a diszperzió jelentős. Emlékeztetünk rá, hogy (l. a
VIII. 104. §-át) közönséges közegekben a korrelációs távolságok atomi
méretűek, és ezért már a makroszkopikus elmélet alkalmazhatósága is
megköveteli a  egyenlőtlenség teljesülését (a hullámhossznak
nagynak kell lennie az atomi méretekhez képest). Ezért van, hogy az ilyen
közegekben a térbeli (például az úgynevezett természetes optikai
aktivitásban megmutatkozó diszperzió mindig csak kis korrekció.

 

[79] A tér gyengeségének feltételét a 29. §-ban fogalmazzuk meg.

[80] ** Pontosabban: ha , akkor az  távolságra  esetében 
adódik. A részecskék erőtér menti diffúziójából a longitudinális
permittivitásra  adódik.



29 §. Az ütközésmentes plazma
elektromos permittivitása
A tetszőleges  értékének általános esetében, amikor a térbeli diszperzió a
lényeges, a permittivitás kiszámításában támaszkodni kell a kinetikai
egyenletre. Végezzük el ezt azzal a feltétellel, hogy a plazma elektromos
polarizációjában csak az elektronok jutnak szóhoz, az ionok mozgása
lényegtelen (ilyenkor beszélnek elektronplazmáról.) E feltétel
megengedhetőségére és az eredmények általánosítására a 31. §-ban még
visszatérünk.

Gyenge térre vonatkozóan keressük az elektronok eloszlásfüggvényét
 alakban, ahol  stacionárius, izotrop, térben homogén, külső

erőtértől nem pertur-bált eloszlásfüggvény,  pedig ennek megváltozása a
tér hatására. Elhanyagolva a kinetikai egyenlet másodrendűen kicsiny
tagjait, a

egyenletet kapjuk. Izotrop plazmában az eloszlásfüggvény csak az impulzus
abszolút értékétől függ. Az ilyen függvény  deriváltvektora
egyirányú a  vektorral, és ( )-vel vett skaláris szorzata nulla.
Lineáris közelítésben a mágneses tér tehát nem befolyásolja az
eloszlásfüggvényt. A -re így a

3.24. egyenlet - (29,1)

egyenlet teljesül.



Az  térrel együtt a  függvényt is arányosnak vesszük -vel.
Ezzel a (29,1) egyenletből a

3.25. egyenlet - (29,2)

összefüggést kapjuk. A tér kicsiségének feltétele abból a kívánalomból
származik, hogy  legyen kicsi -hoz mérve. A (29,2) képletben a 
előttálló együttható az elektron  térben szerzett impulzusának
amplitúdója. Ennek az amplitúdónak kicsinek kell lennie az (
eloszlásfüggvény által meghatározott) átlagos  impulzussal összevetve.

Perturbálatlan plazmában az elektronok töltéssűrűségét minden pontban
kiegyenlíti az ionok töltése, az áramsűrűség pedig a plazma izotrópiája
következtében azonosan nulla. A plazmában perturbáló tér hatására
keletkező töltésés áramsűrűség:

3.26. egyenlet - (29,3)

A -fel együtt ezek a mennyiségek is arányosak -vel, és a
(28,1) szerint az

3.27. egyenlet - (29,4)

képlet adta kapcsolatban állnak az elektromos polarizációval.

A (29,3) képletben azonban pontosabban meg kell adni a két integrál
kontúrját; a  függvénynek ugyanis pólusa van az

3.28. egyenlet - (29,5)



helyen. Hogy értelmet adjunk az integrálnak, a szigorúan harmonikus (
) tér helyett olyat fogunk tekinteni, mely végtelenül lassan kialszik

az idővel ( ). E térleírásnak egy végtelenül kicsiny képzetes pozitív
frekvenciajárulék  felel meg, ahol . Csakugyan, ezzel 

, ha . Az lényegtelen, hogy a tér az  tényező miatt
végtelenül növekszik, ha , mert az oksági elv folyományaképpen ez
nem hathat a véges  időpontokban lejátszódó eseményekre (mindemellett
a  esetben a tér nagyobb volna a múltban, ami elrontaná a tér szerint
lineáris közelítést). A (29,5) pólusok megkerülési szabálya tehát az

3.29. egyenlet - (29,6)

helyettesítéssel van adva; ezt először L. D. Landauállapította meg (1946).

A (29,6) szabályt más aspektusból is meg lehet alapozni azáltal, hogy a
kinetikai egyenletbe bevezetünk egy  alakban felvett, végtelenül
kicsi ütközési integrált. A (29,1) egyenlet jobb oldalának e taggal való
kiegészítése ekvivalens a  tagban végrehajtott 
helyettesítéssel; a -vel -hoz közelítve ismét a (29,6) szabályt kapjuk.[81]

A (29,6) megkerülési szabállyal végzendő integrálásokban

alakú integrálokkal akad dolgunk. Egy ilyen integrálban a  komplex
változó síkjában az integrálási út a  pont alatt halad; amint , ez
ekvivalens azzal, hogy a valós tengely mentén integrálunk, egy végtelenül
kis sugarú kör mentén alulról megkerülve a  pólust. E megkerülésből
származó integráljárulékot az integrandus reziduumának felével kapjuk
meg, és eredményképpen az

3.30. egyenlet - (29,7)



egyenletre jutunk, ahol a keresztülhúzott integráljel az integrál főértékét
jelenti. E képletet a szimbolikus

3.31. egyenlet - (29,8)

alakba is írhatjuk, ahol  jelöli a főértéket (a további integrálásokban).

Számítsuk ki a plazma elektromos permittivitásának longitudinális részét.
Használjuk erre a (29,4) első összefüggését, behelyettesítve a (29,3) és
(29,2) képletből a  mennyiséget:

Legyen az  tér (vele a  is)  irányú. Ekkor . Ezáltal a
tetszőleges  eloszlásfüggvényű plazma longitudinális permittivitására a
következő képletet kapjuk (  mellől ezután elhagyjuk a  indexet):

3.32. egyenlet - (29,9)

Válasszuk -tengelynek a  irányát. A (29,9) integrandusában csak  függ 
-tólés -tól, emiatt a (29,9) képletet átírhatjuk más alakba, bevezetve a

csak a  impulzuskomponenstől függő eloszlásfüggvényt:

Ekkor



3.33. egyenlet - (29,10)

Izotrop plazmában az  a -nek páros függvénye.

7. ábra - 7. ábra

Rögtön fontos eredményhez jutunk: az ütközésmentes plazma elektromos
permitti-vitása komplex mennyiség; a (29,10) integrál képzetes részét a
(29,7) képlet adja meg. E fontos eredmény megvitatását a következő
paragrafusra hagyjuk, most a (29,10) integrál definiálta, -tól függő
függvény analitikus tulajdonságait tekintjük. Már az, elektromos
permittivitás általános sajátságaiból ismeretes, hogy e függvénynek csak az 

 komplex változó síkjának alsó félsíkjában lehetnek szinguláris pontjai (l.
a VIII. 82. §-át); ez magának a (28,5) definíciónak a következménye.
Érdemes azonban végigtekinteni, hogyan látszik ez közvetlenül a (29,10)
képletből, s tisztázni a kapcsolatot e szinguláris pontok és az 
eloszlásfüggvény sajátságai között. Az integrálási változó jelölését
megváltoztatva, írjuk a (29,10)-beli integrált

3.34. egyenlet - (29,11)



alakba. Az integrálási út a  komplex változó síkjának valós tengelye, a
 alulról való kikerülésével (7a ábra). Ezáltal a (29,11) integrál

analitikus függvényt határoz meg az  egész felső félsíkján: a 
pólust azösszes ilyen értékre alulról kerüljük meg, ahogyan kell is. Azt,
hogy e függvénynek az  alsó félsíkjára való analitikus kiterjesztésekor a
pólust továbbra is alulról kerüljük meg, minden alkalommal az integrálási
út alkalmas eltolásával érhetjük el (7b ábra). De a valós értékekre
reguláris  függvénynek a  komplex értékeinél vannak szinguláris
pontjai (nevezzükőket -nak), egyebek között a  alsó félsíkjában is. A 

 pólustól nem tudjuk elhúzni a  integrálási utat, ha e pólus
közeledik valamelyik  szinguláris ponthoz és a  kontúr beszorul a két
pont közé. Következésképp a (29,11) függvénynek az alsó félsíkon azokban
az  pontokban van szinguláris helye, melyek egybeesnek a 
függvény szinguláris helyeivel.

 

[81] A gondolatmenetben lényegében két határátmenet van: a gyenge térhez
való tartás (az egyenletek linearizálása) és a  átmenet. Legyünk
figyelemmel arra, hogy az első megelőzi a másodikat. Ennek a sorrendnek a
szükségessége abból fakad, hogy a  feltételt a linearizálás során fenn
kell tartani: a  értéknél a  kiegészítés végtelenné válna a 
helyen.



30 §. A Landau-csillapodás
Már megjegyeztük, hogy a plazma elektromos permittivitása komplex
mennyiség ( ). A (29,8) képlet segítségével elválasztva a
képzetes részt, az

3.35. egyenlet - (30,1)

vagy az

3.36. egyenlet - (30,2)

összefüggést kapjuk.

Az elektromos permittivitás komplex volta tudvalevően az elektromos tér
közegbeli energiadisszipációjára utal. Idézzük fel a monokromatikus
elektromos tér közepes (idő- és térfogategységre eső)  disszipált
energiájának képletét. Ha e teret a komplex

alakban írjuk fel, akkor általánosan, anizotrop közegben[82]

3.37. egyenlet - (30,3)

a disszipáció az  tenzor antihermitikus részéről függ. Ha e tenzor
szimmetrikus, akkor az antihermitikus rész egyszerűen a képzetes rész



lesz,és

3.38. egyenlet - (30,4)

Longitudinális tér esetében itt csak a longitudinális permittivitás képzetes
része marad meg:

3.39. egyenlet - (30,5)

Behelyettesítve ide a (30,2) egyenlőséget, az adott esetre a

3.40. egyenlet - (30,6)

összefüggést kapjuk.

Még ütközésmentes plazmában is fellép tehát disszipáció; a jelenséget L. D.
Landau jósolta meg (1946), és mint Landau-csillapodás ismeretes. Nem
lévén kapcsolatban az ütközésekkel, elvileg is különbözik a közönséges
elnyelő közegekben zajló disszipációtól: az ütközésmentes disszipáció nem
jár entrópianövekedéssel, ezért termodinamikailag megfordítható folyamat
(a jelenség e vonatkozására a 35. §-ban még visszatérünk).

A Landau-csillapodás mechanizmusa nyilvánvalóan összefügg a térbeli
diszperzióval. Amint a (30,6)-ból látható, a disszipáció azoktól az
elektronoktól származik, melyeknek sebessége az elektromos hullám
terjedési irányában megegyezik a hullám ( ) fázissebességével;
ezekről az elektronokról azt mondják, hogy fázisban mozognak a
hullámmal.[83] Ezekre az elektronokra vonatkozóan a tér stacionárius, ezért
időben ki nem átlagolódó munkát végezhet rajtuk (ellentétben a többi
elektronnal, melyekre nézve a tér oszcillál). Tanulságos részletesebben



áttekinteni ezt a mechanizmust, közvetlenül vezetve le a (30,6) képletet, a
kinetikai egyenletre nem támaszkodva.

Mozogjon az elektron az x-tengely mentén, az ugyanezen tengely irányába
mutató gyenge

3.41. egyenlet - (30,7)

elektromos térben; az  szorzó megint a tér  időpontig való lassú
kikapcsolódását írja le. A mozgó elektron  sebességét és 
koordinátáját

alakban fogjuk keresni, ahol  és  a  állandó sebességű, 
pertubálatlan mozgáshoz adódó járulék. Az elektron kis mennyiségekre
nézve linearizált mozgásegyenlete

Ebből

3.42. egyenlet - (30,8)

A térnek az elektronokon időegység alatt végzett munkája:

avagy komplex alakban[84]



Behelyettesítve ide a (30,7)–(30,8) képlet szerinti ,  és  értékeket,
egyszerű összevonások után a

képletet kapjuk. Most már összegezni kell az összes lehetséges 
impulzusú elektronhoz tartozó  értékeket:

(parciális integrálással). A határátmenetet a

3.43. egyenlet - (30,9)

képlet alapján végezzük el, így közvetlenül a (30,6) képlethez jutunk el.

Az ütközésmentes disszipáció megfordíthatóságából következően, a
termodinamikai feltételek nem kívánják meg a  mennyiség pozitivitását
(valódi disszipációra viszont igen). A (30,6) kifejezés izotrop  eloszlás
esetén mindig pozitív (l. a feladatot). Anizotrop eloszlásokhoz azonban
tartozhat negatív  értékű: lehetséges, hogy átlagban az elektronok adnak
át energiát a hullámnak, nem pedig fordítva.[85] Ezek az esetek szoros
összefüggésben állnak a plazma lehetséges instabilitásaival (l. a 61. §-t), a 

 feltétel tehát (és vele az ) csak a plazma stabilitásának
következményeképpen adódik. A Landau-csillapodásról az imént rajzolt
fizikai képben a  derivált feltűnése szemléletesen magyarázható a
következő módon: a térrel való energiacserében részt vevő, az  értékhez
közel eső, de annál kisebb  sebességű részecskék energiát kapnak a
hullámtól, a szintén közeli, de nála nagyobb sebességűek pedig energiát



adnak a hullámnak; ha az első (a veszteség) nagyobb, minta második (a
nyereség), akkor a hullám energiát veszít.

Feladat

Mutassuk meg, hogy izotrop plazmában az ütközés nélküli  disszipáció
mindig pozitív.

Megoldás. Izotrop plazmában az  csak a  függvénye (  és 
 a -nek -val egyirányú, -ra merőleges összetevője). Írjuk tehát, hogy

és mivel , ha , azért

úgyhogy , ha .

 

[82] Ez a kifejezés az általános  képletből adódik, ahol a
könyökzárójelek idő szerinti átlagolást jelölnek (l. a VIII. 81. §-át). Itt -t
és -t valósnak vesszük. Ha  komplex alakban van megadva, akkora
képletben  helyébe  írandó. A megfelelő  vektor komponensei 

, a  vektoré pedig .
Az  szorzatot átlagolva és a (28,6) tulajdonságot felhasználva a (30,3)
összefüggést kapjuk (l. majd a 6. lábjegyzetet).

[83] Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az elektronnal együttmozgó
vonatkoztatási rendszerben a tér frekvenciája .



[84] Ha az időben periodikus két mennyiség,  és  komplex alakban van
megadva ( ), akkor . Az átlagolásban az 

 és az  szorzótényezőjű tagok nullát adnak, és ez marad:
.

[85] A (30,6) képlet iménti szemléletes levezetésének nincs köze az eloszlás
izotropiájához. Független tőle a (30,2) kifejezés is, l. később a 32. §-t.



31 §. A Maxwell-plazma
elektromos permittivitása
Alkalmazzuk a (29,10) képletet egyensúlyi (Maxwell-féle)

3.44. egyenlet - (31,1)

elektroneloszlású elektronplazmára; itt  az elektrongáz hőmérséklete
(mivel később tekintetbe kívánjuk venni a plazma ionkomponensét is, az
elektronokra vonatkozó mennyiségeket rögtön meg is különböztetjük az 
indexszel). Azt találjuk, hogy

3.45. egyenlet - (31,2)

ahol az  függvényt az

3.46. egyenlet - (31,3)

integrállal definiáljuk,[86]és bevezettük a

3.47. egyenlet - (31,4)



paramétereket. A  mennyiség valamilyen közepes termikus
elektronsebesség,  pedig az elektronok sűrűsége, töltése és hőmérséklete
által meghatározott Debye-sugár.

Az  függvény kis és nagy -ekre vonatkozó határkifejezéseit könnyen
meghatározhatjuk közvetlenül a (31,3) definícióból. Ha , akkor

Az -ben páratlan tagok integrálja nulla lesz, a megmaradó tagok pedig az

3.48. egyenlet - (31,5)

kifejezést adják. Az  esetben először helyettesítsük az integrálási
változót a összeggel, majd vegyük az  szerinti sorfejtést:

Az első ( -ban páratlan) tag integráljának főértéke nulla, a második tag
figyelembevételével pedig ezt kapjuk:

3.49. egyenlet - (31,6)

E képletek segítségével felírhatjuk az elektromos permittivitás
határkifejezéseit. Nagy frekvenciaértékekre az

3.50. egyenlet - (31,7)



összefüggés áll; itt az

3.51. egyenlet - (31,8)

paramétert, az elektronok plazmafrekvenciáját (vagy Langmuir-
frekvenciáját) vezettük be. Amint várható is volt, az  esetben a
térbeli diszperzió csak kis járulékot ad az elektromos permittivitáshoz,
ezenkívül az  képzetes része exponenciálisan kicsi, annak
eredményeképpen, hogy a Maxwell-eloszlásban az elektronoknak csak
exponenciálisan kicsi része mozog  sebességgel. A
permittivitás -tól független határértéke:

3.52. egyenlet - (31,9)

Ez egyaránt vonatkozik a longitudinális és transzverzális permittivitásra [l.
a (28,8)összefüggést]. Ezt könnyen megkaphatjuk egyszerű
megfontolásokkal is, a kinetikai egyenlet felhasználása nélkül.

A  esetben ugyanis a hullámokat homogénvak lehet tekinteni, ekkor
az elektron  mozgásegyenlete a  sebességet adja, s
így az elektronoktól származó áramsűrűség:

Másfelől viszont



A két kifejezés összevetéséből a (31,9) képlet adódik.

Kis frekvenciákon, a másik határesetben:

3.53. egyenlet - (31,10)

Figyeljünk fel arra, hogy a térbeli diszperzió megszünteti a közönséges
vezetőközegek elektromos permittivitásában jelenlevő  pólushelyet.
Azt is megjegyezzük, hogy a permittivitás képzetes része kis frekvenciákon
is viszonylag kicsi (ha nem is exponenciálisan), mert ezúttal az elektronok
fázisterében a  feltétel kijelölte térrész térfogata kicsi.

A 29. §-ban megmutattuk, hogy a (29,10) integrál definiálta 
függvénynek a felső félsíkban nincs szinguláris helye, az alsó félsíkra eső
szinguláris helyeit pedig a komplex változónak vett -től függő 
függvény szinguláris helye határozza meg. A Maxwell-féle eloszlási
függvényre vonatkozóan azonban

melynek az egész véges komplex síkon nincs szinguláris helye (vagyis
egész függvény). Ezért a maxwelli, ütközés nélküli plazma elektromos
permittivitása is egész függvény, véges  értékekre egyáltalán nincs
szingularitása.

Eddig csak a plazma elektronkomponensétől származó
permittivitásjárulékot tekintettük. Az ionrésznek megfelelő összetevő
ugyanígy számítható ki, a két járulék ( )-ben egyszerűen összeadódik.
Ekkor a (31,2) képlet nyilvánvaló általánosítását kapjuk, tehát

3.54. egyenlet - (31,11)



Az és az  index az elektronokra és az ionokra vonatkozó mennyiségeket
különbözteti meg:

3.55. egyenlet - (31,12)

( és  az ion tömege és töltése). A (31,11) kifejezés „kéthőmérsékletű”
plazmára teljesül, melynek mindkét komponense önmagában véve ugyan
egyensúlyban van, csak éppen különböző hőmérsékleten, úgyhogy
egymással nincsenek egyensúlyban. Ilyen helyzet természetes módon jöhet
létre, mivel a tömegbeli nagy eltérés megnehezíti az energiacserét az
elektron – ionütközésekben.

Általában olyan helyzetek jönnek létre, ahol  ; emellett .
Tekintetbe véve még, hogy mindig , könnyen levonhatjuk a
következtetést, hogy az  esetben az ionjárulék
elhanyagolhatóan kicsi, így a (31,7) képlet érvényes. A másik határesetre
nézve:

3.56. egyenlet - (31,13)

A , esettel a 32. §-ban foglalkozunk.

Ebben és az előző fejezetben minden számítás a permittivitás longitudinális
részére irányult. A transzverzális permittivitás kiszámítása kevésbé érdekes.
A transzverzális tér ugyanis rendszerint közönséges elektromágneses
hullám, melyre a frekvencia és a hullámszámvektor között  az
összefüggés. Továbbá , vagyis , ezért kicsi a térbeli
diszperzió, és a permittivitást a (31,9) képlet adja. E hullámokban a
Landau-csillapodás is hiányzik: a hullám fázissebessége meghaladja a



fénysebességet, azért a plazmában nincs részecske, mely fázisban
mozoghatna a hullámmal (szigorúan véve, ennek bizonyítása relativisztikus
vizsgálatot kíván; l. a 4. feladatot).

Feladatok

1. Határozzuk meg a plazmában nyugvó, kis, pontszerű  külső töltés
keltette elektromos tér potenciálját!

Megoldás. A plazma polarizációjának figyelembevételével a teret a
egyenlet határozza meg. Állandó térben az eltolás és a

potenciál Fourier-komponensei a  szerint
függnek össze. Ezért -ra a következő egyenlet áll:

A (31,13) egyenlet szerinti -t véve ezt nyerjük:

A megfelelő koordináta-függvény:

a (31,13) permittivitás tehát a sztatikus töltés árnyékolását az V. 78. §-ával
összhangban írja le. A töltés kicsiségének feltétele: , a 
töltésnek kicsinek kell lennie az  nagyságú plazmatérfogatban levő
részecskék töltéséhez képest.

2. Számítsuk ki a plazma transzverzális elektromos permittivitását!

Megoldás. A (29,3)-ból vett -vel kiszámítva a 
elektronpolarizációt, a permittivitási tenzorra[87] az

3.57. egyenlet - (1)



képletet kapjuk. Az -ból a transzverzális rész így választható ki:

és értékét az

3.58. egyenlet - (2)

integrál adja, ahol  az impulzus -ra merőleges összetevője. A
Maxwell-féle -eloszlással a  szerinti integrálás után végül

3.59. egyenlet - (3)

az  a (31,3) szerinti függvény; az ionok ( )-hez való járuléka analóg
ezzel. A határesetekben

3.60. egyenlet - (4)

3.61. egyenlet - (5)



3. Határozzuk meg az ultrarelativisztikus elektronplazma elektromos
permittivitását ; ! ( V. P. Szilin, 1960.)

Megoldás. A kinetikai egyenlet a relativisztikus esetre is megőrzi (27,9)
alakját. Ennek megfelelően érvényben maradnak olyan képletek is, mint a
(29,9) és a 2. feladat (2) képlete. Ultrarelativisztikus esetben az elektronok
sebessége , energiájuk , az egyensúlyi eloszlás pedig

A longitudinális permittivitásra az

3.62. egyenlet - (6)

képletet kapjuk (  a és a  közötti szög). Az  függvényt  szerint
integrálva az eredmény  majd a  szerinti, a  pólust
alulról megkerülő integrál mindjárt az

3.63. egyenlet - (7)

eredményt adja meg.

Ugyanígy kapjuk a (2)-ből kiindulva a transzverzális permittivitásra, hogy

3.64. egyenlet - (8)



4. Adjuk meg  képzetes részét nemrelativisztikus ( )
elektronplazmára vonatkozólag, az  feltétel mellett! (V. P.
Szilin, 1960.)

Megoldás. A (bármilyen elektronsebességre igaz) (29,9) képletből 
szerinti integrálás után az

3.65. egyenlet - (9)

egyenletet kapjuk (a  pólus csak akkor esik az integrálási útra,
ha , ezért a  szerinti integrálás alsó határa a értéknek felel
meg). A  esetén minden elektronsebességre igaz eloszlásfüggvény:

(az integrál normálási értékét az  által kijelölt
tartomány határozza meg). A (9) integrálban , mellett az alsó
határ közelében van a lényeges  értékek tartománya. Az exponensben az

közelítést véve (az előtte levő tényezőben pedig a , 
közelítést),  szerint -tól -ig integrálva, az



összefüggést kapjuk. Ez határozza meg az  nullává válásának törvényét az
 határátmenet során.

 

[86] Az  függvény különböző alakjait és részletes értéktáblázatait
megtalálhatjuk a következő műben: F. D. Fried–S. D. Conte. The plasma
dispertion function. Academic Press, N. Y., 1961.

[87] E kifejezésben a plazmát még nem vesszük izotropnak.



32 §. Longitudinális
plazmahullámok
A térbeli diszperzió révén a plazmában longitudinális hullámok
terjedhetnek. E hullámok frekvenciája és hullámszámvektora között fennáll
az

3.66. egyenlet - (32,1)

összefüggés, (az ún. diszperziós törvény). Csakugyan, ha , akkor
longitudinális  elektromos tér esetén . Még a értéket is
felvéve, azonosan kielégítjük a (28,2) Maxwell-egyenletek második párját.
Az első párból a  egyenlet marad, melynek teljesülése a tér
longitudinális voltából adódik: .

A (32,1) egyenlet gyökei komplexek ( ). Ha a permittivitás
képzetes része pozitív: , akkor e gyökök az  komplex változó
síkjának alsó félsíkjába esnek, azaz . A  mennyiség az 
törvény szerinti hullámcsillapodás dekrementuma. Hullámterjedésről
természetesen csak a  esetben lehet beszélni: a csillapodás
dekrementumának kicsinek kell lennie a frekvenciához képest.

Ilyen gyökét kapjuk a (32,1) egyenletnek, feltéve, hogy

3.67. egyenlet - (32,2)

Ez esetben csak az elektronok vesznek részt a rezgésekben, és az 
függvényt a(31,7) képlet adja meg. Az  egyenlet megoldása
szukcesszív approximációval történik. Első közelítésképpen, elhagyva az
összes, -tól függő tagot, azt kapjuk,[88] hogy



3.68. egyenlet - (32,3)

vagyis a hullámoknak állandó, -tól független frekvenciájuk van. Ezeket a
hullámokat plazmahullámoknak vagy Langmuir-hullámoknak nevezik (L
Langmuir, L. Tonks, 1926). Ezek hosszú hullámok abban az értelemben,
hogy

3.69. egyenlet - (32,4)

ahogyan ez az , értékre a (32,2) egyenletből következik.

A frekvencia valós részéhez adandó, -tól függő járulék meghatározására
elég, ha az  értéket írjuk az -beli korrekciós tagba; ezzel az

3.70. egyenlet - (32,5)

összefüggést kapjuk (A. A. Vlaszov, 1938).

A frekvencia képzetes része ekkor

3.71. egyenlet - (32,6)

ez exponenciálisan kicsi, akárcsak az . A hatvány – együtthatójával
együtt való– meghatározására a már korrigált értéket, (32,5)-öt kell beírni 

 helyébe. Eredményül a

3.72. egyenlet - (32,7)



egyenlőséget kapjuk (L. D. Landau, 1946). A  feltétel
következményeképp a plazmahullámok csillapodási dekrementuma valóban
exponenciálisan kicsi. A hullámhossz csökkenésével növekszik, és a
környékén [ahol a (32,7) képlet már nem alkalmazható] ugyanolyan
nagyságrendű mennyiséggé válik, mint a frekvencia, és így értelmét veszti a
plazmahullámterjedés fogalma.

Az áttekintés szigorúan véve csak izotrop plazmára vonatkozik, amelyben
az elektromos permittivitás tenzora a (28,7) szerint az  és  skaláris
mennyiségekre egyszerűsödik. Anizotrop plazmában [azaz, ha az 
eloszlásfüggvény függ a  irányától] nincsen szigorúan longitudinális
hullám. Bizonyos körülmények között azonban terjedhetnek benne,
„majdnem longitudinális” hullámok, melyekben a tér -ra nézve
transzverzális  összetevője kicsi a longitudinális  összetevőhöz
képest:

3.73. egyenlet - (32,8)

E körülmények kiderítésére mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy az 
elhanyagolásával a  egyenletből következik, hogy

Ezt, a hullámok diszperziós törvényét meghatározó egyenlőséget, újra a
(32,1) alakba lehet felírni, ha bevezetjük a „longitudinális” permittivitást,
mint az

3.74. egyenlet - (32,9)



kifejezést; hangsúlyozzuk, hogy e mennyiség most függ a  irányától. Az
 feltételből azonban már nem következik a  egyenlőség; a

mennyiség különbözik nullától (izotrop plazmában ugyanakkor , ha
). Továbbá a  Maxwell-egyenletből a hullámbeli

mágneses térre a

becslést kapjuk, a  egyenletből pedig a transzverzális
elektromos térre az

3.75. egyenlet - (32,10)

becslést. A „majdnem longitudinálisság”(32,8) feltétele tehát megvalósul,
ha a hullám „lassú” abban az értelemben, hogy

3.76. egyenlet - (32,11)

Megjegyezzük, hogy a (32,9) szerint definiált el mennyiségre anizotrop
plazmában is érvényes marad a (29,10) képlet. Ez világos abból, hogy a
longitudinális  teret tartalmazó

kifejezésből származik. Emellett lényeges, hogy a kinetikai egyenletből az
 Lorentz-erő az  erőhöz képest elhanyagolható [ha a Lorentz-

erő ( )-vel való szorzata – anizotrop  függvénnyel – nem is lesz
azonosan nulla]. A (32,10) becsléssel ugyanis a



összefüggést kapjuk. Az arány kicsi mind a hullám „lassúságának” (32,11)
feltétele, mind a  feltétel következtében.

Feladatok

1. Határozzuk meg a transzverzális plazmarezgések diszperziós törvényét!

Megoldás. Transzverzális hullámokra az  reláció adja meg a
diszperziós törvényt. A nagyfrekvenciás ( ) rezgések közönséges
elektromágneses hullámoknak felelnek meg. A (31,9) képletből vett -vel
(l. a 31. § 2. feladatát is) az

összefüggést kapjuk. A kifejezés bármely  értékre teljesül; nincs Landau-
csillapodás, ahogyan a 31. § végén már rámutattunk erre.

Kisfrekvenciás rezgések esetén ( ) az ionok mozgása is
lényegtelenné válik. Hosszú hullámokra ( ) a diszperziós törvényben
az

a főtag; a tiszta képzetes  aperiodikus csillapodást jelent, ezért
hullámterjedésről nem is lehet beszélni.

2. Adjuk meg a plazmahullámok ultrarelativisztikus elektronplazmára
vonatkozó diszperziós sörvényét! (V. P. Szilin, 1960.)

Megoldás. Az  esetben a 31. § 3. feladatában kapott képlet szerint



ahol

A kifejezést nullával egyenlővé téve, az

diszperziós törvényt kapjuk.  növekedtével a képlet használhatatlanná
válik, de mindig igaz marad, hogy  (ezért nem lép fel Landau-
csillapodás). A nagy értékek határesetében az  frekvencia -hoz tart az

formula szerint.

3. Tegyünk meg ugyanezt transzverzális hullámokra!

Megoldás. A 31. § 3. feladatában -ra kapott képlet segítségével az

diszperziós törvényt kapjuk. A nagy  értékekre vonatkozóan:

Itt is mindig , ezért itt sincs csillapodás.

 

[88] Az ionrezgések tekintetbevétele csak alig tolná el ezt a frekvenciát: 
.



33 §. Ionakusztikus hullámok
Az elektronmozgásból fakadó plazmahullámokon kívül a plazmában olyan
hullámok is terjedhetnek, melyekben mind az elektronsűrűség, mind az
ionsűrűség rezgése lényeges. Ha a plazmabeli iongáz kis hőmérsékletű az
elektrongázhoz képest:

3.77. egyenlet - (33,1)

akkor a rezgési spektrum ezen ágán kicsi a csillapodás (ezért beszélhetünk a
rezgések hullámterjedéséről).

Amint majd a számítások eredménye igazolja, e hullámok fázissebessége
eleget tesz a

3.78. egyenlet - (33,2)

egyenlőtlenségeknek.

E körülmények között eleve nyilvánvaló a Landau-csillapodás kicsinysége:
a fázissebesség kívül esik mind az ionok, mind az elektronok termikus
sebességének szóródási intervallumán, ezért a részecskékben csak csekély
hányada mozoghat fázisban a hullámmal, és vehet részt így a vele való
energiacserében.

A (33,2) körülmények között az elektronok járulékát a permittivitáshoz a
(31,10) képlet adja meg, az ionokét pedig a (31,7) képlet (az elektronoknak
megfelelő mennyiségeket az ionokéra kicserélve). A szükséges
pontossággal:

3.79. egyenlet - (33,3)



Elhagyva először a viszonylag kicsi képzetes részt, az  egyenletből az

3.80. egyenlet - (33,4)

összefüggést kapjuk (a legutolsó kifejezés felírásakor felhasználtuk, hogy
).

A leghosszabb hullámokra, a  feltétel esetén a (33,4) diszperziós
törvény az

3.81. egyenlet - (33,5)

kifejezésre egyszerűsödik.[89] A frekvencia arányos a hullámszámvektorral,
akárcsak a szokásos hanghullámok körében. Az ilyen diszperziós törvényű
hullámokat ionakusztikus hullámoknak nevezik. E hullámok fázissebessége:

, tehát a (33,2) feltétel valóban teljesül. A következő
közelítésben, tekintetbe véve az el képzetes részét, könnyen megkapjuk a
csillapodás

3.82. egyenlet - (33,6)

dekrementumát. E csillapodást az elektronok határozzák meg. Az ionok -
beli járuléka exponenciálisan kicsi: az  szorzótényezőt
tartalmazza.



Kisebb hullámhosszakra, a [feltett (33,1) egyenlőtlenség következtében
létező]  tartományban a (33,4) képletből egyszerűen a

3.83. egyenlet - (33,7)

összefüggést kapjuk. Ezek az elektron-plazmahullámokkal analóg
ionhullámok. Könnyen ellenőrizhető, hogy itt is teljesülnek a (33,2)
feltételek, a csillapodás pedig kicsi. A hullámhossz további csökkenésével
azonban növekszik, és ha , akkor a csillapodás dekrementumának
ionoktól származó járuléka összemérhetővé válik a frekvenciával, úgyhogy
nem lehet tovább hullámterjedésről beszélni.

A 8. ábra sematikusan mutatja az itt tárgyalt kisfrekvenciás rezgések
spektrumát (diszperziós törvényét) (alsó görbe) a nagyfrekvenciás
elektronplazmahullámok spektrumával összehasonlítva (felső görbe).
Szaggatott vonalak jelzik azokat a tartományokat, ahol a csillapodás naggyá
válik.

8. ábra - 8. ábra

 

[89] A (33,5) törvényt Langmuir és Tonks fedezte fel (1926), a (33,1) feltétel
szükségességére G.V. Gorgyejev mutatott rá (1954).



34 §. A kezdeti perturbáció
lecsengése
Tekintsük a kinetikai egyenlet önkonzisztens terű, adott feltételű
megoldásának feladatát (L. D. Landau, 1946). A tisztán potenciálos
elektromos tér esetét tekintjük, a mágneses teret nullának vesszük,
feltesszük, hogy a perturbáció csak az elektroneloszlást érinti, az ionok
eloszlása változatlan marad.

Ezenkívül a kezdeti perturbációt kicsinek vesszük: az elektronok kezdeti
eloszlási függvénye

3.84. egyenlet - (34,1)

ahol  egyensúlyi (Maxwell-féle) eloszlás, és . A perturbáció
természetesen a későbbi időpontokban is kicsi marad, így linearizálni lehet
az egyenletet; az eloszlásfüggvényt

3.85. egyenlet - (34,2)

alakban keressük. A kis  korrekcióra és az önkonzisztens tér
(ugyanakkora nagyságrendű)  potenciáljára a kinetikai egyenletből
előálló

3.86. egyenlet - (34,3)

és a Poisson-egyenletből adódó



3.87. egyenlet - (34,4)

egyenletek rendszerét kapjuk (az egyensúlyi elektrontöltést kiegyenlíti az
ionok töltése).

Ezek lineáris egyenletek és explicite nem tartalmazzák a koordinátákat.
Ezért a keresett  és  függvényeket koordináták szerinti Fourier-
integrálba lehet fejteni, az egyes Fourier-komponensekre külön-külön lehet
egyenleteket felírni. Más szóval, elegendő

3.88. egyenlet - (34,5)

alakú megoldásokat tekintetbe venni. Ilyen megoldásokra a (34,3)–(34,4)
egyenletek a

3.89. egyenlet - (34,6)

3.90. egyenlet - (34,7)

alakot öltik.

Megoldásukra célszerű egyoldali Fourier-transzformációt alkalmazni, az 
 függvény  képét az

3.91. egyenlet - (34,8)



képlettel megadva. Az inverz transzformáció:

3.92. egyenlet - (34,9)

ahol az integrálási út az  komplex síkon a valós tengellyel párhuzamos,
afölött ( ) és az fok valamennyi szingularitása felett futó egyenes.[90]

Szorozzuk meg a (34,6) egyenlet mindkét oldalát -vel, és integráljunk 
 szerint. Észrevéve, hogy

[ahol ], és az egyenlet mindkét oldalát az 
tényezővel elosztva, az

3.93. egyenlet - (34,10)

egyenlőséget kapjuk. Ehhez hasonlóan nyerjük a (34,7) egyenletből, hogy

3.94. egyenlet - (34,11)



Behelyettesítve az  kifejezését a (34,10) és (34,11) egyenletekből, már
egyedül -ra vonatkozó egyenlethez jutunk. Ebből kapjuk, hogy

3.95. egyenlet - (34,12)

ahol a (29,9) alapján bevezettük a longitudinális permittivitást. Újra (akár
a29. §-ban) bevezetve a  irányú  impulzusösszetevőt, a képletet a

3.96. egyenlet - (34,13)

alakra írjuk át, ahol

A potenciál időtől való függésének a

3.97. egyenlet - (34,14)

inverziós képlet szerinti további meghatározásához előzetesen meg
kellállapítani az  függvényének tekintett  analitikus tulajdonságait.

A komplex  függvényének vett



alakú kifejezéseknek csak a felső félsíkon van értelmük. Ugyanez áll
eszerint a (34,13) kifejezésre is. Az integrálási út itt (a valós -tengely) a 

 pólus alatt fut. Láttuk a 29. §-ban, hogy az ilyen integrállal
definiált, -val változó függvénynek az alsó félsíkra vett analitikus
kiterjesztésekor csak a  függvény szinguláris helyeivel egyező
helyeken lesz szingularitása. Feltesszük, hogy  mint a  változó
függvénye, egész függvény (azaz véges  helyeken nincs semmilyen
szingularitása); ekkor a tekintett integrál az -nak szintén egész függvényét
határozza meg.

A 31. §-ban megjegyeztük, hogy a Maxwell-féle plazma  permittivitása is
egész függvénye -nak. Az egész  síkon analitikus , függvény tehát
két egész függvény hányadosa. Ebből következik, hogy a  egyedüli
szinguláris helyei (pólusai) a nevező, tehát az  nullahelyei lesznek.

9. ábra - 9. ábra

E meggondolások alapján megállapíthatjuk a  potenciál
csökkenésének aszimptotikus viselkedését a nagy  értékű időpontokra. A
(34,14) inverziós képletben az integrálási út az  sík egy függőleges
egyenese. Ha  a mondottak szerint a teljes síkon analitikus függvény,
akkor áttolhatjuk az integrálási utat az alsó félsíkra, mégpedig úgy, hogy
eközben a függvény pólusai közül egyet sem érintünk. Legyen 

 az  egyenletnek az a gyöke, melynek képzetes
része abszolút értékben a legkisebb (tehát mind közül a legközelebb áll a
valós tengelyhez). A (34,14)-ben olyan úton végezzük el az integrálást,
mely elegendően messzire, az  pont alá van tolva, és elég messze
húzódik az e pontot a 9. ábrán mutatott módon megkerülő kontúrtól (a



fölötte fekvő egyéb pólusoktól is). Az integrálban ekkor (nagy  értékekre)
csak az  pólushoz tartozó reziduum lesz számottevő; a többi rész, köztük
az út vízszintes része menti integráljárulék, exponenciálisan kicsi lesz ehhez
a reziduumhoz képest, mivel az integrandusban szereplő  tényező
rohamosan csökken az  növekedésével. A potenciál csökkenésének
aszimptotikáját tehát a

3.98. egyenlet - (34,15)

kifejezés írja le, azaz a tér perturbációja az idő múlásával exponenciálisan
csökken a  dekrementummal.[91]

Hosszú hullámú perturbációknál ( ) az  frekvencia és a 
dekrementum megegyezik a plazmahullámokra vonatkozó megfelelő
adatokkal; ezeket a (32,5)–(32,6) képletek határozzák meg. Az ilyen
perturbációk csillapodási tényezője exponenciálisan kicsi. A rövid hullámú
perturbációk esetében, amikor , a csillapodás rendkívül erős; a 
csillapodási tényező még nagy is az -hoz képest.[92]

Végül foglalkozzunk magának az elektroneloszlási függvénynek a
tulajdonságaival. A keresett  függvényt a (34,10) kifejezésnek a
(34,9) integrálba való behelyettesítésével kapjuk meg. Az alsó félsíkon
levő, a -tól eredő pólusokon kívül az integrandusnak pólusa van még a
valós tengely  pontjában is. Éppen ez a pólus fogja meghatározni az
integrál nagy  értékek esetén mutatott aszimptotikus viselkedését. A
megfelelő reziduumot véve azt találjuk, hogy

3.99. egyenlet - (34,16)

Az eloszlási függvény perturbációja tehát nem csillapodik az időben. Egyre
szorosabban oszcilláló függvényévé válik azonban a sebességnek (a
sebesség szerinti oszcilláló periódusa: ). Ezért a sűrűségperturbáció
(vagyis az  integrál) csillapodik, akár a  potenciál.[93]



Az eloszlásfüggvény (34,16) megadta fejlődése arra az időre vonatkozik,
amikor a teret csillapodónak lehet tekinteni; a (34,16) képlet a részecskék
szabad – mindegyiknek saját állandó sebességével való – szétrepülésének
felel meg. Az

3.100. egyenlet - (34,17)

alakú függvények ugyanis megoldásai a szabad részecskék

3.101. egyenlet - (34,18)

kinetikai egyenletének, adott kezdeti ( ) sebességeloszlás és periodikus
( ) koordináták szerinti eloszlás esetén.

 

[90] A (34,8)–(34,9) transzformáció az ismeretes Laplace-transzformáció: 

, melyben a  változó helyett  áll,
és ennek megfelelően módosul az integrálási út az  függvényt az 
képből rekonstruáló képletben.

[91] Ha a kezdő  függvénynek vannak szingularitásai, akkor a
vetélkedő  értékekhez az  függvény nullahelyein túl a 
függvénynek a (34,13) integrál szingularitásaiból származó szinguláris
pontjai is hozzájönnek. Ha például -nek szingularitása (pl. törése) van
a valós tengelyen, akkor  is szinguláris lesz az  valós értéknél. Az
ilyenfajta perturbáció (ütközés nélküli plazmában!) általában nem fog
csillapodni.

[92] Felvetődhet az a kérdés, hogy miből adódik nagy csillapodás, ha az 
„fázissebesség” kívül esik a termikus sebességértékek alapintervallumán.
Valójában azonban a  esetben az  törtet nem lehet



fázissebességnek venni. Ha egy  alakú függvényt újra Fourier-
integrál alakban írunk fel, akkora  és  közötti frekvenciaértékeknek
ennek megfelelően a  és  közötti „fázissebességek” mindegyikéhez
tartozik majd tag ebben a kifejtésben.

[93] Kissé előreszaladva mindjárt megjegyezzük azonban, hogy az
eloszlásfüggvény nagy  értékeknél mutatkozó oszcilláló jellege erősen
megnöveli a Coulomb-ütközések effektív számát, és ezzel egyben gyorsítja
a perturbációk végül is bekövetkező csillapodását (l. a 41. §-beli feladatot).



35 §. A plazmavisszhang
A Landau-csillapodás termodinamikailag megfordítható volta sajátságos,
plazmavisszhangnak nevezett nemlineáris jelenségekben nyilatkozik meg. E
jelenségek a (34,16) eloszlásfüggvény azon nem csillapodó oszcillációitól
származnak, melyek a plazmabeli sűrűség- (és tér-) perturbációk ütközés
nélküli lecsengése után maradnak fenn. Eredetüket tekintve lényegében
kinematikaiak, nincs közük a plazmabeli önkonzisztens elektromos térhez.
Először a töltetlen, egymással nem ütköző részecskék alkotta gáz példáját
hozzuk fel szemléltetésül.

Legyen a gázban adott perturbáció a kezdeti időpontban: az eloszlás
változzék az -tengely mentén a periodikus

3.102. egyenlet - (35,1)

függvény szerint, a tér minden pontjában Maxwell-félének hagyva meg a
sebességeloszlást (ebben a paragrafusban  jelöli az impulzus -
komponensét; az eloszlásfüggvényt már és  szerint integráltnak
tekintjük). Ugyanilyen törvény szerint változik az -tengely mentén a
gázsűrűség perturbációja, vagyis az  integrál is. A kezdetet követő
időpontokban az eloszlásfüggvény a

3.103. egyenlet - (35,2)

törvény szerint fog változni, mely az egyes részecskék -tengely menti, 
sebességgel való szabad helyváltoztatásnak felel meg. A sűrűségben
perturbáció azonban csillapodik (az  idővel), mivel a sebességgel
oszcilláló, integrandusbeli  tag jelenléte miatt az integrál
kioltódik. E csillapodást  időknek megfelelő aszimptotikus
törvényét a



3.104. egyenlet - (35,3)

kifejezés adja (az integrál a nyeregpont-módszerrel becsülhető).

Most valamely  időpontban  amplitúdóval és valamilyen új
 hullámszámvektorral újra moduláljuk az eloszlásfüggvényt. A

keletkező sűrűségperturbáció ismét csillapodik (az 
időjellemzővel), de a

3.105. egyenlet - (35,4)

időpontban újra megjelenik. A második moduláció ugyanis az
eloszlásfüggvényben (a  időpontban) egy másodrendű,

3.106. egyenlet - (35,5)

alakú tag felléptéhez vezet. E perturbáció  időben való előrehaladása ezt a
tagot a

taggá változtatja. Mármost látszik, hogy a  időpontban az első tagból
eltűnik a -től való oszcilláló jellegű függés, úgyhogy ez a tag állandó
értékkel járul a  hullámszámvektorú gázsűrűség-perturbációhoz. Az
így létrejövő visszhang azután  idő alatt lecsillapodik, s e
csillapodás végső szakasza a (35,3) törvényhez hasonló szabályszerűséget
mutat.



Térjünk át e jelenség elektronplazmabeli tanulmányozására (R. W. Gould, T.
M. O’Neil, J. H. Malmberg, 1967). A mechanizmus a korábbi, de a konkrét
csillapodási törvény az önkonzisztens tér hatása miatt megváltozik.

Feltesszük, hogy a perturbációt valamilyen  külső („külső” töltésektől
keltett), a plazmára a  és a  időpontok közötti szakaszban ható
potenciál hozza létre:

3.107. egyenlet - (35,6)

feltesszük továbbá, hogy , valamint és  (ahol
 a Landau-csillapodás csillapodási állandója).

Az eloszlásfüggvény perturbációja ( ) eleget tesz az ütközés
nélküli esetre érvényes kinetikai egyenletnek, melyeknek a másodrendű
tagok figyelembevételével kapott alakja

3.108. egyenlet - (35,7)

Ezenkívül, a plazmában keltődő tér (a „külső” részt is magába foglaló)
potenciálja eleget tesz a

3.109. egyenlet - (35,8)

egyenletnek. Ezeknek az egyenleteknek a



Fourier-integrálok alakjában keressük a megoldását. A kifejezések beírása,
az  tényezővel való szorzás és a  szerinti integrálás után ezt
kapjuk:

3.110. egyenlet - (35,9)

3.111. egyenlet - (35,10)

ahol

Lineáris közelítésben [vagyis a (35,9) jobb oldalát elhagyva] az egyenletek
megoldása:

3.112. egyenlet - (35,11)

itt  a (29,10) elektromos permittivitás. E megoldásnak a és a 
időponttól kezdve csillapodó perturbáció felel meg, , ill. 
csillapodási tényezővel.

Második közelítésben a (35,11) megoldásokat be kell helyettesíteni a (35,9)
egyenletbe. Az eloszlásfüggvény és a potenciál perturbációjának
másodrendű tagjaira a

3.113. egyenlet - (35,12)



3.114. egyenlet - (35,13)

egyenleteket kapjuk, ahol

3.115. egyenlet - (35,14)

A bennünket érdeklő jelenség – a  hullámszámvektorú visszhang – a
(35,12) jobb oldalának azon tagjaiban rejlik, melyek tartalmazzák a 

 függvényt. Gyűjtsük össze az ilyen tagokat az 
kifejezésében. A  időpontra a  időpontban ható  impulzus
keltette  perturbáció már lecseng. Ezért előre látható, hogy a (35,11)

kifejezések (35,14)-be való helyettesítésekor a -ból csak a  tartalmazó
tagot kell tekintetbe venni; a számunkra fontos

3.116. egyenlet - (35,15)

alakú tagokat eközben az -nak -et tartalmazó tagjaiból kapjuk.
Végrehajtva(35,14)-ben a  szerinti integrálást, eredményül az

3.117. egyenlet - (35,16)

összefüggést kapjuk; itt, ahogyan mindig, az  integrálási változót 
alakúnak kell felfogni.[94] A (35,16) integrált ki lehet számítani, ha
feltesszük, hogy  nagy ( , ). E célból az  komplex változó
alsó félsíkjára toljuk el az integrálási kontúrt, „kihurkolva” eközben az



integrandus pólusait. E pólusok az  függvény nullahelyeiben és az 
 pontban vannak. A nullahelyeknek nullától különböző,

negatív képzetes részük van [  vagy ], az integrálhoz adódó
járulékuk (a pólusokhoz tartozó reziduumok)  szerint csökkennek a 
növekedtével. Nemcsillapodó járuléka csak a valós 
pólushelynek van. Ezáltal a következőt kapjuk:

3.118. egyenlet - (35,17)

Visszatérve a (35,12)–(35,13) egyenletekhez: az elsőből kifejezett 
tényezőt a második egyenletbe helyettesítve, a

3.119. egyenlet - (35,18)

eredményt kapjuk. A  derivált kiszámításakor csak a (35,17)-beli
exponenciális szorzót kell differenciálni, mivel .

Egybegyűjtve most a kapott (35,15)–(35,18) kifejezéseket, és inverz
Fourier-transzformációt végezve, a számunkra érdekes 
hullámszámvektorú visszhang potenciálját a

3.120. egyenlet - (35,19)

alakban kapjuk meg. Az  amplitúdót mindjárt a 
aszimptotikus határértékben írjuk fel. Ekkor az  szerint vett integrált
egyedül az integrandus  pólusához tartozó reziduum határozza
meg.

Végeredményképpen



3.121. egyenlet - (35,20)

ahol .

A kifejezés – a visszhang amplitúdója – maximális értéket vesz fel a 
pontban, azonfelül a maximum arányos -val, vagyis a két impulzus között
eltelt idővel. Az  csökken a maximum két oldalán, csak éppen
különböző szabályt követve. A  esetén a (35,20) integrál
aszimptotikusan, az integrandus abszolút értékben legkisebb képzetes részű
pólusának reziduumával van meghatározva; ez a pólus az 
helyen fekszik, és képzetes része .[95]

A maximumhely másik oldalán,  esetén az integrált az
 helyen levő pólus reziduuma határozza meg; e pólushelyre

nézve  (ehhez az integrálási utat fel kell tolni a  síkjának
felső félsíkjába). Eredményképpen azt kapjuk, hogy

3.122. egyenlet - (35,21)

A visszhang amplitúdója tehát a maximális érték elérése előtt 
inkrementummal növekszik, a maximumhely elérése után pedig 
dekrementummal csökken. A 10. ábra szemlélteti a szóban forgó jelenséget:
az első két görbe a potenciál változását ábrázolja a és a 
időpontokban induló két impulzusban, a harmadik pedig a visszhang
formáját. A görbék mellett feltüntettük a megfelelő dekrementumot, ill.
inkrementumot.

A számításokat az ütközések elhanyagolásával végeztük. Ezért a (35,20)
mennyiségi képlet alkalmazhatóságához szükséges, hogy a megadott 



időpontig az eloszlásfüggvény oszcillációja ne csillapodhassék le az
ütközések hatására. Előreszaladva, a 41. §-beli feladatok eredményeivel a
feltételt a

3.123. egyenlet - (35,22)

alakban lehet megfogalmazni, ahol  az elektronok Coulomb-
ütközéseinekátlagos gyakorisága.

10. ábra - 10. ábra

 

[94] Az integrál kiszámításakor tekintetbe kell venni, hogy  csak -tól
függ, és ezért az e paragrafusban használt jelölésekkel (ahol ): 

.

[95] Úgy vesszük, hogy  valamennyi hullámvektorra. Ekkor 
exponenciálisan kicsi és csökken a  csökkenésével. Mivel  azért az 

 helyhez tartozó pólus e feltételek között eleve távolabbra esik a
valós -tengelytől, mint az  helyhez tartozó.



36 §. Adiabatikus elektron-
összetartás
Vizsgáljuk azt a kérdést, hogy milyen a plazmabeli elektronok eloszlása egy
lassan bekapcsolódó potenciálos elektromos térben. Legyen  a tér
kiterjedését jellemző méret,  pedig a változását jellemző időtartam.
Feltesszük, hogy

3.124. egyenlet - (36,1)

Egyszersmind a  időtartamot kicsinek tekintjük az elektronok szabad
repülési idejéhez mérve, úgyhogy továbbra is ütközés nélküli plazmáról van
szó.

A (36,1) feltétel következtében a teret stacionáriusnak tekinthetjük azon idő
alatt, amíg az egyes elektronok keresztülszelik. Ugyanilyen pontossággal
stacionárius lesz az elektronok elektromos térben való eloszlása is. Amint a
27. § végén megmutattuk, az ütközés nélküli esetre felírt kinetikai egyenlet
megoldása csak a részecske mozgásállandóitól függ; stacionárius
eloszlásban ezek csak az időtől explicite független integrálok lehetnek.

Az egydimenziós esetre szorítkozunk, ahol a tér  potenciálja csak
egyetlen  koordinátától függ. Mivel ilyenkor lényegtelen az - és -
tengely menti mozgás, csak a  (impulzus) és az  (koordináta) szerinti 
eloszlásfüggvényről lesz szó.

Az egydimenziós esetben a mozgásegyenletnek két integrálja van; ezeknek
csak egyike lesz (stacionárius térben) explicite független az időtől: az
elektron

3.125. egyenlet - (36,2)



energiája, ahol .[96] Ezért a stacionárius eloszlásfüggvény
csak a (36,2)összetételben függhet -tőlés -tól, vagyis

3.126. egyenlet - (36,3)

Az  függvény alakját pedig a határfeltételek határozzák meg.

Legyen az  tér potenciálgát alakú (11a ábra). Ez esetben az 
függvényt a gáthoz a végtelenből érkező elektronok eloszlásának alakja
határozza meg. Így például, ha a gát két oldalán elegendően nagy
távolságban az elektronok (térben homogén) eloszlása egyensúlyi és 
hőmérsékletű, akkor az egész térben a Boltzmann-féle

3.127. egyenlet - (36,4)

eloszlás alakul ki. Az elektrongáz sűrűsége pedig mindenütt az

3.128. egyenlet - (36,5)

képlet szerint oszlik el, ahol  a sűrűség a gáttól nagy távolságban.

11. ábra - 11. ábra



Legyen most az  skalár tér potenciálgödör alakú (11b ábra). Ekkor a
pozitív energiájú elektronok eloszlását ismét a végtelenből jövő részecskék
eloszlása határozza meg; a végtelenben egyensúlyi eloszlást vége, az 
energiájú elektronok Boltzmann-eloszlásúak lesznek az egész térben.
Csakhogy az  energiájú részecskék mellett ez esetben 
energiájúak is lesznek! Ezek véges mozgást végeznek a potenciálgödör
belsejében: „befogódtak”. A végtelenben nincs  energiájú részecske,
ezért az előbbi megfontolások, melyekben az energiát szigorúan
megmaradó mennyiségnek tekintettük, nem elegendőek a befogódott
részecskék eloszlásának megadására. Tekintetbe kell venni a nem szigorúan
stacionárius térben való energiaváltozást, melynek folytán az eloszlás
általában függni fog az előzményektől, a tér bekapcsolásának menetétől (A.
V. Gurevics, 1967).

A (36,1) feltétel következtében a tér keveset változik a befogódott
részecskék véges mozgásának periódusideje alatt. Ismeretes, hogy ilyen
esetben állandó értékű marad az ún. adiabatikus invariáns, vagyis az (adott 

 és  értéknek megfelelő) mozgáshatárok között vett

3.129. egyenlet - (36,6)

integrál. Éppen ez a mennyiség fogja a mozgásintegrál szerepét játszani,
melyen keresztül kifejeződik a befogódott részecskék eloszlásfüggvénye:



3.130. egyenlet - (36,7)

[itt az energiát magát az és által adottnak tekintjük, ahogyan a (36,2)
leírja]. A (36,7) függvény alakját pedig ismét az határozza meg, hogy a tér
lassú bekapcsolásával az eloszlásfüggvény folytonosan változik az -nal.
Ezért a befogódott részecskék energiájának határhoz tartozóértékénél az 

 függvénynek egybe kell esnie a potenciálgödör felett végtelen
mozgást végző részecskék eloszlásfüggvényével.

A 11b ábrán mutatott formájú potenciálgödör esete azonban különösen
egyszerű, minthogy a határhoz tartozó energia (a tér fokozatos
bekapcsolásával) állandó marad, nulla értékű. Ekkor a mondott
határfeltételből következik, hogy  egyszerűen egy állandó:

3.131. egyenlet - (36,8)

ahol  a potenciálgödör feletti részecskék eloszlásfüggvénye. Adjuk meg
az elektronok térbeli eloszlását ebben az esetben, ha  a (36,4)
Boltzmann-eloszlás.

Összegezve az  és az  energiájú elektronok számát, ezt kapjuk:

(a -es szorzóval a  és a  impulzusú részecskéket vesszük
figyelembe). Beírva ide a (36,4) szerinti  függvényt, az

3.132. egyenlet - (36,9)



képletet kapjuk, ahol

3.133. egyenlet - (36,10)

A  értékekre, a (36,10)-beli integrandus  hatványai szerinti
sorbafejtésével, a

közelítéshez jutunk. Ezért a nem mély ( ) gödörbe befogódott
elektronok eloszlását az

3.134. egyenlet - (36,11)

képlet írja le. Az első korrekciós tag egybeesik azzal, amelyik a (36,5)
Boltzmann-képletből adódna. A következő tag azonban már eltér a
Boltzmann-félétől.

Ha , akkor az  különbség exponenciálisan kicsiny [
]. Ezért a mély gödrök esetében ( ) csak a kapcsos zárójelben levő
második tag lényeges a (36,9) képletben, úgyhogy

3.135. egyenlet - (36,12)

Az  növelésével a sűrűség jóval lassabban nő, mint ahogyan a
Boltzmann-képletből következnék.



 

[96] A második mozgásintegrál például lehet a részecske (valamilyen adott
időpontban vett) koordinátájának  kezdeti értéke, az idő és a pálya menti
futó koordináta  függvényeként kifejezve.



37 §. Kvázineutrális plazma
A plazmadinamikai egyenletek messzemenő egyszerűsítésre adnak módot
azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, melyek jellemző hosszúság- és
időjellemzői eleget tesznek a következő kívánalmaknak. A plazmabeli
inhomogenitások jellemző  méretét nagynak tesszük fel az elektronok
Debye-sugarához viszonyítva:

3.136. egyenlet - (37,1)

A folyamat sebességéről feltesszük, hogy azt az ionmozgás határozza meg,
ezért a jellemző sebességértéket az elektronok sebességéhez mérten kicsi

 mennyiség jelöli ki. Az ionmozgás folytán lassan változni fog az
elektromos potenciál, e változást adiabatikusan követi az elektronok
eloszlása.

Legyen  és  az elektronok és ionok sűrűségváltozása a perturbált
plazmában. E változások valamilyen átlagos kiegyenlítetlen töltéssűrűséget
hoznak létre . Az e töltésektől származó elektromos tér
potenciálját a Poisson-egyenlet adja:

3.137. egyenlet - (37,2)

Nagyságrendben , ezért

3.138. egyenlet - (37,3)

Ha a tér gyenge ( ), akkor az elektronsűrűség megváltozása



[vö. a (36,11) képlettel], így

3.139. egyenlet - (37,4)

Ez az egyenlőtlenség az erős perturbáció esetében is érvényes marad,
amikor egy ; ilyenkor , és a (37,3)összefüggésből ismét
következik a (37,4).

A perturbáció folytán keletkezett kiegyenlítetlen töltések sűrűsége tehát
kicsi az elektronok és az ionok külön-külön vett töltéssűrűségének
perturbációjához képest; ilyenkor kvázineutrális plazmáról beszélnek. E
tulajdonság az adott jelenségkör vizsgálatakor lehetővé teszi, hogy a
plazmabeli potenciáleloszlás meghatározására egyszerűen az

3.140. egyenlet - (37,5)

„kvázineutralitási egyenlet”-ből induljunk ki, segítségül véve még az
ionokra vonatkozó kinetikai egyenletet és az elektronok „adiabatikus”
eloszlását kifejezőösszefüggést.[97]

A kezdeti időpillanatban – ha kezdetiértékes feladatot vizsgálunk – az
elektronsűrűség magától értetődően tetszés szerinti lehet, nem elégíti ki
szükségképpen a (37,4) egyenlőtlenséget. Az így létrejövő erős elektromos
tér azonban olyan elektronmozgást kelt, mely gyorsan, jellemzően
„elektronikus” idő alatt kvázíneutrális állapotot teremt (a diffúziós esetben a
folyamatot a 25. §-ban tekintettük végig). A (37,2) elektrodinamikai
egyenletekről a (37,5) feltételre való áttérés nemcsak hogy nagyban
egyszerűsíti a plazmadinamikai egyenletrendszert, hanem
dimenzióstruktúrájában is elvi jelentőségű változásokat hoz. A  potenciál
ugyanis csak az  töltéssel összeszorozva szerepel a kinetikai egyenletben



és az elektronok eloszlásában, a (37,5) feltételben [a (37,2) egyenlettől
eltérően] viszont egyáltalán nincs töltés. Ezért az

3.141. egyenlet - (37,6)

helyettesítéssel az  töltés teljesen kiküszöbölődik az egyenletből, és vele
együtt eltűnik egy hosszúságdimenziójú paraméter: az  Debye-sugár.

Az, hogy az egyenletekben nem szerepel hosszparaméter, módot ad
önmodellező plazmamozgásokra. Ilyen megoldások akkor lehetségesek, ha
a feladat kezdeti vagy határfeltételeiben sem szerepel hoszússágdimenziójú
paraméter; ekkor bármelyik függvény csak a koordináták és az idő 
arányától függ. Foglalja el például a plazma eredetileg az  félteret. A 

 időpillanatban „kinyílik a tolóajtó”, és a plazma terjeszkedni kezd a
vákuumban. Elsőnek az elektronok kezdenek mozogni, ezáltal az
elektronsűrűség a határ körül  jellemző vastagságú átmeneti réteget
képez. A  idő elteltével az elektronmozgás lecsillapodik, az
elektronsűrűség adiabatikusan követi a potenciált, a Boltzmann-képlet
szerint. Ekkor már az összes mennyiséget az ionmozgás határozza meg.
Ebből adódóan  idő múltán a határ -hez képest nagy
távolságokra kenődik szét. Ez időre a plazma kvázineutrálissá, a mozgás
pedig önmodellezővé válik.

Írjuk fel a kvázineutrális plazma dinamikai egyenletét explicit alakban, a
meghatározottság kedvéért feltéve, hogy az elektronok sűrűségeloszlása
mindenütt Boltzmann-féle :

3.142. egyenlet - (37,7)

ahogyan a 36. §-ban kiderült, lassan változó térben – ha a tér nem tartalmaz
potenciálgödröt – ez az eloszlás nem sérül meg. A (37,7) képlet a (37,5)
feltétel hozzávételével módot ad arra, hogy a potenciált közvetlenül az
ionok eloszlásfüggvényével fejezzük ki:



3.143. egyenlet - (37,8)

E kifejezést pedig az ionok ( önkonzisztens térrel felírt) kinetikai
egyenletbe írva a

3.144. egyenlet - (37,9)

összefüggést kapjuk. Megjegyezzük, hogy noha az egyenlet nem lineáris,
megoldása nem függ a plazma átlagsűrűségétól: ha  megoldás, akkor
megoldás lesz a tetszőleges állandó szorzóval megalkotott  is.

Emlékeztetünk arra, hogy egydimenziós esetben a (37,9) egyenlet
megoldásainak van olyan osztálya, mely megoldásokban az 
függvény az  koordinátától és a  időtől csak valamilyen 
függvényen keresztül függ:

3.145. egyenlet - (37,10)

E megoldások bizonyos értelemben hasonlítanak a közönséges
hidrodinamika egyszerű hullámaira.[98]

 

[97] Hangsúlyozzuk, hogy ez az eredmény egyaránt vonatkozik az ütközés
nélküli és az ütközéses plazmára. Megjegyezzük azt is, hogy mivel a (37,4)
egyenlőtlenség leszármaztatása nincs kapcsolatban a tér gyengeségének
feltevésével, a kvázilinearitási sajátosság azokban az esetekben is fennáll,
amikor a plazma elektromágneses tulajdonságait nem lehet elektromos
permittivitással (vagyis  és  között linearitást föltételezve) leírni.



[98] L. Gurevics A, B., Pitajevszkij L, P.:, 1969, 56, 1778. old.



38 §. A kéthőmérsékletű plazma
hidrodinamikája
Különösen egyszerű elméleti leírást tesz lehetővé a kéthőmérsékletű
plazma, melyben

3.146. egyenlet - (38,1)

A 33. §-ban már láttuk, hogy ilyenkor a plazmában csillapítatlan 
 sebességű ionakusztikus hullámok terjedhetnek. Épp ez a

sebesség lesz jellemző a plazmabeli perturbációk terjedésére. Mivel ez
egyszersmind [a (38,1) miatt] nagy is az ionok termikus sebességéhez
képest, azért a plazmamozgásra vonatkozó feladatok többségében
rendszerint el is lehet hanyagolni az ionsebességek termikus szórását. A
plazma ionkomponensének mozgása ekkor „hidrodinamikai közelítésben” a

 sebességgel írható le; e sebesség mint a térbeli (és időbeli) pont
függvénye van adva, és eleget tesz az

vagy a

3.147. egyenlet - (38,2)

egyenletnek. Ehhez az egyenlethez járul még a

3.148. egyenlet - (38,3)



kontinuitási egyenlet, és az elektromos tér  potenciálját (vele az 
) térerősséget) meghatározó

3.149. egyenlet - (38,4)

Poisson-egyenlet.

Ami az elektronokat illeti, a  sebességű
plazmamozgások esetén eloszlásuk adiabatikusan követi a tér eloszlását.
Ahogyan a 36. §-ban láttuk, ilyenkor az  elektronsűrűség konkrét
kifejezése lényegesen függ a tér jellegétől. A potenciálgödrök nélküli
terekben e sűrűséget egyszerűen a Boltzmann-féle (37,7) képlet adja meg, s
így a (38,4) egyenlet a

3.150. egyenlet - (38,5)

alakot ölti.

A (38,2)–(38,3) és a (38,5) egyenletek teljes egyenletrendszert alkotnak a 
,  és  mennyiségekre vonatkozóan. A rendszert kvázineutrális plazmára
tovább egyszerűsíthetjük. Ebben az esetben a (37,8) szerint az áll, hogy

3.151. egyenlet - (38,6)

és a (38,2)-t a

3.152. egyenlet - (38,7)



alakra lehet átírni. A (38,3)és a (38,7) egyenletből álló rendszer formálisan
azonos az  részecsketömegűés  hőmérsékletű izotermikus ideális gáz
hidrodinamikai egyenleteivel. Az ilyen gázban  a hangsebesség,
egyezésben az ionakusztikus hullámok sebességét megadó(33,5)
egyenlettel; ebben a közelítésben nincsen hullámdiszperzió.

Ez a hidrodinamikával vont párhuzam egy lényeges magyarázó
megjegyzést kíván. A hidrodinamikai egyenletek rendszerének, mint
ismeretes, nincs mindig az egész térben folytonos megoldása. A folytonos
megoldások hiánya a közönséges hidrodinamikában lökéshullámok
keletkezését jelenti, olyan felületekét tehát, melyeken a fizikai mennyiségek
ugrást szenvednek. Az ütközésmentes hidrodinamikában nem léteznek
lökéshullámok, mivel azok energiadisszipációval vannak kapcsolatban, és
ez itt nincs. A folytonos megoldások hiánya így itt azt jelenti, hogy a tér
némely tartományában nem teljesül a plazma kvázineutralitásának feltétele.
Az ilyen tartományokban (egyezményesen ütközésmentes lökéshullámoknak
nevezik őket) a fizikai mennyiségek koordinátáktól és időtől való függése
oszcilláló. Ezeknek az oszcillációknak a jellegzetes hullámhossza nemcsak
a feladatot jellemző méretektől függ, hanem a plazma egy belső
tulajdonságától, a Debye-sugártól[99] is.

Visszatérünk a plazma kvázineutralitására nem támaszkodó általános,
(38,2)–(38,4) egyenletekhez. Ezeknek lényeges tulajdonságuk, hogy
léteznek egydimenziós megoldásaik, melyekben minden mennyiség csak a 

 különbségen keresztül függ a  és az  változótól. Az ilyen
megoldások  sebességgel és változatlan profillal terjedő hullámokat írnak
le. Ha az eredetihez képest  sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszert
vezetünk be, akkor e rendszerben stacionárius lesz a plazmamozgás. Az
ilyen típusú megoldások közül a térben periodikus, valamint a végtelenben
a mindkét oldalon csökkenő megoldások a legérdekesebbek. Tekintsük
most ez utóbbiakat – az ún. magányos hullámokat vagy szolitonokat[100] (A.
A. Vegyenov, J. P. Velihov, R. Z. Szaggyejev, 1961).

A  szerinti differenciálást vesszővel jelölve, a (38,2)–(38,3) egyenletből a



összefüggéseket kapjuk (az egyszerűség kedvéért a  értéket vettük).

A , ,  határfeltételekkel integrálva ezeket az egyenleteket,
 esetén az

3.153. egyenlet - (38,8)

3.154. egyenlet - (38,9)

összefüggéseket kapjuk. A (38,4) egyenlet pedig a 
összefüggést adja, illetve -vel való szorzás és integrálás után a

3.155. egyenlet - (38,10)

egyenletet. Itt az  függvényt a (38,9) egyenlet, az  függvényt
pedig a36. § képletei határozzák meg. Megjegyezzük, hogy a vizsgált
hullámban mindig , amint ez a (38,8) képletből kitűnik. Ilyen térben
az elektron potenciális energiája: , vagyis ami az elektronokat
illeti, a tér potenciálgödör-jellegű.

A (38,10) egyenlet révén a  hullám profiljának meghatározását
kvadratúrára vezettük vissza. Emellett az  sebesség közvetlenül összefügg
a hullám amplitúdójával: a  függvény maximális értékével (jelölje 
ezt az értéket). A  helyen ugyanis szükségképpen . Nullával
téve egyenlővé a (38,10) jobb oldalán álló integrált (és elvégezve az első
tag integrálását), az



3.156. egyenlet - (38,11)

egyenletet kapjuk, mely elvileg meg is határozza az -nak -től való
függését. Itt persze teljesülnie kell a

3.157. egyenlet - (38,12)

egyenlőtlenségnek. E feltétel általában véve felső határt szab a 
hullámamplitudók lehetséges értékeinek (ezzel az  sebesség értékeinek
is).

Megjegyezzük még, hogy az ütközések teljes elhanyagolásához teljesülnie
kell annak a feltételnek, hogy a tér  frekvenciája nagy legyen mind az
elektronok ütközésének jellemző  gyakoriságához, mind az ionok 
ütközési gyakoriságához képest. De mivel  (l. 43 §),
azért lehetséges olyan eset, amikor . Ilyenkor az ütközések
továbbra sem befolyásolják az ionmozgást, az elektronok eloszlását viszont
még potenciálgödrök jelenlétében is Boltzmann-félének lehet venni.

Feladat

Határozzuk meg egy nem nagy intenzitású magányos hullám profilját és
sebességét olyan plazmában, melynek elektronjai a (36,11) összefüggés
szerint oszlanak el! (A. V. Gurevics 1967)

Megoldás. A (36,11) kifejezésben minden tagot meg kell tartani; a
magányos hullám keletkezése éppen az utolsó, nemlineáris taggal
kapcsolatos. A (38,11) képlettel végzett számítás az



eredményt adja. A hullámprofilt a (38,10) egyenlet integrálásával kapjuk
meg:

 

[99] L. Szagbejev P. E.: Voproszy Teorii plazmy, 1964, 4. 20. old.

[100] Az angol solitary (magányos) szóból.



39 §. Szolitonok gyengén
diszpergáló közegben
A nemlineáris, stacionárius profilú hullámok léte (disszipáció nélküli
közegben) szoros összefüggésben áll a diszperzióval. Nemdiszpergáló
közegben a linearitástól való eltérés számbavétele szükségképpen elrontja a
hullám stacionárius voltát: a profil különböző pontjainak terjedési
sebessége függ a pontnak megfelelő amplitúdó nagyságától, ez eltorzítja a
profilt. Így az ideális összenyomható folyadékok hidrodinamikájában a
nemlineáris hatások következtében egyre élesedik a hullám elülső frontja (l.
a VI. 94. §-át). A diszperzió viszont a profil fokozatos szétfolyásának
irányába hat. E két hatás kiegyenlítheti egymást: együttesen stacionárius
hullámprofilt eredményezhetnek.

E paragrafusban e jelenségeket általános alakban vizsgáljuk, a disszipáció
nélküli, gyengén diszpergáló közegben való hullámterjedés elég általános
körében, a lineáristól való eltérést is tekintetbe véve.

Legyen  a hullámterjedés sebessége a diszperziót figyelmen kívül hagyó
lineáris közelítésben. E közelítésben egy egydimenziós, az -tengely
mentén egyirányban terjedő hullám valamennyi fizikai jellemzője csak a

 összetételben függhet -től és -től. E tulajdonságot
differenciális alakban a

egyenlet fejezi ki, melyben  a hullámban rezgő mennyiségek bármelyikét
jelölheti.

Az  állandó sebességnek az  hullámdiszperziós törvény felel meg.
Diszperz közegben e törvény csak az első tagot adja az  függvény kis 
értékeknek megfelelő kifejtésében. A következő tag tekintetbevételével[101]

az



3.158. egyenlet - (39,1)

összefüggést kapjuk; a  itt állandó, elvileg lehet pozitív is, negatív is.

Az ilyen diszperziójú közegben (egyirányban) terjedő hullámot lineáris
közelítés- ben

alakú differenciálegyenlet írja le; csakugyan olyan hullámokra, melyekben
, az egyenletből következik a (39,1) összefüggés.

Végül, a lineáristól való eltérés figyelembevételével, -ben magasabb
rendű tagok lépnek fel az egyenletben. E tagoknak mindenesetre nullát kell
adniuk, ha  ( -től független) állandó; ez egyszerűen homogén közegnek
felel meg. A legalacsonyabb rendű deriválttal bíró tagra szorítkozva (
kicsi!) a gyengén nemlineáris hullám terjedésének egyenletét a

3.159. egyenlet - (39,2)

alakban írjuk fel, ahol állandó (elvileg akármilyen előjelű) paraméter.[102]

Az egyenlet egyszerűbb felírására  helyett vezessük be az új  változót, 
helyébe pedig egy új  ismeretlen függvényt, a következő összefüggések
segítségével:

3.160. egyenlet - (39,3)

Ezzel a

3.161. egyenlet - (39,4)



egyenletet kapjuk. Ebben az alakban az egyenletet Korteweg–de Vries-
egyenletnek (KdV) nevezik.[103] A határozottság kedvéért először
feltesszük, hogy a állandó pozitív.

A stacionárius profilú hullámokat leíró megoldások iránt érdeklődünk. Az
ilyen megoldásokban az  függvény csak a  különbségtől függ,
itt  valamilyen állandó, vagyis

3.162. egyenlet - (39,5)

ekkor a hullámterjedés sebessége

3.163. egyenlet - (39,6)

A (39,5) függvényt a (39,4)-be helyettesítve (a  szerinti deriválást
vesszővel jelöljük), a

3.164. egyenlet - (39,7)

egyenletet kapjuk. Megjegyezzük, hogy ez invariáns a tetszőleges -vel
vett

3.165. egyenlet - (39,8)

helyettesítéssel szemben.

A (39,7) egyenlet első integrálja:



Az egyenlőséget megszorozzuk -vel, és még egyszer integrálunk, ezzel a

3.166. egyenlet - (39,9)

összefüggést kapjuk. A , és  három állandó helyett célszerű másik
hármat bevezetni: a (39,9) jobb oldalán álló harmadfokú polinom három
gyökét. Rendre -gyel, a -vel és -mal jelölve őket írhatjuk, hogy

3.167. egyenlet - (39,10)

A  az új állandókkal a

3.168. egyenlet - (39,11)

összefüggésben áll.

A (39,10) egyenletnek csak olyan megoldásai iránt érdeklődünk, melyekben
az  mennyiség korlátos; az  korlátlan növekedése ellentmondana a
lineáristól való gyenge eltérés feltevésének. Könnyen látható, hogy e
feltétel nem teljesül, ha az ,  és  gyökök között van komplex; legyen
az mondjuk  és . Ebben az esetben ugyanis a (39,10) jobb
oldala  alakú, s mi sem akadályozza az  változót abban,
hogy ( )-hez tartson.

Az ,  és  állandónak tehát valósnak kell lennie; nagyság szerint
legyen . Minthogy a (39,10) egyenlet jobb oldalán álló
kifejezésnek pozitívnak kell lennie, azért az  függvény csak az 



 számközben változhat. Nem megy az általánosság rovására, ha
feltesszük, hogy ; ez egy (39,8) alakú transzformációval mindig
elérhető. Megállapodva e választásban, a (39,10) egyenletet a

3.169. egyenlet - (39,12)

alakba írjuk át.

Ennek az egyenletnek más-más jellegű megoldásai tartoznak az  és az
 értékhez. Az első esetben ( , ) az egyenlet integrálása az

3.170. egyenlet - (39,13)

megoldást adja; a értékeket a függvény maximumhelyétől mérjük föl
(ittés ezután a jelölések egyszerűsítésére a hullámprofilt valamilyen adott 

 időpontban mint  függvényét írjuk fel). E megoldás magányos
hullámot (szolitont) ír le; ha  akkor az  függvény 6 deriváltjai
nullához tartanak. Az állandó a szoliton amplitúdóját adja meg; a
szélesség az amplitúdó növekedésével  szerint csökken. A (39,11)
szerint , ezért a szoliton sebessége

3.171. egyenlet - (39,14)

Ez az , és növekszik az amplitúdó növekedésével.

Ismét felidézzük, hogy a KdV-egyenlettel leírt folyamatok eltérését a
lineáristól gyengének tesszük fel. E kicsiségi feltételnek természetes
értelme van: ha például az  mennyiség szerepét a közeg sűrűségváltozása
játssza, akkor e változásnak kicsinek kell lennie a perturbálatlan sűrűséghez
képest. Ugyanakkor e folyamatok „nonlinearitási fokát” még egy



dimenziótlan paraméter jellemzi: az , ahol  jellemző hosszúság, 
 pedig a perturbáció amplitúdója. E paraméter a nemlineáris és a

diszperziós hatások viszonylagos szerepét írja le; lehet kicsi (ha a
diszperziós hatások vannak túlsúlyban), és lehet nagy (ha a nemlineáris
hatások vannak túlsúlyban). Szolitonra vonatkozóan, melynek szélessége 

, e paraméter  nagyságrendű.

Térjünk át az  esetre, ekkor a (39,12) egyenlet megoldása a térben
periodikus, végtelen kiterjedésű hullámot ad meg. Az egyenletet integrálva:

3.172. egyenlet - (39,15)

ahol  elsőfajú elliptikus integrál:

3.173. egyenlet - (39,16)

Emellett[104]

3.174. egyenlet - (39,17)

a értékek alappontjául az  függvény egyik maximumhelyét választjuk.

A Jacobi-féle elliptikus függvény bevezetésével invertálva a (39,15) képlet,
az

3.175. egyenlet - (39,18)



összefüggést kapjuk. E függvény periodikus,  szerinti periódusa
(hullámhossza)

3.176. egyenlet - (39,19)

ahol a  az elsőfajú teljes elliptikus integrál. A (39,18) függvény
periódusra vettátlaga:

3.177. egyenlet - (39,20)

ahol  másodfajú teljes elliptikus integrál. Természetesen olyan
periodikus hullámot tekintünk, melyben a rezgő mennyiségeknek nulla az
átlagértéke. Ezt mindig el lehet érni egy (39,8) alakú transzformációval, a
(39,18) függvényből levonva a (39,20)értéket. Ekkor a hullámterjedés
sebessége:

3.178. egyenlet - (39,21)

A rezgések kis  amplitúdójának az  paraméterértékek felelnek
meg. A



közelítő kifejezést felhasználva azt kapjuk, hogy a (39,18) megoldás ekkor,
ahogyan el is vártuk, harmonikus hullámba megy át:

Ezenkívül a (39,21) sebesség  értékűvé válik,
összhangban a (39,1) képlettel.

Az ellenkező határesetnek, a nagy amplitúdóknak (a tekintett
hullámmodellben) az  érték felel meg, azonkívül . Tekintetbe
véve a

határképletet azt találjuk, hogy ebben a határesetben a hullámhossz
logaritmikusan növekszik:

3.179. egyenlet - (39,22)

Más szóval, a hullám egymás utáni amplitúdópontjai messzire távolodnak
egymástól. A hullámprofilt valamennyiük közelében a (39,18) képletből a 

 függvényre az értéknél igaz, véges -kre érvényes 
közelítéssel kapjuk meg. Eredményképpen a (39,13) képlethez érünk vissza.
Az  határátmenetben tehát a periodikus hullám egymás után távolodó
szolitonok együttesére bomlik.

Eddig feltettük, hogy . A  esetet nem kell külön megvizsgálni, a
(39,4) egyenletben a  előjelváltása ,  változócserének felel
meg. Mivel ilyen transzformáció során a ( ) független változó a (39,5)
képletben a ( ) változóba megy át, azért a hullám terjedési
sebessége most  lesz. A szolitonra imént kapott eredmény tehát
csak a tekintetben változik, hogy az  függvény negatívvá válik, a
sebesség pedig .



A KdV-egyenletnek egynémely egyedi tulajdonságából néhány általános
tételt lehet levezetni. E tételek azon a formális kapcsolaton alapulnak, mely
a KdV-egyenlet és a Schrödinger-egyenlet típusú sajátérték-egyenletek
között fennáll (C. S. Bardner, T. M. Greene, M. D. Kruskal, R. M. Miura,
1967).

Tekintsük a

3.180. egyenlet - (39,23)

egyenletet; a meghatározottság kedvéért újra feltesszük, hogy . A
(39,23) egyenlet alakra olyan Schrödinger-egyenlet, melyben a ( -től mint
paramétertől függő)  függvény játssza a potenciális energia
szerepét. Legyen az  függvény a  egy tartományában pozitív, és
tartson nullához ha . Ekkor a (39,23) egyenletnek a „
potenciálgödörben való véges mozgás”-hoz tartozó  sajátértékei lesznek;
az  függvény időfüggése folytán  sajátértékek általában szintén függnek 

-től.

Megmutatjuk, hogy ha az  függvény eleget tesz a (39,4) KdV-
egyenletnek, akkor az  sajátértékek függetlenek a -től.

Kifejezve -t a (39,23) egyenletből:

Ezt behelyettesítve a (39,4) képletbe, közvetlen számolással kapjuk, hogy

3.181. egyenlet - (39,24)

ahol



3.182. egyenlet - (39,25)

Lényeges, hogy a (39,24) jobb oldala olyan kifejezés  szerinti
deriváltjaként van megadva, mely nullává válik, ha 
[emlékeztetünk arra, hogy a (39,23) egyenlet diszkrét spektrumhoz tartozó
sajátfüggvényei eltűnnek a végtelenben]. Ezért a (39,24) egyenlet ( )-től
( )-ig terjedő szerinti integrálásával ezt kapjuk:

a  függvény itt álló, normáló integráljának végessége következtében
.

Most megmutatjuk, hogy a (39,23) egyenletnek, ha az  „potenciál”
stacionárius, egyetlen szolitonnak megfelelő, (39,13) alakú, csupán egy
diszkrét sajátértéke van. Ezzel a „potenciállal” a (39,23) egyenlet

3.183. egyenlet - (39,26)

alakú, és

3.184. egyenlet - (39,27)

A (39,26) egyenlet diszkrét sajátértékeit az



képlet adja, ahol teljesülnie kell az  egyenlőtlenségnek (l. a III. 23. §-
ának 5. feladatát). A paraméterek (39,27) szerinti értékeivel , ezért
csupán egyetlen, az

3.185. egyenlet - (39,28)

sajátérték létezik.

Ha az  „potenciál” egymástól nagy távolságra levő szolitonok
együttesének felel meg (azaz a szolitonok között nincsen kölcsönhatás),
akkor a (39,23) egyenlet sajátértékeinek spektruma az egyes
potenciálgödröknek megfelelő (39,28) „szintekből” tevődik össze,
amelyeket megfelelő szoliton  amplitúdója határoz meg.

A szoliton terjedési sebessége növekszik az amplitúdóval, azért a nagy
amplitúdójúak mindig beérik a kisebb amplitúdójúakat. Egymástól távoli
szolitonokból álló tetszőleges együttes kölcsönös „ütközések” folyamatában
végül amplitúdójuk növekedési sorrendjében egymásra következő
szolitonok halmazává lesz (emlékeztetőül: a KdV-egyenlettel leírt összes
perturbáció egyfelé terjed!). Az imént nyert eredményekből rögtön érdekes
következtetést lehet levonni: szolitonok kezdeti és végegyüttese a
szolitonok számát és amplitúdóját tekintve megegyezik, csak a sorrend
különböző. Ez közvetlen következménye annak, hogy mindegyik izolált
szoliton az  sajátértékek egyikének felel meg, s ezek az értékek nem
függnek az időtől.

Általában, a pozitív ( ), a térnek véges részét elfoglaló kezdeti
perturbációk fejlődésük során – a KdV-egyenlet szerint – végül izolált, az
időtől már független amplitúdójú szolitonok halmazára bomlanak. A
szolitonok számát és amplitúdóját elvileg meg lehet határozni a (39,23)
egyenlet diszkrét sajátértékei spektrumának meghatározásával, az 
kezdeti eloszlást véve „potenciál” gyanánt. Ha a kezdeti perturbáció 
jellemzőjű tartományokat is magába foglal, akkor az időben előrehaladva
hullámcsomag is keletkezik, mely lassan szétfolyik, nem bomlik
szolitonokra.



Az esetleges félreértések elkerülésére pontosabban meg kell mondani, mit
is értünk a KdV-egyenletben kezdeti perturbáción. A közegben valamely
időpontban keletkező valóságos perturbáció (az időben másodrendű, teljes
hullámegyenlet leírta) fejlődése során általában két perturbációra esik szét,
melyek az -tengely mentén két irányba haladnak. A KdV-egyenletben
„kezdeti” perturbáción a szétválás utáni állapotban levő perturbációk
valamelyikét kell érteni.

Feladat

Határozzuk meg a (39,2) egyenlet  és  együtthatóját a 
hőmérsékletek jellemezte plazma ionakusztikus hullámaira vonatkozóan!

Megoldás. A  diszperziós együtthatót a (33,4) egyenletből kapjuk, a kis 
 mennyiség szerinti sorfejtéssel:

ahol .

A linearitástól való eltérés  együtthatójának meghatározásakor teljesen el
lehet hanyagolni a díszperziót, azaz tekinthetjük a  határesetet. Ekkor
a plazmát kvázineutrálisnak lehet venni, és ennek megfelelően, az
izotermikus ideális gáz (38,3) és (38,7) hidrodinamikai egyenletével lehet
leírni. Az  összefüggést véve ezeket az egyenleteket kis  és

 mennyiségekben másodrendű tagokig terjedő pontossággal írjuk fel.
Ebben a másodrendű tagokba a  értéket lehet beírni, ahogyan
lineáris közelítésben ez áll az -tengely pozitív irányában terjedő hullámra
(  a hullámsebesség, lineáris közelítésben). Ezáltal az egyenletek a

alakot öltik. Az első egyenletet  szerint, a másodikat  szerint
differenciálva, majd kiküszöbölve a  tagot kapjuk, hogy



Ugyanilyen pontossággal helyettesítjük a  differenciált ( )-szel
az egyenlet jobb oldalán és az egyenlet bal oldalán a 
különbségben. Végül összevetve a kapott egyenletet a (39,2) képlettel azt
találjuk, hogy

 

[101] Az, hogy az  függvény  páratlan hatványaival fejthető ki, már
valós értékekre vonatkozó meggondolásokból kikövetkeztethető. A
közegmozgás fizikai egyenleteinek kiinduló rendszere csak valós
mennyiségeket és paramétereket tartalmaz. A képzetes  egység csak azért
tűnik fel, mert az egyenletekbe -szel arányos megoldásokat
helyettesítünk. Ezért a behelyettesítésből adódó diszperziós törvény az 
tényezőt az -tól függő valós együtthatójú függvény alakjában határozza
meg. Egy ilyen függvény kifejtése csak  páratlan hatványaiból állhat.
Általános esetben, ha diszperz közegről van szó, az  függvény komplex
( ); ilyenkor az állítása frekvencia  valós részének kifejtésére
igaz. Az  függvény kifejtése ugyanilyen okokból -nak csak páros
hatványait tartalmazza.

[102] A félreértések elkerülésére azonban hangsúlyozzuk, hogy a gyenge
nemlinearitásnak ez az alakja egyáltalában nem egyetemes. Így a
plazmabeli hullámterjedésnek (a 38. §-beli feladatban felhasznált) (36,11)
elektroneloszlás utolsó tagjától származó gyengén nemlineáris volta 

 alakú tagnak felelne meg egy (39,2) típusú egyenletben.

[103] Az egyenletet D. J. Korteweg és G. de Vries vezette le sekély vízben
terjedő felületi hullámokra (1895).

[104] Az elliptikus integrál paraméterét s betűvel jelöltük a szokásos 
helyett, hogy elkerüljük összetévesztését a hullámszámvektorral.



40 §. Elfajult, ütközésmentes
plazma elektromos permittivitása
Az ütközésmentes plazma permittivitásának kiszámításakor a 29. § és a
31. §-ban minden kvantumjelenséget elhanyagoltunk. Az így kapott
eredmények korlátos érvényűek mindenekelőtt hőmérsékletileg azért, mert
nem állhat fenn elfajulás; elektronokra vonatkozóan ennek feltétele:

3.186. egyenlet - (40,1)

ahol ,  pedig a  hőmérsékletnek megfelelő Fermi-
eloszlás határimpulzusa, mely az elektronszám-sűrűséggel a 
összefüggésben áll.

Ezenkívül a klasszikus Boltzmann-egyenletnek a külső térben levő
plazmára való, alkalmazhatósága is csak meghatározott, a tér 
hullámszámvektorát és  frekvenciáját érintő feltételekhez van kötve. A tér
változására jellemző távolságnak ( ) nagynak kell lennie az elektronok
de Broglie-hullámhosszához képest ( ), az ehhez az ionhomogenitáshoz
kapcsolódó impulzushatározatlanságnak ( ) pedig kicsinek kell lennie a
termikus elektroneloszlás szétmosódási tartományának szélességéhez (

) képest. Nem elfajult plazmában , úgyhogy a két
feltétel egybeesik. Az elfajult plazmában , , de
minthogy , azért . Mindkét esetben elég tehát megkövetelni,
hogy

3.187. egyenlet - (40,2)

Végül, a frekvenciának ki kell elégítenie a



3.188. egyenlet - (40,3)

feltételt: a tér energiakvantumának kicsinek kell lennie az átlagos
elektronenergiához képest (e feltételnek egyébként nincs jelentősége).

Most úgy vizsgáljuk a plazma dielektromos tulajdonságait, hogy figyelmen
kívül hagyjuk az elektronkomponensre vonatkozó (40,1)–(40,3)
feltételeket; az ionkomponens maradhat nemelfajuló. A permittivitás
elektronoktól származó részét fogjuk kiszámítani. Eközben továbbra is
érvényesnek tekintjük a feltételt, melynek révén elhanyagolhatjuk a plazma
részecskéi közötti kölcsönhatást:

3.189. egyenlet - (40,4)

ha , akkor e feltétel az  vagy az  alakot ölti
(vö. az V. 80. §-ával és a IX. 85. §-ával).

A (40,2) feltételt elhagyva, kezdettől fogva alkalmaznunk kell a
sűrűségmátrixra vonatkozó kvantummechanikai egyenletet. Mivel
elhanyagoljuk az elektronok közötti, kölcsönhatást, mindjárt felírhatjuk a 

 egyrészecske-sűrűségmátrixra vonatkozó zárt egyenletet (
és  spinindexek). Az elektronok eloszlását spintől függetlennek tekintjük,
más szóval a sűrűségmátrix spintől való függése  szorzó alakjában
különválasztható; e szorzótól eltekintünk. A spintől független 
sűrűségmátrix eleget tesz az

3.190. egyenlet - (40,5)

egyenletnek, ahol  a külső térben levő elektron Hamilton-operátora, az 
és  index arra a változóra ( -re vagy -re) utal, amelyikre az operátor hat
(l. a III. 14. §-át). Ez az egyenlet lép a klasszikus egyrészecske-



eloszlásfüggvényre vonatkozó klasszikus Louville-féle ( ) tétel
helyébe.

Itt (miként a 29. §-ban is) a longitudinális permittivitást számítjuk ki. Ennek
megfelelően egy  skalárpotenciálú elektromos teret vizsgálunk, így az
elektron Hamilton-operátora

3.191. egyenlet - (40,6)

A teret gyengének véve, a sűrűségmátrixot a

3.192. egyenlet - (40,7)

alakban vesszük fel, ahol  a gáz perturbálatlan, stacionárius és homogén
(de nem feltétlenül egyensúlyi) állapotának sűrűségmátrixa; homogenitása
folytán  csak az  különbségtől függ. A  sűrűségmátrix az

3.193. egyenlet - (40,8)

képlet szerint függ össze az elektronok impulzus szerinti (perturbálatlan) 
 eloszlásfüggvényével. Itt  az elektronok teljes száma [l. a IX.

(7,20) képletét], és  az elektronok adott spinvetületűés impulzusértékű
kvantumállapotának betöltési száma. Az impulzustér  térfogatú elemébe
foglalt, a két lehetséges spinvetület-értéknek megfelelőállapotok száma:

. Ezért az és a korábban használt  eloszlásfüggvény
között

3.194. egyenlet - (40,9)



az összefüggés.

Behelyettesítve a (40,7) egyenlőséget a (40,8) összefüggésbe, majd
elhagyva a másodrendűen kicsi tagokat, lineáris egyenletet kapunk a
sűrűségmátrix kis korrekciójára

3.195. egyenlet - (40,10)

Legyen[105]

3.196. egyenlet - (40,11)

Ekkor a (40,11) egyenlet megoldásának az összegtől (és az időtől)
való függését külön lehet választani, a

3.197. egyenlet - (40,12)

felírást véve. Beírva ezt a (40,10) egyenletbe, a -re a

egyenletet kapjuk.

Erről az egyenletről áttérhetünk az  szerinti Fourier-felbontásra. Mindkét
oldalt megszorozva -val, és  szerint integrálva [(40,8)
figyelembevételével] a következőt kapjuk:



[ahol ], avagy

3.198. egyenlet - (40,13)

A sűrűségmátrix  helyen vett értéke a rendszerbeli részecskék
számának sűrűségét határozza meg:  [l. a IX. (7,19)
képletét]. Ezért az elektronoknak a tér hatására létrejövő sűrűségváltozása:

vagy a -t Fourier-komponensekkel kifejezve:

3.199. egyenlet - (40,14)

A megfelelő töltéssűrűség-változás .

A permittivitás most úgy számítandó ki, ahogyan a 29. §-ban: a
töltéssűrűséget a dielektromos polarizáció vektorával összekapcsoló (

) képletből kiindulva felírjuk, hogy

Az  elektroneloszlás-függvényű (a  indexet most elhagyjuk) plazma
longitudinális elektromos permittivitásának elektronoktól származó
összetevőjére így a következő képletet kapjuk:

3.200. egyenlet - (40,15)



(Ju. L. Klitnontovics, V. P. Szilin, 1952); az integrálás során a pólust, mint
rendesen, a Landau-szabály szerint kerüljük meg.

Kváziklasszikus esetben, a (40,2)–(40,3) feltételek teljesülésekor, az
 függvényt  hatványai szerint ki lehet fejteni. Ekkor

és a (40,15) képlet [a (40,9) képlettel való kapcsolat figyelembevételével] a
korábbi (29,9) képletbe megy át. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az e
képletbe foglalt  eloszlás degenerált plazmára is vonatkozhat.

Alkalmazzuk a (40,15) képletet teljesen elfajult plazmára a 
hőmérsékletnél; ekkor , ha  és , ha . A (40,15)
két tagjában az integrálási változóban a  cserét végrehajtva, az

összefüggést kapjuk, ahol . Elemi, bár meglehetősen
fáradságos integrálás után az

3.201. egyenlet - (40,16)

eredményhez jutunk; itt a logaritmus mint értendő, ha az 
argumentum negatív, az „plazmafrekvencia” továbbra is 

.



A kvázildasszikus határnál, ha , akkor ;[106] a (40,16)
képlet egyszerű kifejezéssé válik, mely már nem tartalmazza -t:

3.202. egyenlet - (40,17)

Különösen érdekes a statikus eset. Az  értéknél a (40,16) kifejezésnek
mint  függvényének szinguláris helye van abban a pontban, ahol 
egybeesik a Fermi-gömb átmérőjével:

3.203. egyenlet - (40,18)

e pontban az egyik logaritmus argumentuma nullává válik. E hely
közelében

3.204. egyenlet - (40,19)

Megmutatjuk, hogy e (Kohn-félének nevezett) szingularitással az jár, hogy
jellegében megváltozik a plazmabeli töltések terének árnyékolása:
megszűnik exponenciális jellege.[107]

Írjuk fel a (40,19) kifejezést az

3.205. egyenlet - (40,20)

alakban, ahol , a állandó pedig magába foglalhatja a plazma
nemelfajult ionkomponensének nemszinguláris járulékát.



A plazmában nyugvó, kis  pontszerű töltés keltette tér Fourier-
komponensét a

3.206. egyenlet - (40,21)

képlet kapcsolja össze a permittivitással (l. a 31. § 1. feladatát). Az 
töltéstől mért távolság függvényének vett  potenciálra pedig

3.207. egyenlet - (40,22)

A  határátmenettel a  állandó határértékhez tart, nem lesz
szingularitása. Ezért a (40,22) integráljának  aszimptotikus
viselkedését e függvény  pontbeli szingularitása határozza meg. E
hely közelében

E tartomány járuléka az integrál aszimptotikus értékéhez:

a gyors konvergencia következtében (l. alább) a  szerinti integrált ki lehet
terjeszteni ( )-től ( )-ig.

A  integrál kiszámításához osszuk az integrált két részre: ( )-től -ig
és -tól ( )-ig, az integrációs utat mindkettőben vezessük a  komplex
változó síkjában a felső képzetes féltengellyel való egybeesésig. Ezután 

 helyettesítést véve, a



eredményt kapjuk. A szögletes zárójelek közötti különbség , úgyhogy

Végül az adódik, hogy

3.208. egyenlet - (40,23)

Az árnyékolt tér potenciálja a töltéstől távol tehát hatványfüggvény szerint
csökkenő amplitúdóval oszcillál. Ez – az elfajult plazmára  esetén
kapott – eredmény a kicsiny, de véges hőmérsékletekre is érvényben marad
az  távolságokon.

Feladat

Határozzuk meg a kváziklasszikus tartományban a  hőmérsékleten az
elfajult plazma elektronrezgésének spektrumát!

Megoldás. Az  függést az  adja meg, a (40,17)-ben szereplő 
 függvénnyel. Kis  értékeknél ( ) a ; az 

függvényt e hányados hatványai szerint kifejtve ugyanis azt kapjuk, hogy

3.209. egyenlet - (1)

(A. A. Vlaszov, 1938).[108] A spektrumnak ez a része közönséges
plazmarezgéseknek felel meg [vö. a (32,5) képlettel].



Nagy  értékeknél ( , de továbbra is ) az adódik, hogy 
. Szukcesszív approximációval megoldva az  egyenletet azt

kapjuk, hogy

3.210. egyenlet - (2)

(I. I. Goldman, 1947). Ez a spektrumrész a töltetlen Fermi-gáz
nullahangjával analóg [vö. a IX. (4,16) képletével].

A spektrum menetét a 12. ábrán vázoltuk. Megjegyezzük, hogy mindenütt 
, és mivel a  hőmérsékleten nincsen  sebességű

részecske, azért a Landau-csillapodás szigorúan nullával egyenlő.

12. ábra - 12. ábra

 

[105] A (40,6) Hamilton-operátornak hermitikusnak kell lennie, ezért a benne
levő [és következésképp a (40,10)-ben levő]  függvénynek valósnak kell
lennie. De azután, hogy a (40,10) egyenletet felírtuk, a linearitás miatt az
egyenletet a tér egyes komplex monokromatikus komponenseire külön-
külön lehet megoldani.

[106] Ezek a feltételek  esetén elegendőek. Arról van szó, hogy -nek a 
 és  mellett vett határértéke független a határátmenetek

sorrendjétől. Ennek folytán lényegtelen a , és  közötti összefüggés.



[107] A (40,18) feltétel mellett fellépő szingularitás fizikai következményeit
először W. Kohn adta meg (1959).

[108] Megjegyezzük, hogy az elfajult plazma  frekvenciája
kváziklasszikusságának feltétele ( ) megegyezik a plazma ideális
voltának (40,4) feltételével.



4. fejezet - ÜTKÖZÉSEK A
PLAZMÁBAN

41 §. A Landau-féle ütközési
integrál
A plazmatulajdonságoknak a – részecskék közötti ütközéseket is
figyelembe vevő – tanulmányozását az elektronok és ionok
eloszlásfüggvényére érvényes kinetikai egyenlet levezetésével kell kezdeni.

Ennek az esetnek a sajátossága a részecskék közötti Coulomb-kölcsönhatási
erő csökkenésének lassúságával áll összefüggésben. A Boltzmann-féle
ütközési integrál előírás szerinti alkalmazása divergenciákhoz vezet az
ütköző részecskék közötti nagy távolságokra felírt integrálokban. Ez azt
jelenti, hogy éppen a távoli ütközések a lényegesek. Nagy távolságokon
azonban a részecskék eltérülése csak kis impulzusváltozással párosul.
Ennek folytán az ütközési integrálnak a Fokker–Planck-egyenletbelihez
hasonló alakot lehet adni. Annyiban térnek el egymástól, hogy az ütközési
integrál most nem lesz lineáris a keresett eloszlásfüggvényekben. Az
ütközéssel járó impulzusváltozás kicsinysége azonban mindenképp azt
jelenti, hogy az ütközési integrállal leírandó folyamatot impulzustérbeli
diffúziónak lehet felfogni. Ennek megfelelően az ütközési integrált

alakban lehet megadni, ahol  a részecskeáram-sűrűség az impulzustérben;
a feladat az, hogy ezt az áramot kifejezzük az eloszlásfüggvénnyel.

Írjuk fel



alakban a  impulzusú részecske (  alatti) ütközéseinek számát a 
impulzusú részecskékkel a  térfogatban! Ezáltal , ill  rendre a ,
ill. a  vektorba megy át; ezzel tekintetbe vettük az
impulzusmegmaradási törvényt. A rövidség kedvéért az
eloszlásfüggvényekben nem írjuk ki a  és az  változót. A  és a 
részecskék azonos vagy eltérő plazmarészecskék is lehetnek (elektronok,
ionok). A  függvényt a részecskék ütközés előtti és ütközés utáni
impulzusa összegének fele és az átadott  impulzus kifejezésének vesszük:

a függvény természetesen az ütköző részecskék fajtájától is függ. A
részletes egyensúly (2,8) elve szerint a  függvény szimmetrikus a kezdeti
és végső részecskék felcserélésére vonatkozóan:

4.1. egyenlet - (41,1)

A  függvény -függvényes szorzót tartalmaz, ezáltal jut kifejezésre az
energia megmaradása az ütközés folyamán (az impulzusmegmaradást már
figyelembe vettük).

Tekintsük az impulzustér (az adott részecske impulzustere)  pontján
átmenő, a  tengelyre merőleges egységnyi területet. Az áramsűrűség 
összetevője a meghatározás szerint (az adott fajtájú) részecskékből az
időegység alatt e területegységen balról jobbra áthaladók számának és az
ugyanezen időegység alatt, ugyanezen területegységen jobbról balra
áthaladók számának különbsége. Az impulzustérbeli elmozdulás az
ütközések következménye. Ha ütközéskor a részecske  összetevőjű
impulzust kap ( ), akkor az ilyen ütközések folyományaképpen a
területegységen balról azok a részecskék haladnak át, melyek impulzusának
ezen összetevője az ütközés előtt a  és a  közötti tartományba
esett. Így a területegységet balról jobbfelé haladtukban átszelő részecskék
teljes száma:



Az összegezés az összes részecskefajtára kiterjed, ezekre vonatkoznak a
vesszős mennyiségek (kiterjed így természetesen az adott fajtájúakra is,
ezeket a vesszőtlen mennyiségek jellemzik). Ezzel összhangban az
ugyanezen területegységet jobbról balra haladva átszelő részecskék számát

alakban adhatjuk meg.

A (41,1) következtében a  függvények ugyanolyanok a két integrálban.
Ezért a két integrál különbsége az integrandusban

alakban jelenik meg.

Használjuk most ki a  átadott impulzus kicsinységét (pontosabban az
integrálban lényeges  mennyiségek -hez és -höz képest kicsiny voltát).
A felírt egyenlőséget a  hatványai szerint kifejtve, az elsőrendű tagig
terjedő pontossággal a

kifejezést kapjuk. Ezután az integrálandó kifejezésben ugyanilyen
pontossággal végrehajthatjuk a

helyettesítést. A  szerinti integrált, mely a  és a  közötti kicsi
intervallumon veendő, egyszerűen az intervallum hosszával való szorzásra



cserélhetjük. Eredményül az

4.2. egyenlet - (41,2)

kifejezést kapjuk.

A (41,1) szerint  a -nak páros függvénye, ezért páros a (41,2)
képletben a teljes integrandus. Így a  féltéren vett integrált
helyettesíthetjük az egész -térre vett integrál felével.

A (41,2) kifejezés átalakítására vezessük be a  függvény helyett a

ütközési hatáskeresztmetszetet. Amint már az ütközési integrál (3,9) alakú
felírásával kapcsolatban elmondottuk, ezután fel lehet tenni, hogy a
független integrálások számát már csökkentettük az energiamegmaradós
tekintetbevételével. Az impulzustérbeli impulzusáram-sűrűség valamennyi
részecskefajtára az

4.3. egyenlet - (41,3)

alakot ölti, ahol

4.4. egyenlet - (41,4)

Hátra van még a Coulomb-törvény szerinti kölcsönhatásban levő
részecskék ütközésére vonatkozó  mennyiségek kiszámítása.



Kis szögű eltérüléseknél az ütköző részecskék  impulzusváltozása
merőleges a részecskék kölcsönös  sebességére. Ezért a  tenzor is
transzverzális a  vektorra vonatkozóan:

4.5. egyenlet - (41,5)

Rögtön meg is jegyezzük, hogy ezáltal az összes részecske egyensúlyi
eloszlása esetén a (41,3) képlet két árama automatikusan nullává válik.
Maxwell-féle és  eloszlásokra (azonos  hőmérsékletet véve) a (41,3)
integrandusa

alakú lesz.

A  vektor egyben az egyetlen olyan vektor, melytől függhet a 
tenzor. A -re transzverzális ilyenfajta tenzornak

alakúnak kell lennie, ahol a  skalár:

Legyen  a viszonylagos sebesség eltérülése (a két részecske
tömegközépponti rendszerében való eltérülési szög). E szög kis értékeire az
impulzusváltozás nagysága:

ahol



a transzportkeresztmetszet. Coulomb-térben a kis szögű szórás
differenciális hatáskeresztmetszetét a Rutherford-képlet adja meg:

4.6. egyenlet - (41,6)

(itt és  az ütköző részecskék töltése). Ebből a transzportkeresztmetszet:

4.7. egyenlet - (41,7)

A  mennyiségekre ebből következően

4.8. egyenlet - (41,8)

kifejezést nyerjük.

Az  integrál logaritmikusan divergens. Az alsó határnál levő
divergenciának fizikai oka van: a Coulomb-erő csökkenésének lassúsága,
mely miatt nagy a kis szögű szóródások valószínűsége. A valóságban
azonban az elektromosan semleges plazmában a részecskék elektromos
terét elegendően nagy távolságokon a többi részecske már leárnyékolja;
jelöljük -nel azon minimális szögek nagyságrendjét, melyeken a
szóródás még Coulomb-félének tekinthető. A felső határnál való
divergenciának egyszerűen az az oka, hogy az összes képletet a szögek
kicsinységének feltevésével írtuk fel; ezek csődöt mondanak a 
értékeknél. Tekintetbe véve, hogy a logaritmus nagy argumentumértékeknél
kevéssé érzékeny az argumentumok kis változásaira, az integrálási



határokat nagyságrendjük becslésével választhatjuk meg, azaz írhatjuk,
hogy

4.9. egyenlet - (41,9)

E mennyiséget Coulomb-féle logaritmusnaknevezik. Máris hangsúlyozzuk,
hogy e meghatározás minden vizsgálatot – ahogy mondani szokás –
logaritmikus pontosságúra korlátoz: elhanyagolódnak a nagy
mennyiséghez, sőt e mennyiség logaritmusához képest kicsi mennyiségek.

A  tényleges becslése függ attól, hogy a részecskeszóródást
klasszikusan vagy kvantummechanikailag kell leírni [maga a (41,8) képlet
mindkét esetre érvényes, mert a tiszta Coulomb-szórást mind a klasszikus,
mind a kvantummechanikában a Rutherford-képlet adja meg].[109]

A plazmában a részecskék Coulomb-tere az  Debye-sugárnyi
távolságokon kezd leárnyékolódni. A klasszikus esetben  az 
ütközési paraméterhez tartozó szóródási szögként van meghatározva. A
megfelelő impulzusváltozás:  (az  nagyságú erő és 

 repülési idő szorzata).[110] Ezt elosztva az  impulzusértékkel,
a  összefüggést kapjuk. A szórás klasszikusságának
feltételét az  egyenlőtlenség adja meg (l. a III. 127. §-át). Így
az eredmény:

4.10. egyenlet - (41,10)

Az ellenkező határesetben, amikor , a szórást
kvantummechanikailag, Born-közelítésben kell vizsgálni. A szóródási
hatáskeresztmetszet ebben az esetben a szórópotenciál 
hullámszámvektorú Fourier-komponensével fejeződik ki. Az árnyékoló (

 kiterjedésű) „töltésfelhő” járuléka e komponenshez kicsi lesz, ha



; pontosan ez a tiszta Coulomb-szórás feltétele a jelen esetben.
Ezért a  szög a

feltételekből adódik. Ez esetben tehát

4.11. egyenlet - (41,11)

Ha , akkor persze a két kifejezés, (41,10)és (41,11) egybeesik.

Most a (41,8) képlet (41,3)-ba való behelyettesítésével felírjuk az
impulzustérbeli:áramsűrűségek végleges kifejezését:

4.12. egyenlet - (41,12)

A megfelelő kinetikai egyenlet:

4.13. egyenlet - (41,13)

(  az  függvényhez tartozó részecske töltése, azaz elektronokra
vonatkozóan , ionokra ). A Coulomb-kölcsönhatású részecskék
gázának logaritmikus közelítésűütközési integrálját L. D. Landau adta meg
(1936).

A Landau-féle ütközési integrál alkalmazhatósága meghatározott feltételek
teljesültéhez kötődik. A jellemző  távolságoknak, melyeken az
eloszlásfüggvény lényegesen változik, nagyoknak kell lenniök az 
árnyékolási sugárhoz mérten, az  jellemző időtartamoknak pedig az 



 mennyiséghez képest. Logaritmikus közelítésben azonban elég e
feltételek teljesülését a gyengébb

4.14. egyenlet - (41,14)

alakban megkövetelni, a  jel helyett a  jellel.

Végül, a félreértések elkerülése végett a következő megjegyzést kell
tennünk. A Coulomb-féle kölcsönhatási erők lassú csökkenése miatt a
plazmában lényeges ion-ütközések olyan távolságokban zajlanak le,
amelyek a részecskék közti átlagos távolságnál nagyobbak. Ez azt jelenti,
hogy egy-egy ion ténylegesen nem egyetlen, hanem sok részecskével
ütközik egyidejűleg. Ugyanakkor a Boltzmann-féle ütközési integrál
(amelyen a Landau-féle ütközési integrál levezetése is alapul) feltételezi,
hogy a részecskék páros ütközései (a kétrészecske-ütközések) függetlenek
egymástól. A valóságban azonban elegendő, hogy a többszörös
részecskeütközés eredményét olyan eredmények összegének lehessen
tekinteni, amelyeket egy részecskének az összes többivel végzett ütközései
hoznak létre külön-külön. Az általános esetben ez végső soron nem igaz. A
távoli ütközések esetében azonban, amikor csak gyenge eltérítések jönnek
létre az adott részecske egyenes vonalú pályájában, ezek összege első
közelítésben valóban összegként áll elő azokból a független eltérítésekből,
amelyet egy kiszemelt részecske az összes többi által létrehozott térben
külön-külön szenved el.

Lényeges az is, hogy a szórócentrumok helyére vonatkozó átlagolás után a
részecskék eltérítési szögének négyzetes átlagai additív mennyiségek
maradjanak.

Feladat

A 34. §-ban megmutattuk: azután, hogy a  hullámszámvektorú
elektronsűrűség-perturbációk kialszanak a Landau-csillapodás folytán, az
eloszlásfüggvény perturbációja az  törvény (34,16) szerint tovább



oszcillál. Adjuk meg ezen oszcillációk Coulomb-ütközésekből eredő
csillapodásának törvényét a  időpontokra vonatkozóan!

Megoldás. Keressük

4.15. egyenlet - (1)

alakban az eloszlásfüggvényt, ahol  az egyensúlyi  eloszlás
perturbációja;  a sebesség lassan változó függvénye (mely észrevehetően
csak a  intervallumokban változik). Az (1) képletnek (41,12)
integrandusába való beírásakor csak a

alakú tagot kell megtartani; a többi tag csak kis járulékot ad vagy azért,
mert a gyorsan oszcilláló  tag jelenlétének köszönhetően
kioltódik az integrál, vagy azért, mert nincs bennük  tényező. Ez
utóbbi okból kell a  kiszámításakor csak az exponenciális tényezőt
differenciálni. A kinetikai egyenlet eredményül a

összefüggést adja. Az együtthatók nagyságrendje:  (  az
ütközések gyakorisága). Innen

4.16. egyenlet - (2)

ezért a rezgések csillapodási ideje



Mivel a Landau-csillapodás egész elméletének csak a  feltétel mellett
van értelme, azért . A (2) eredmény csak akkor helytálló, ha a
benne szereplő kitevő kicsi az (1)-ben szereplő  kitevőhöz képest; ehhez
szükséges, hogy  legyen. Ez idő alatt az oszcillációk 

-szeresükre csillapodnak.

 

[109] Kvantummechanikai esetben az ugyanolyan részecskék (elektronok)
szórásakor tekintetbe kell venni a csereeffektust. Ez az effektus azonban
nem befolyásolja a szórási keresztmetszet kis szögű, (41,6) határértékét.

[110] Itt és a megfelelő helyeken  részecske  viszonylagos
sebességének átlagértékét jelöli. Ha a részecskék azonos fajtájúak, akkor 
egybeesik a  átlagértékkel. Ha különböző fajtájúak, akkor  a  és 
nagyobbikával egyezik meg.



42 §. Energiaátadás elektronok és
ionok között
Az elektronok  és az ionok  tömege közötti nagy különbség
megnehezíti a két részecskefajta energiacseréjét: nehéz és könnyű részecske
összeütközésekor a részecskék energiája szinte változatlan marad. Ezért az
elektronok egymás között és az ionok egymás között sokkal hamarabb
egyensúlyba kerülnek, mint az elektronok és ionok egymással. Ennek
folytán könnyen előállhat az az eset, hogy a plazma elektron-és
ionösszetevője eltérő,  és  hőmérséklethez tartozó Maxwell-eloszlást
mutat (  rendszerint nagyobb, mint ).

Az elektron- és ionhőmérséklet eltérése energiacserét indít a két
plazmakomponens között; ezt az energiaátadást fogjuk meghatározni (L. D.
Landau, 1936).

Átmenetileg az ionokra vonatkozó mennyiségeket jelöljük vesszőtlen, az
elektronokra vonatkozókat pedig vesszős betűkkel. Az ( -ben levő)
ionok energiájának ( -ra eső) változását a

integrál adja, avagy parciálisan integrálva

4.17. egyenlet - (42,1)

(az impulzustér végtelen távoli felületére vett integrál, mint rendesen, nullát
ad).

Az elektronok és ionok impulzustérbeli áramát meghatározó (41,3)
összegekben csak az elektron–ion-ütközéseknek megfelelő tagok maradnak



meg, a Maxwell-eloszláshoz tartozó elektron–elektron és ion–ion tagok
mind nullával egyenlők. E megmaradó tagokba a és a  hőmérsékletnek
megfelelő Maxwell-eloszlásokat helyettesítve, az

kifejezést kapjuk az ionáramra. A (41,5) szerint pedig ; e
helyettesítés után és az  áram (42,1)-be való beírásával a

4.18. egyenlet - (42,2)

egyenlőséget kapjuk.

Minthogy az elektronok tömege kicsi, átlagsebességük nagy az ionokéhoz
képest. Ezért a -ban a  közelítést vehetjük. Ezt követően a 

 mennyiségek függetlenek lesznek -tól, s a (42,2) képletbe végre
lehet hajtani a -nek megfelelő integrálást:

Ezáltal tehát

4.19. egyenlet - (42,3)

Végül beírva a (41,8) szerinti értéket (  az ion
töltése),észrevéve, hogy a Maxwell-eloszlásra vonatkozóan



azt kapjuk, hogy

4.20. egyenlet - (42,4)

Ugyanez a kifejezés adja – fordított előjellel – a plazma
elektronkomponensének energiaveszteségét, ( )-t. A
térfogategységben levő elektronok energiáját az  szerint a
hőmérséklettel kifejezve, visszatérve az elektronokra, ill. az ionokra
vonatkozó mennyiségek  és  indexszel való megkülönböztetéséhez,
végeredményképpen a

4.21. egyenlet - (42,5)

kifejezést írhatjuk fel az elektronhőmérséklet változásainak sebességére. Az
itt szereplő Coulomb-féle logaritmus :

4.22. egyenlet - (42,6)

A  mennyiség az elektron–ion-egyensúly kialakulásának relaxációs ideje.



43 §. A plazmabeli részecskék
szabad úthossza
A 41. §-ban követett levezetésből láttuk, hogy a kinetikai egyenletben a
(41,7) szerinti  transzportkeresztmetszet jellemzi az ütközéseket. Ezért
ugyanennek a keresztmetszetnek kell szerepelnie a szabad úthossz
meghatározásában is.

Az elektron–elektron- ( ) és elektron–ion-ütközéseknél ( ) a redukált
tömeg: , és mivel az elektronok sebessége jóval nagyobb az
ionokénál, ezért

Az elektronok szabad úthosszára innen az

4.23. egyenlet - (43,1)

becslés adódik; -t a (42,6)összefüggés adja meg. A becslésekbe nem
írunk be  tényezőket, feltesszük, hogy . Az elektronok  szabad
repülési ideje (vagy reciproka, a ütközési gyakoriság):

4.24. egyenlet - (43,2)

Megjegyezzük, hogy



és a plazma ritkított voltának (27,1) feltételéből következően . Az
eszerinti ütközési gyakoriság kicsi az elektronok plazmafrekvenciájához
képest:

4.25. egyenlet - (43,3)

Ugyanígy az ionok szabad úthossza az ion–ion-ütközésekhez ( )
hasonlítva:

4.26. egyenlet - (43,4)

ahol  az elektronokra vonatkozó mennyiségek helyett az ionokra
vonatkozókkal felírt Coulomb-féle logaritmus . A megfelelő repülési idő:

4.27. egyenlet - (43,5)

A  mennyiség nagyságrendileg a plazma elektronkomponensének a
lokális termikus egyensúly beállásához tartozó relaxációs idejét határozza
meg, a  mennyiség ugyanezt adja meg az ionkomponensre. Jóllehet az 
és az  ütközések  és  szaporasága egy nagyságrendbe esnek, a  idő
egyáltalán nem relaxációs ideje az elektronok és az ionok közötti egyensúly
kialakulásának. Ez a mennyiség csak az elektronoktól az ionokhoz jutó
impulzus átadásának sebességét jellemzi, de nem az itt folyó
energiaátadásét. Az elektron–ion-egyensúly kialakulásának relaxációs idejét
az előző paragrafusban meghatározott  mennyiség írja le. Mindeme idők
aránya:

4.28. egyenlet - (43,6)



A szabad úthossz segítségével becslést végzünk a plazma kinetikai
együtthatóira.

A  elektromos vezetőképesség becslésére az ismert elemi „gázkinetikai”
képletet alkalmazzuk. Az  töltésű és  tömegű részecskék (az
áramhordozók)  ideig szabadon mozogva egy  nagyságú elektromos
térben, „rendezett” sebességre tesznek szert: . Az  mozgás
révén keletkezett áram sűrűsége: . A vezetőképesség (a  és az 
közötti arányossági tényező) következésképpen

4.29. egyenlet - (43,7)

itt -en, -en és -n a könnyebb részecskékre, az elektronokra vonatkozó
mennyiséget értünk. Ezen képlet segítségével adva a becslést, a

4.30. egyenlet - (43,8)

összefüggést kapjuk.

A hővezetési együtthatót szintén a (7,10) gázkinetikai képlet segítségével
becsüljük; a fő szerepet az elektronok játsszák. Eszerint  (ahol
a  az elektronfajhő), innen

4.31. egyenlet - (43,9)

Az elektromos és a hővezetőképességgel ellentétben, a plazma belső
súrlódása főként az ionmozgással áll kapcsolatban, mivel pontosan az
ionkomponensben összpontosul a java plazmaimpulzus. Ezenfelül az ion
impulzusa alig változik az elektronokba ütközéskor; ezért elég csak az 
ütközéseket tekintetbe venni. A (8,11) szerint a belső súrlódás együtthatója
az  segítségével becsülhető, ebből



4.32. egyenlet - (43,10)

A (43,8)–(43,10) kifejezésekben foglalt együtthatók kiszámításához a
Landau-féle ütközési integrállal felírt, linearizált kinetikai egyenlet
megoldásaira van szükség. Ezek azonban csak közelítőleg, numerikus
módszerekkel számíthatók ki. Eszerint hidrogénplazmában ( ) a -ra, 

-ra és -ra vonatkozó kifejezésekben szereplő együtthatók értéke rendre 
, , és .



44 §. A Lorentz-plazma
A plazma kinetikai együtthatóihoz való elektronjárulék kiszámításakor
általában tekintetbe kell venni mind az , mind az  ütközéseket. Ha az
iontöltés elég nagy, akkor dominánssá válhat az  ütközések szerepe. Az 

 ütközések hatáskeresztmetszete ugyanis -tel arányos, gyakoriságuk
–  – pedig még az  elektronsűrűséggel is. Az  ütközések
gyakorisága ehhez hasonlóan arányos a  kifejezéssel, s így,
ha , akkor . Az olyan plazmát, melyben az  ütközéseket
elhanyagolhatjuk az  ütközések mellett, Lorentz-félének nevezik. Ez az
eset ugyan nem túl valószerű, mégis érdekes mind módszertani, mind a más
objektumokra való alkalmazhatóság tekintetében.[111]

Az elektronok sebessége nagy az ionokéhoz képest, ezért az utóbbi
sebességet első közelítésben el lehet hanyagolni, azaz az ionokat állónak,
eloszlásukat előre adottnak vehetjük. A plazma külső, elektromos térben
való viselkedéséről szóló feladatban van egy kitüntetett irány: az 
elektromos téré. Az elektronok eloszlásfüggvénye alig tér el az
egyensúlyitól: ha , akkor a kis  korrekció lineáris a tér
nagyságát véve, vagyis  alakú. Ilyen feltételek közepette az
elektron–ion-ütközések integrálja olyan alakot ölt, mint amilyen a 11. §-ban
az ütközési integrál a könnyű gáz nehéz gázba való diffúziójának
feladatában:

4.33. egyenlet - (44,1)

itt bevezettük az ütközések sebességétől függő effektív gyakoriságát:

4.34. egyenlet - (44,2)



 pedig az elektronok ionokon való szóródásának
transzportkeresztmetszete. A (41,7) második összefüggéséből az 
helyettesítést véve, a

4.35. egyenlet - (44,3)

egyenlőséget kapjuk. E paragrafusban, elhagyva az  indexet, most már
végig -t írunk.

Most kiszámítjuk a térben homogén (a hullámszámvektor: ), változó (
) elektromos térben levő Lorentz-plazma elektromos permittivitását.

Az egyensúlyi eloszlás  korrekciója ugyanilyen törvény szerint függ
majd az időtől; a reá vonatkozó kinetikai egyenlet

4.36. egyenlet - (44,4)

alakú. Észrevéve még, hogy , ebből azt kapjuk, hogy

4.37. egyenlet - (44,5)

A permittivitást a (29,4) összefüggés határozza meg: , másképpen

4.38. egyenlet - (44,6)

A (44,5) behelyettesítésével és a  iránya szerint vett átlagolással (
 szerint) az



4.39. egyenlet - (44,7)

egyenlőséghez jutunk.

Az  határesetben[112] ez a képlet az

4.40. egyenlet - (44,8)

kifejezést adja, ahol a Maxwell-féle elektroneloszlás szerint kell átlagolni.
A (44,3) képletből kiszámítva ezt a átlagot, kapjuk, hogy

4.41. egyenlet - (44,9)

Emlékeztetünk azonban arra, hogy e képlet alkalmazhatósági tartománya az
ütközési integrál logaritmikus közelíthetőségének(41,14) feltételével
felülről is korlátozva van: , vagyis a gyakoriságnak kicsinek
kell lennie az elektronok plazmafrekvenciájához képest.[113]

A (44,9) képletnek szingularitása van, mivel teljesül minden  értékre (nem
csak a nagyokra). Ha ugyanis , akkor az ütközések hatása csak kis
korrekciókra korlátozódik; az  és az  ütközéseket következésképp
függetlennek lehet tekinteni. De ionok hiányában a homogén elektromos tér
az elektronok rendszerét csak mint egészt mozgatná, ilyen rendszerben az
ütközések nem vezethetnek disszipációra (ezt a permittivitást  képzetes
része írja le). A disszipáció ilyen körülmények között csak a (44,9)-ben
tekintetbe vett  ütközések révén valósul meg.

A másik határesetben, amikor , a permittivitás



4.42. egyenlet - (44,10)

alakú. Az ebben a határképletben szereplőd mennyiség a plazma sztatikus
vezetőképessége (l. a VIII. 77. §-át). A számítás a (44,3)-beli -vel azt
adja, hogy

4.43. egyenlet - (44,11)

Ezt az eredményt természetesen a (44,5) képletben levő -fel kiszámított

elektromos áramsűrűség közvetlen kiszámításával is meg lehetett volna
kapni (az  értékre).

Most kiszámítjuk a plazma egyéb kinetikai együtthatóit, melyek az állandó
( ) elektromos tér és hőmérsékletgradiens hatására mutatott
viselkedéssel függnek össze. Először is felidézzük ezen együtthatók
meghatározását (l. a VIII. 26. §-át).

A termikus egyensúly feltétele, mint tudvalevő, a hőmérséklet állandóságán
kívül még azt is megköveteli, hogy a közegben állandó legyen a 
összeg, ahol  a részecskék kémiai potenciálja,  pedig energiájuk a külső
térben. Esetünkben az elektronokkal kapcsolatban esik szó egyensúlyról,
ezért  az elektronok kémiai potenciálja, továbbá , ahol  az
elektromos tér potenciálja. Ennek megfelelően a  elektromos áram és a 
disszipatív energiaáram csak a , és  feltételek
közepette lesz egyszerre nulla, vagyis akkor, ha , . A -
re és -re vonatkozó kifejezések a következő, e feltételeknek már eleget
tevő alakban írhatók fel:



4.44. egyenlet - (44,12)

4.45. egyenlet - (44,13)

Itt  a közeg elektromos vezetőképessége,  a hővezetési tényező,  a
termoelektromos tényező; a (44,12)-beli és a (44,13)-beli együtthatói
között azösszefüggés az Onsager-elv következménye. A teljes
energiaáramból levont  mennyiség a konvektív energiaáram
sűrűségét adja.[114]

A kinetikai együtthatók kiszámítására a

4.46. egyenlet - (44,14)

kinetikai egyenletből indulunk ki. Beleírva az

4.47. egyenlet - (44,15)

alakú egyensúlyi eloszlást[115], a

4.48. egyenlet - (44,16)

összefüggést kapjuk.



A termoelektromos együttható a  egyenletbe foglalt
együtthatóból számítható ki, az  feltétel mellett. Fölírva, hogy

a  iránya szerinti átlagolás után az

4.49. egyenlet - (44,17)

összefüggést kapjuk. A (44,3) képletbeli -vel végzett számítás az

4.50. egyenlet - (44,18)

összefüggést adja.[116]

A hővezetési együttható kiszámítására nézve megjegyezzük, hogy a 
esetben fenn kell, hogy álljon az  összefüggés. Ezt az
értéket [a (44,18)-beli -val együtt] a (44,16) képletbe írva, a

összefüggéshez jutunk. Kiszámítva e függvénnyel a

energiaáramot, a

4.51. egyenlet - (44,19)



képlethez, majd végül a

4.52. egyenlet - (44,20)

képlethez jutunk.

Feladat

Adjuk meg az elektron-plazmahullámok csillapodásának szórási részét!

Megoldás. Ha az elektromos permittivitás képzetes része kicsi, akkora
Landau-csillapodásból és az ütközésekből adódó járulékai összeadódnak.
Ez utóbbi tekintetbevételével, az -t a (44,9) képlet adja meg; nullával téve
egyenlővé az -t, az  képletet kapjuk, ahol a csillapodási
tényező:

A

összefüggés a plazma ritkított voltának feltevéséből származik; ez indokolja
a (44,9) alkalmazását.

 



[111] Például gyengén ionizált gázban, ahol  ütközések helyett elektronok
semleges atomokkal való ütközéséről kell beszélni.

[112] -n (az argumentum megjelölése nélkül)  értékét értjük a 
helyen. Jelen esetben .

[113] értékének az  értékekre való kiszámítása a 48. §-ban található.

[114] A (44,12)–(44,13) összefüggések felírásánál transzformációt hajtottunk
végre a VIII. 25. §-ban: -n és -n -t és -t értünk. Ez a
fenomenologikusan megengedhető definíció a kinetikus elméletben nem
célszerű, ahol is -n az elektronra ható erő értendő.

[115] Aligha kelt majd félreértést, hogy az elektromos permittivitást és az
elektron  energiáját ugyanazzal a betűvel, -nal jelöljük.

[116] A klasszikus statisztikában a kémiai potenciál tartalmaz egy  tagot,
melyben  határozatlan, állandó (az entrópia határozatlan additív
állandójának megfelelő) együttható. Ezáltal -ban is fellép egy 
határozatlan állandó. Ez a határozatlanság azonban nem jelenik meg
semmilyen megfigyelhető jelenségben: a határozatlan  tagok kiesnek
a (44,12) egyenlet két oldaláról. Ha az  a (44,15) alakban van felírva,
akkora  állandót már ezáltal rögzítettük is: .



45 §. Elfutó elektronok
Amint látni fogjuk, a Coulomb-keresztmetszetnek az ütköző részecskék
sebességével való gyors csökkenése arra vezet, hogy az elegendően gyors
plazmabeli elektronok eloszlásfüggvénye tetszőlegesen gyenge térben is
erősen torzul.

A  termikus sebességgel mozgó elektron a szabad repülés ideje alatt 
nagyságú elektromos térben

rendezett sebességet nyer [a  hatáskeresztmetszet a (44,7) szerinti]. Ha 
 – itt

4.53. egyenlet - (45,1)

– már akkor is . A  esetben a szabad úthosszat és a repülési időt
már a  sebesség határozza meg. A repülési idő alatt szerzett
elektronimpulzus ezzel az

érték lesz. Az elektron által a repülés befejeztével, az ütközéskor átadott
impulzus pedig . Ebből látható, hogy az elegendően nagy sebességű
elektronok korlátlanul felgyorsulnak; az ilyen elektronokat elfutó
elektronoknak nevezzük. Ha , akkor ez a jelenség csak a
Maxwell-eloszlás „farkánál” figyelhető meg; ehhez az elektromos tér eleget
kell, hogy tegyen az



4.54. egyenlet - (45,2)

feltételnek.

E feltételek mellett az elfutó elektronokra vonatkozó feladat stacionárius
feladatként oldható meg. A nagy többséget kitevő Maxwell-eloszlású
elektronok a tartály szerepét játsszák, melyből gyenge, stacionárius áram
„folyik” a nagyobb energiájú helyek felé.[117]

Már az elektromos tér irányított gyorsító hatására keletkezett elfutó
elektronok felléptéből is nyilvánvaló, hogy az elektronok jórészt a tér
irányával kis  szöget bezáró irányban mozognak. Ha csak az elfutó
elektronok áramának nagyságát kívánjuk kiszámítani, akkor nincs szükség
eloszlásfüggvényük meghatározására; elég, ha meghatározzuk az
energiaeloszlás szög szerinti  átlagát.

Az elektromos térbeli elektronok impulzus szerinti eloszlására vonatkozó
kinetikai egyenlet

4.55. egyenlet - (45,3)

alakú, ahol  az ütközési áramsűrűség az impulzustérben. Az
impulzustérben és  koordinátákat felvéve (a  irányát választva
polártengelyül), ezt kapjuk:

Az áram divergenciája pedig



A (45,3) egyenletet szögek szerint átlagoljuk, vagyis megszorozzuk a
 hányadossal és integráljuk. A  deriváltat tartalmazó

tagok ezáltal mind kiesnek; a  tényezőt pedig első közelítésben -nek
vehetjük. Az átlagolt  függvényre eredményképpen a

4.56. egyenlet - (45,4)

áramsűrűségnek csak a sugár menti összetevője maradt meg. Ez a
komponens azütközés közbeni energiaátadással kapcsolatos; ebben az 
ütközések járuléka nyilvánvalóan kicsi az ütközések járulékához mérve.

Mivel az elfutó elektronok csak igen kis hányadát teszik ki az összes
elektronnak, az  áram kiszámításakor csak a zömöt alkotó maxwelli
elektronokkal való ütközésüket kell tekintetbe venni (egymás közötti
ütközéseiket nem); e Maxwell-eloszlást követő elektronok sebessége
csekély az elfutó elektronokéhoz képest. Ilyen feltételek mellett nem kell
újra kiszámítani az  áramot. Fel lehet rá írni az

4.57. egyenlet - (45,5)

kifejezést, közvetlenül a korábban levezetett (22,5) képlet analógiájára; itt 
 a gyorsabb elektronok lassúbbakkal való Coulomb-

ütközéseinek gyakorisága [vö. a (44,3) képlettel][118]. Mivel a (45,5) képlet 
 sebességű elektronokra vonatkozik, azért Coulomb-féle

logaritmusként az

4.58. egyenlet - (45,6)

értéket vesszük. Az



4.59. egyenlet - (45,7)

mennyiség – mint az a (45,4) egyenlet alakjából kitetszik – az
impulzustérbeli sugárirányúáram sűrűsége. A korábbiak szerint az elfutó
elektronok eloszlásfüggvényét stacionárius eloszlásként kereshetjük, azaz a
(45,4) kinetikai egyenletből elhagyhatjuk az idő szerinti deriváltat. Ekkor

4.60. egyenlet - (45,8)

Ez az egyenlet [a (45,5) egyenlet szerinti -vel] az  függvényt
meghatározó differenciálegyenlet. Az állandó adja a keresett
mennyiséget: az elfutó elektronok idő- és térfogategységbeli teljes számát.

Vezessük be a dimenziótlan  változót és a dimenziótlan  állandót az

4.61. egyenlet - (45,9)

meghatározás szerint. Így a (45,8) egyenlet a

4.62. egyenlet - (45,10)

alakot ölti (a állandó egy állandó szorzóban tér el az ). Mivel feltettük,
hogy az  térerősségre nézve , azért a  paraméterre ; e
mennyiség a feladatban a közelítés mértékét jellemző kis paraméter
szerepét játssza.[119]

A (45,10) egyenlet megoldása:

4.63. egyenlet - (45,11)



ahol

4.64. egyenlet - (45,12)

a homogén egyenlet megoldása. Az -beli normáló tényező abból a
feltételből számítható ki, hogy az  határátmenetben  a Maxwell-féle

eloszlásba megy át. Ha , akkor az  függvény korlátlanul nő,
jóllehet az -nak végesnek kell maradnia. Ebből az , ha 
feltétel adódik, mellyel a  állandó már meghatározottá válik[120]:

4.65. egyenlet - (45,13)

Az integrált az exponenciális függvény kitevőjének az  maximumhely
körüli kifejtése révén, nyeregpont-módszerrel számítjuk ki. Így az elfutó
elektronok számának az  térerősség függvényeként való kifejezésére a
következő törvényt kapjuk:

4.66. egyenlet - (45,14)



Az exponenciális függvény előtti szorzótényező itt csak dimenzió szerint
van kiírva; pontosabb kiszámítása meghaladja az itteni közelítés
lehetőségeit, és a kinetikai egyenletnek már kezdettől fogva nagy
pontosságú megoldását kívánja meg.

 

[117] Az elfutó elektronok jelenségét H. Dreicer ismerte fel (1958); az itteni
kvalitatív elméletet A. V. Gurevics alkotta (1960).

[118] A (22,5) képlet levezetésében csak azt használtuk fel, hogy az ütközés
során kicsi az energiacsere, és hogy a célrészecske sebessége kicsi a repülő
elektronéhoz képest. Az adott esetre való áttéréshez elég, ha a (22,5)
képletben -et -re cseréljük, és az  szabad úthosszon az  ütközésekre
vonatkozó szabad úthosszat értünk.

[119] A kinetikai egyenlet szögre vonatkozó részének vizsgálata egyebek
közt azt adja, hogy az elfutó elektronok mozgásiránya a 
szögtartományba esik.

[120] A határfeltételek itteni megfogalmazása hasonmása a 24. §-belinek.



46 §. Konvergens ütközési integrál
A Landau-féle ütközési integrált tartalmazó kinetikai egyenlettel csak
logaritmikus pontossággal lehet plazmafizikai feladatokat megoldani,
ugyanis a Coulomb-féle logaritmus nagy argumentumértéke nincs teljesen
meghatározva. Ez a határozatlanság az integrálok nagy és kis szögeknél
mutatkozó divergenciájával függ össze. Mint már volt róla szó, a nagy
szögeknél mutatott divergenciának nincs elvi jelentősége, pusztán abból
fakad, hogy a levezetés során az átadott  impulzus hatványai szerint
sorfejtést használtunk, hiszen magában a Boltzmann-féle ütközési
integrálban nem lép fel ez a divergencia. A kis szögekhez tartozó
divergencia abból adódik, hogy a plazmabeli részecskék egymásba
ütközésekor nem vettük tekintetbe a plazma árnyékoló hatását. Az ütközési
integrál logaritmikusnál nagyobb pontosságú kiszámítására kezdettől fogva
következetesen figyelembe kell venni az árnyékolást (nem csupán a
Coulomb-féle logaritmus integrálási tartományának megadásakor).

A 41. §-ban már említettük: a töltött részecskék között árnyékolt
kölcsönhatást feltevő ütközési integrál alkalmazhatóságának feltétele az,
hogy az eloszlási függvény  idő alatt és  távolságokon csak
keveset változzék. Ugyanezen feltételek mellett a plazma dielektromos
polarizációjának eredményeként a töltések árnyékolását makroszkopikusan
vizsgálhatjuk.

A vonatkozó feladatot két határesetben vizsgáljuk: 1. amikor a részecskék
ütközésére alkalmazható a kvantummechanikai Born-közelítés ; 2. amikor
az ütközési folyamat kváziklasszikus.

A Born-féle eset

Kezdjük az első esettel, azzal, amelyre áll a

4.67. egyenlet - (46,1)



feltétel.

A dielektromos közeg részecskeszórásra gyakorolt befolyása
legvilágosabban a diagramtechnika nyelvén fogalmazható meg. Két
részecske ütközését a Born-féle közelítésben (a nemrelativisztikus esetben)
a

4.68. egyenlet - (46,2)

diagrammal írjuk le[121], ahol a szaggatott vonal a  függvénynek, az
egységtöltés Coulomb-potenciálja Fourier-komponensének felel meg (  itt
a szóródásnál átadott impulzus). A közeg jelenléte csak abban mutatkozik
meg, hogy ez a függvény felcserélődik a  közegbeli
potenciálkomponenssel, ahol  a közeg elektromos permittivitási
tenzora, emellett  egybeesik az átadandó energiával (vö. a IX. 85. §-
ával). Ennek megfelelően a szórási amplitúdóban is megjelenik egy

 alakú skalárkifejezés, a szórási hatáskeresztmetszetben pedig
ennek a négyzete. Így

4.69. egyenlet - (46,3)

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban feltesszük, hogy a plazma izotrop.
Ilyen plazmára vonatkozóan az  tenzor két skalárra redukálódik: -re és

-re. Emellett az



szorzatban csak egyikük szerepel; az  indexet el fogjuk hagyni, -on
mindenütt longitudinális permittivitást értve.

Így a szórási hatáskeresztmetszet a

4.70. egyenlet - (46,4)

alakot ölti, ahol  a közönséges, vákuumbeli Rutherford-féle szórási
hatáskeresztmetszet.[122] Megjegyezzük még, hogy az ütközéssel átadott
energia a

4.71. egyenlet - (46,5)

egyenlőség szerint van kapcsolatban az átadott impulzussal, ahol  az
ütköző részecskék tömegközéppontjának sebessége.[123] A  vektor
nagysága a tömegközépponti rendszerben a szokásos

4.72. egyenlet - (46,6)

összefüggésben van a  szórási szöggel, ahol .

A kis és nagy szórási szögeket automatikusan jól tekintetbe vevő és
divergenciáktól mentes ütközési integrált a (46,4)-nek a szokásos
Boltzmann-féle integrálba való beírásával kapjuk:

4.73. egyenlet - (46,7)



[l. (3,9)], az összegezés kiterjed a vesszős mennyiségekkel leírt összes
részecskefajtára.

A (46,7) ütközési integrállal felírt kinetikai egyenlet igen összetett, nemcsak
azért, mert az integrandust most nem lehet  hatványai szerint kifejteni,
hanem azért is, mert a plazma elektromos permittivitása magával a keresett
eloszlásfüggvénnyel van meghatározva. Lényeges egyszerűsödésre csak az
egyensúlytól való csekély eltérés esetében van lehetőség, amikor a kinetikai
egyenlet lineárissá tehető. Ekkor a permittivitást az egyensúlyi
eloszlásfüggvényből kell kiszámítani, és így a permittivitás nem függ a
keresett korrekciós függvényektől.

A kváziklasszikus eset

Térjünk át a másik határesetre, amikor

4.74. egyenlet - (46,8)

és a részecskeszórásra alkalmazható a kváziklasszikus közelítés. Ebben az
esetben a közeg hatását nem lehet egységesen tekintetbe venni a nagy és a
kis szórási szögekre (ahogyan a Born-féle esetben); ezért e két tartományt
külön kell megvizsgálni, majd az eredményeket „összevarrni” a közbülső
szögekre vonatkozóan.

Egy dielektrikumban mozgó,  sebességű és e nagyságú töltés terét a

egyenlet adja meg. A tér potenciáljára innen Forurier-komponensekben ezt
kapjuk:[124]

4.75. egyenlet - (46,9)



Kis szögű szóródás esetén a részecske impuzusváltozását a klasszikus

4.76. egyenlet - (46,10)

képlet adja meg (l. az I. 20. §-át), ahol  a két részecske kölcsönhatási
energiája, és az integrál az  egyenes mentén veendő (  az
ütközési paraméternek megfelelő vektor).[125] Az  energiát

4.77. egyenlet - (46,11)

Fourier-integrál alakban kifejezve (ahol ), és ezt a (40,10) képletbe
írva, a

összefüggést kapjuk. A belső integrál , ahol  a  vektor vetülete a 
 irányra. Ezután  szerinti integrálással eltüntetve a -függvényt,

4.78. egyenlet - (46,12)

lesz az eredmény, ahol  (amint  is) síkvektor, a  vektorra
merőleges síkban. Ezenfelül a frekvencia:

4.79. egyenlet - (46,13)



Ezentúl a paragrafusban mindenütt elhagyjuk a  indexet, -n mindenütt e
mondott, kétdimenziós vektort értve.

A (46,12) segítségével most kiszámítjuk a kis  hatványai szerint kifejtett
ütközési integrálban szereplő

4.80. egyenlet - (46,14)

mennyiségeket [a (41,4) képletben szereplő  hatáskeresztmetszetet itt
célfelület,  alakjában írtuk fel]. A (46,12) két integráljának szorzatát
kettős (  szerinti) integrálként felírva, a  szerinti integrálást az

összefüggés szerint végezzük el. Ezután a  szerinti integrálás eltünteti a
-függvényt, és a

4.81. egyenlet - (46,15)

összefüggés marad meg [itt azt is felhasználtuk, hogy a (28,9) képletből
adódóan ]. Ezek az integrálok már konvergensek a kis 
értékeknél (minthogy , ha ).[126]

A (46,15) képletben a nullától különböző  frekvenciához tartozó
permittivitás szerepel; erre való tekintettel mondják néha, hogy a képlet a
dinamikus árnyékolásjelenségéről ad számot.

Figyeljünk fel arra, hogy a (46,15) integrandusa az  függvény 
integrandusán keresztül függ a  irányától. Ez az irányfüggés az integrál
logaritmikus közelítésben való kiszámításakor eltűnik. Ekkor ugyanis az
integrálás a  határtól a  határig terjedő tartományra



korlátozódik. Az integrálban e mindkét határtól távoleső  értékek a
legfontosabbak; ebben az értéktartományban  és az integrál az

 integrálra egyszerűsödik. Az integrandust a  vektorra
merőleges sík  vektorainak összes irányára átlagolva, a korábbi (41,8)
kifejezéshez jutunk; itt .

A nagy impulzusátadások során megjelenő divergenciák kiküszöbölésére,
mint már említettük, a  hatványai szerint kifejtett ütközési integrált „össze
kell ölteni” a kifejtetlen integrállal (J. Hubbard, 1961; O. Aono, 1962).

Tekintsük az

4.82. egyenlet - (46,16)

különbséget, ahol  a keresett konvergens ütközési integrál,  pedig a
(46,7) képlettel adott integrál, mely a Born-féle esetben a helyes ütközési
integrál, itt azonban csak segédszerepet játszik.

A szórási szögváltozás teljes intervallumát osszuk fel két részre:

ahol  úgy választjuk meg, hogy

4.83. egyenlet - (46,17)

Coulomb-térben való klasszikus kis szögű szórás esetén a  szórási szög és
a  ütközési paraméter a

képlet szerint függ össze. Ezért a  szög [a (46,17) feltétel mellett]
 ütközési paraméterértéknek felel meg, úgyhogy ebben a

távolságban az árnyékolás lényegtelen, és a szórást csakugyan tisztán



Coulomb-szórásnak vehetjük. Ugyanez áll a teljes  tartományra
(vagyis a  szögekre). Ebben a tartományban, következésképp, a
Rutherford-féle keresztmetszet adja meg a szórási hatás keresztmetszetet, és

lesz az ütközési integrálbeli megfelelő járulék. De ugyanez a 
tartomány járuléka a (46,7) integrálhoz: ebben a tartományban , ezért
a (46,8) feltétel szerint

és így a (46,7) képletben  helyettesíthető. Ezért a (46,16)
különbséghez csak a  tartományból adódik járulék; ezt kell
most vizsgálnunk.

Az impulzusátadás az egész tartományban kicsi, ezért az ütközési integrált
sorba fejthetjük  hatványai szerint. A kifejtett -ben megjelenő 
mennyiségeket a (46,12) képletbeli -val felírt (46,14) integrálokként lehet
kiszámítani. A  tartomány a

4.84. egyenlet - (46,18)

mennyiségekkel járul az integrálokhoz, ahol a kettős ( és  szerinti)
integrálok határaiképpen megállapodásszerűen - és -beli határokat
írtunk. Az  mennyiségeket azonosan átalakítjuk:

4.85. egyenlet - (46,19)



A (46,19) első tagja – úgy lévén átalakítva, mint a (46,15) levezetésekor azt
elvégeztük – a

értékkel szerepel az integrálban. Ez a kifejezés éppen egybeesik azzal,
amely a  tartományon vett (46,7) integrál kifejtésével állt volna elő;
[127] a bennünket érdeklő (46,16) különbséghez nem ad tehát semmit.

A (46,19) további tagjainak átalakítására nézve megjegyezzük, hogy az
integrandusokba -et lehet írni; továbbá az integrálok konvergensek
maradnak, értéküket a  tartomány határozza meg, melyben ,
és ezért . Lényeges az is, hogy a (46,8) feltétel folytán a 
paraméter értékére

4.86. egyenlet - (46,20)

ezért csak a  mellett is végesnek megmaradó tagokat kell
megtartani. E határátmenetben a (46,19) harmadik és negyedik tagja nullává
válik. Így csak ennyi marad:

4.87. egyenlet - (46,21)



ahol a és a  index azt mutatja, hogy a értékek az , ill. az 
integrál kifejtéséhez tartoznak.

Mindkét,  szerinti integrál a  vektor mentén veendő; az ez irányok
mentén (a  vektorra merőleges síkban) végrehajtott integrálással a
(46,21) különbségre a (41,8) alakjával egyező típusú, de ellenkező előjelű
kifejezést kapunk, ahol

A Bessel-függvények közismert integrál-előállítását és a 
egyenlőséget felhasználva, ezt az integrált

alakba írjuk át, avagy parciálisan integrálva:

Tekintetbe vettük, hogy a (  segédmennyiséget már nem tartalmazó) 
 paraméter nagy; ennek megfelelően cserélődött végtelenre a

fennmaradt integrál felső határa, és ennek következtében került az első
tagba . Az



értékek (ahol  – az Euler-állandó –, és ) és a
(46,20) figyelembevételével végül is ez az eredmény:

4.88. egyenlet - (46,22)

Összegezve az elvégzett számítások eredményét arra jutunk, hogy a
kváziklasszikus esetben a divergenciáktól mentes ütközési integrál

4.89. egyenlet - (46,23)

alakban írható fel, ahol -t a (46,7) képlet adja meg,  pedig a
Coulomb-féle logaritmussal felírt Landau-féle ütközési integrál.
Hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbiban a  pontos változó mennyiség,
nem pedig a átlagérték.

Levezetéskor tett elhanyagolások következtében ez az eredmény persze
csak „javított logaritmikus pontossággal” igaz: a (46,23) alakú ütközési
integrállal felírt kinetikai egyenlettel a pontosságot csak abban az
értelemben lehet növelni, hogy pontosan megadjuk az együtthatót a nagy
logaritmusérték argumentumában [e pontosság mellett a (46,23)
összefüggésben csak segédparaméterként előforduló  magától értetődően
kiesik az összes válaszból].

Feladatok



1. A Born-féle esetben javított logaritmikus pontossággal számítsuk ki az
egységnyi töltésű ( ) és egyensúlyi ( ) plazma elektromos
permittivitásának képzetes részét az  frekvenciákra!

Megoldás. Az értékének  feltétel melletti kiszámításakor csak az 
ütközésekre kell tekintettel lennünk [mint ezt már a (44,8) levezetésével
kapcsolatban elmagyaráztuk]. Ezért a (46,7) ütközési integrál csak a 
előtt álló  szorzótényezőben tér el a szokásos Boltzmann-féle
integráltól ; a keresett  ugyanazzal a (44,8) képlettel számítható ki:

4.90. egyenlet - (1)

ahol , ill.  rendre az elektronok egyensúlyi , ill 
sebességeloszlása szerinti átlagolást jelöl. A 44. §-beli számításoktól csupán
csak annyi az eltérés, hogy  itt így van definiálva

4.91. egyenlet - (2)

és hogy a  transzportkeresztmetszetet átlagolni kell az ionok sebessége
szerint (mely sebességeket itt természetesen nem lehet elhanyagolni); a
függvény  argumentumában az elektron és ion tömegközépponti
sebességét közelítőleg az ion sebessége helyettesíti, a Rutherfold-féle
hatáskeresztmetszetet a

4.92. egyenlet - (3)

alakba írjuk, ahol



(  az elektron impulzusa).

Az  függvény a (31,11) képlettel van megadva; elektronos és
ionos részekből tevődik össze. Mivel a (2)-beli argumentuma

, ezért az elektronokhoz tartozó részt vehetjük az 
helyen; ekkor

4.93. egyenlet - (4)

( a  vektor -ra eső vetülete; tekintetbe vettük, hogy a értéknél
).

A (3) és (4) képletet beírva a (2) összefüggésbe, nyilvánvaló változócsere
után a

kifejezés áll elő ( ). A  szerinti integrálás elemi eszközökkel
elvégezhető; a határok kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy 

, és el kell hagyni a  nagyságú és a magasabb rendű
tagokat. Eredményül a

4.94. egyenlet - (5)

egyenlőséget kapjuk, ahol



[tekintetbe vettük, hogy  páros,  páratlan függvénye a -nek]; a
numerikus számítás az  értéket adja.

Az (1) képletbeli átlagolás a

formulák szerint végezhető el (itt  az Euler-állandó). Végeredménynek ezt
kapjuk:

4.95. egyenlet - (6)

(V. I. Perel, G. M. Eliasberg, 1961).

2.Tegyük meg ugyanezt a kváziklasszikus esetre!

Megoldás. A (46,23) szerint a -re vonatkozó kifejezés a kváziklasszikus
esetben az -nek az (5)-ben adott logaritmikus kifejezésből való
kivonásával adódik:

4.96. egyenlet - (7)

-re a (6) képlet lesz az eredmény, ahol



4.97. egyenlet - (8)

lép fel az  helyett.

3. Határozzuk meg javított logaritmikus pontossággal az elektronoktól az
ionokhoz kerülő energia átadási sebességét valamely egységnyi töltésű (

) plazmában, az elektron-hőmérséklet és az ion-hőmérséklet közti
különbséget kicsinek véve ( )![128]

Megoldás. Az  arány kicsi (és ezzel kicsi az ütközésenként átadott
energia is), ezért előre világos, hogy az elektronok eloszlásfüggvényének
egyenlete Fokker–Planck-típusú egyenletre egyszerűsödik. Ez az egyenlet

alakú (l. a 21. §-t). Szorozzuk meg az egyenletet ( )-mel és integráljuk
 szerint. Parciális integrálással az elektronenergia-változás

sebességére a

egyenletet kapjuk. Az elektronokat Maxwell-eloszlásúnak, a hőmérséklet-
különbséget kicsinek véve:

4.98. egyenlet - (9)

A  együttható, ahogy a (21,11) egyenletben, az ionokkal valóütközéskor
végbement elektronimpulzus-változás négyzetének átlagával fejeződik ki:

4.99. egyenlet - (10)



A  mennyiséget a (46,5) egyenlőségből kapjuk meg:

Beírva ezt a (10), majd a (9) egyenletbe és felhasználva a  és a  közötti,
az 1. feladatban szereplő összefüggést, a

4.100. egyenlet - (11)

összefüggés adódik.

A (11) képlet teljes megfelelésben áll az 1. feladat (1) képletével, ezért a
további számítások gyakorlatilag ugyanolyanok. A Born-féle esetben

ahol  az 1. feladatbeli -tól csak az integrandusban álló -tel eltérő
integrál (a numerikus számítás az  értéket adja). Az elektronok
sebessége szerinti átlagolás ugyanúgy megy, mint az 1. feladatban.

A végeredmény:

4.101. egyenlet - (12)

ahol



A kváziklasszikus esetben szintén egy (12) alakú képletet kapunk, de 
helyére

4.102. egyenlet - (13)

kerül. A (12)és (13) képlet pontosabbá teszi a 42. § eredményeit,
meghatározva (kis hőmérséklet-különbségekre) (42,6)-ban a logaritmus
argumentumában levő a számtényezőt.

 

[121] A vesszőtlen, ill. a vesszős betűk – akárcsak a 41. §-ban – a két ütköző
(azonos vagy eltérő) részecskére vonatkoznak.

[122] Azonos részecskék (nem kis szögű) szórására vonatkoztatva -on a
téreffektusokkal is számoló Coulomb-szórás hatáskeresztmetszete értendő
(l. a III. 137. §-át).

[123] Erről könnyű meggyőződni, ha a  és a  sebességet kifejezzük a  és
a viszonylagos mozgás  sebességével, és tekintetbe vesszük, hogy a
szórással  és ( ) nem változik.

[124] A (46,9) levezetésében lineárisnak vesszük a  és  közötti
összefüggést, és így elegendően kicsinek tesszük fel a térerősséget. Ez a
feltétel mindenesetre teljesül az  távolságokon (gyengén nemideális
gázban), amelyek (46,9) képlettel kiküszöbölni szándékozott
integráldivergenciákat okozzák. E távolságoknak a  értékek felelnek
meg, melyekre az elektromos permittivitás lényegesen eltér -től.

[125] Mindegy, hogyan számítjuk ki a  nagyságát: akár mint az ütköző
részecskék mindegyikének, akár mint e részecskék relatív mozgásának
impulzusváltozását.

[126] A Landau-féle ütközési integrálban a Coulomb-tér árnyékoltsága miatt
fellépő divergenciák kiküszöbölése R. Balescu és A. Lenard nevéhez



fűződik (1960). A teljesen konvergens (46,7) kifejezést A. A. Ruhadze és V.
P. Szilin írta fel (1961).

[127] A Rutherford-féle szórási hatáskeresztmetszet kis szögekre vonatkozó
képlete -val kifejezve: ; felhasználtuk azt, hogy 

.

[128] A kérdést R. R. Ramazasvili, A. A. Ruhadze és V. P. Szilin vizsgálta
(1962).



47 §. Kölcsönhatás
plazmahullámok közvetítésével
Bizonyos esetekben a részecskék közötti Coulomb-kölcsönhatás dinamikus
árnyékoltságának számításba vétele nemcsak a Coulomb-féle logaritmus
argumentumát teszi pontosabbá, hanem minőségileg új jelenségeket is ad.
Ezek vizsgálatára az ütközési integrált olyan alakban írjuk fel, mely
pontosan számba veszi a kis szögű szórások járulékát, a nagy szögű
szórásét viszont csak logaritmikus pontossággal.

A kváziklasszikus esetben a nagy szórási szögek ( ) kis ütközési
paraméterértékekhez tartoznak:

A keresett ütközési integrál Landau-integrál alakú, és a (46,15)-beli 
mennyiségekkel

4.103. egyenlet - (47,1)

ahol az integrálás a

4.104. egyenlet - (47,2)

értékig terjedő tartományra vonatkozik. Az ellenkező, a Born-féle esetben
azütközési integrál keresett alakja a (46,7) képletbeli integrandus 
hatványai szerint való kifejtésével adódik. Eredményül ismét Landau-
integrál alakú képletet kapunk, melyben a  mennyiségeket a (47,1)-re
hasonlító képlet adja meg, annyi eltéréssel, hogy most



4.105. egyenlet - (47,3)

(  a  nagyságú impulzusátadás esetén). Újból emlékeztetünk
arra, hogy a nagy értékek levágásának fizikai tartalma a klasszikus és a
Bom-féle esetben ugyanaz: a levágás a  szórási szögeknél történik. A 

és  közötti kapcsolat eltérése azonban más eredményt ad a értékére.

A (47,1) képletbeli  mennyiségekkel felírt Landau-féle ütközési
integrált Balescu–Lenard-féle integrálnaknevezik.[129] A (47,1) képletet
ebbe a – következőkben célszerűbb – alakba írjuk át:

4.106. egyenlet - (47,4)

ahol most háromdimenziós  vektorokra integrálunk (a korábbi
kétdimenziósok helyett). Az integrandusbeli két -függvény biztosítja a 

 egyenlőséget, azaz a  vektor merőlegességét a  vektorra. A
 szerinti integrálás az -beli argumentumot a kívánt 

értékkel helyettesíti.

Legyünk figyelemmel arra, hogy a (47,4) integrandusában álló 
szorzótényező végtelenné válik azokon az  és  helyeken, ahol 

, azaz a longitudinális plazmahullámok diszperziós törvényének
eleget tevő értékeknél. Ezeknek a  értékeknek nagy járulékuk is lehet az
ütközési integrálban. E járulékot fizikailag részecskék közötti,
plazmahullámok kibocsátása és elnyelése révén zajló kölcsönhatás
eredményeként lehet leírni. Az effektus azonban csak akkor lesz jelentős, ha
a plazmában elegendően sok olyan részecske van, amelynek sebessége
összemérhető a hullámok  fázissebességével vagy nagyobb nála (csak
ilyen részecskékre állhat fenn a kívánt  összefüggés).

Tekintsünk olyan plazmát, melyben az elektronoknak és az ionoknak is
megvan a maguk hőmérséklete:  és . Ha , akkor (észrevehető



csillapodás nélkül) csak elektronhullámok terjedhetnek a plazmában,
melyek fázissebessége . Az ilyenkor hullámokra „cserélődni”
képes elektronok száma exponenciálisan kicsi.

Ha viszont , akkor ionakusztikus hullámok is terjedhetnek,
melyeknek fázissebessége eleget tesz a

4.107. egyenlet - (47,5)

egyenlőtlenségeknek. Ezeknek a hullámoknak lényeges szerep juthat az
elektronok közötti ütközések integráljában (V. P. Szilin, 1962).

Válasszuk el a  elektron–elektronos mennyiségekből az ehhez a

jelenséghez kötődő részt; jelölje ezt . Ez a rész a (47,4)-beli integrálási
tartományból az ionakusztikus hullámok diszperziós törvényét leíró

 egyenlet gyökhelye körüli környezettől ered. A gyök önmagában
komplex, kicsiny képzetes résszel (ez a hullám csillapodási tényezője);
midőn  végigfutja az integrálási tartományban a valós értékeket, az 

 függvény valós része átmegy a nullán, a képzetes rész pedig
kicsi marad. A (30,9) képletre való tekintettel, írjuk a (47,4)
integrandusában szereplő  tényezőt az

alakba. Az elektron–elektronos ütközési integrálban a (47,4) képletbeli  és 
 sebességek az elektronokra vonatkoznak, és az  egyenlőtlenség

következtében az  tagokat el lehet hagyni a két -függvény

argumentumából. Így a  bennünket érdeklő része a

4.108. egyenlet - (47,6)



alakot ölti, és a  szerinti integrált (adott  mellett) a (47,5) tartományon
kell venni.

Alakítsuk át a  szerinti integrált az új,

változókkal vett integrállá, ahol  a ( ) irányába mutató egységvektor.
A transzformáció Jacobi-determinánsának közvetlen kiszámításával azt
kapjuk, hogy  helyett a

kifejezést kell tekinteni. A  szerinti integrálás eltünteti a -
függvényeket (amelyek következtében ), ezután  lesz. A 

 változó pozitív és negatív értékeket is felvesz; megállapodván, hogy csak
a pozitív értékekre integrálunk, írhatjuk, hogy

4.109. egyenlet - (47,7)

A kéthőmérsékletű plazma elektromos permittivitása a (47,5) ionakusztikus
hullámtartományban az

4.110. egyenlet - (47,8)

képletekkel adható meg.[130] A (47,7)-beli  szerint vett integrálban (mint
ezt további számításokkal majd igazoljuk) az  tartomány



szolgáltatja a java részt, ezért az -ból elhagyhatjuk az utolsó tagot.
Észrevéve, hogy

és a (47,7)-ben elvégezve a  szerinti integrálást, a

kifejezéshez jutunk, vagy beírva az -re felírt kifejezést és bevezetve a
 változót:

4.111. egyenlet - (47,9)

ahol

4.112. egyenlet - (47,10)

A (47,5) feltétel folytán a (47,9) képletben az 
tartományon kell elvégezni az integrálást. Mivel az integrál kis értékekre
konvergens, az alsó határt nullának vehetjük.

Ha  a (47,9) integrál nullához tart; -et elegendően nagynak téve
fel, számítsuk ki az értékét logaritmikus pontossággal, azaz csak az 
szerinti kifejtés első tagjára szorítkozva. Az integrálban olyan tartomány
adja a lényeges járulékot, melyen a nevezőbeli exponenciális tag
elhanyagolható. Ehhez az kell, hogy  legyen, vagyis az
integrált a  és az  közötti tartományon kell venni, ami
egyszerűen -et ad.[131] Így azután végül a



4.113. egyenlet - (47,11)

képletet kapjuk.

Az elektron–elektronos integrálban szereplő  mennyiségek teljes
értékét a (47,11) kifejezések és a közönséges (41,8) Coulomb-kifejezések
összeadásával kapjuk meg; itt az  Coulomb-féle logaritmus
argumentumában

a Debye-sugár. A (47,11) plazmahullámok járuléka akkor jut túlsúlyra, ha a

4.114. egyenlet - (47,12)

feltétel teljesül.

 

[129] Az integrál formális levezetését az 51. § végén adjuk meg.

[130] L. a (33,3) képletet. A (47,8) képletben tekintetbe vettük az -beli
ionjárulékot is. Jóllehet, ez a (47,5) tartományban exponenciálisan kicsi,
mégis ez határozza meg a (47,9) integrál integrálási tartományát.

[131] Az integrálásban lényeges tartomány: , azaz .
Emellett , az iménti feltevéseknek
megfelelően.



48 §. Plazmabeli elnyelődés a
nagyfrekvenciás határesetben
Az elektromos permittivitás képzetes részére felírt (44,9) képlet
érvényességi tartományát az  egyenlőtlenségek korlátozzák; a
bal oldali egyenlőtlenség az árnyékolt Coulomb-féle kölcsönhatásra
vonatkozó ütközési integrál alkalmazhatóságának általános feltétele.
Tekintsük most az ezzel az utóbbi feltétellel ellentétes határesetet, amikor

4.115. egyenlet - (48,1)

Mindjárt meg is jegyezzük, hogy ekkor a permittivitás valós része, , eleve
közel van -hez,  pedig, a képzetes rész, kicsi.

A külső, váltakozó elektromos tér energiadisszipációját az  ütközések
okozzák, melyek tartama a tér változási periódusának nagyságrendjébe esik
vagy kisebb nála. Ez annyit jelent, hogy az  esetben a

 távolságokon lejátszódó ütközések lesznek
lényegesek. Ilyen távolságban az ionok elektromos tere már nincsen
árnyékolva, és így az ütközések tisztán kétrészecske-ütközésekké válnak
(nem többrészecske-ütközések többé, mint amilyenek lényegében az
árnyékolt kölcsönhatású ütközések). Ilyen feltételek közepette az
energiaelnyelés mikroszkopikus jelenségei a töltött részecskék páros
ütközései során keletkező fékezési sugárzással ellentétes folyamatok
lesznek. Ezáltal a részletes egyensúly elve segítségével  kifejezhető a
fékezési sugárzás hatáskeresztmetsztével (V. L. Ginzburg, 1949).

Az elektromágneses tér  energiadisszipációja, amely az időegységre és a
közeg térfogategységére vonatkozik, az  segítségével fejezhető ki a (30,4)
képlet szerint. E mennyiséget a fékezési sugárzás hatáskeresztmetszetével
összekapcsolandó, úgy vesszük, hogy a teret monokromatikus síkhullám
kelti, melyben



az energiasűrűség (az utóbbi kifejezés felírásakor feltettük, hogy 
komplex alakban van megadva; l. az előző fejezet 6. lábjegyzetét);
minthogy az elektromos permittivitás közel esik -hez, úgy vesszük itt,
hogy . Ezek után a (30,4) képletet

4.116. egyenlet - (48,2)

alakba lehet írni.

Egyébként, a disszipáció egyenlő az elektronoknak ionokkal való
ütközésekor elnyelt  energia és az ütközések során kisugárzott energia
különbségével. Itt a kényszerített sugárzás (és nem a spontán sugárzás)

 energiájáról van szó, mely kényszerített sugárzás az eredeti térrel
koherens, így tőle ebben az értelemben megkülönböztethetetlen fotonokat
kelt.

Írjuk fel a spontán fotonkibocsátás, azaz a fékezési sugárzás
hatáskeresztmetszetét a

4.117. egyenlet - (48,3)

alakba. Itt  a foton hullámvektora, és  az elektron kezdeti, ill.
végimpulzusa. Az  szorzat (ahol  az ionszámsűrűség) az elektron
időegység alatti fotonkibocsátásának valószínűsége; a  függvény a
kibocsátott foton polarizációjától is függ. Integrálva a és  irányok
mentén,és összegezve a fotonpolarizációkra, megkapjuk a fékezési sugárzás
(frekvenciában) differenciális  hatáskeresztmetszetét; a (48,3)-beli -
függvény az  szerinti integrálással eltűnik. Így



ahol  a  és  irányokra nézve átlagolt  függvény. Ez az érték már
független a foton polarizációjától, így a polarizáció szerinti összegezés
egyszerűen -vel való szorzás. A

definícióval bevezetve a  „effektív sugárzást”, kifejezzük innen a 
függvényt a

4.118. egyenlet - (48,4)

alakban.

A kényszerített sugárzás csak az  tényezőben, vagyis a  hullámvektorú
és az  menti  polarizációs irányú kvantumállapotban levő fotonok
számában tér el a (48,3) képlettől (l. a IV. 44. §-át). Ezért a kényszerített
sugárzás teljes energiája

ahol  az elektronok eloszlásfüggvénye. Innen e függvényt Maxwell-
félének, vagyis csak a  abszolút értéktől függőnek fogjuk tekinteni.
Átlagolva a  és  irányokra, és észrevéve, hogy a tér monokromatikus
voltából következően

a  kifejezését a

4.119. egyenlet - (48,5)



alakba írjuk át.

Hasonlóan számítható ki az elektronimpulzus  megváltozásával járó,
fordított irányú átmenetek során (az elektron elektromágneses térben való
rugalmatlan szóródásakor) elnyelt energia értéke. Itt – a részletes egyensúly
elvéből adódóan – a folyamatnak és a megfordítottjának 
valószínűségértéke ugyanakkora. Ezért a  értékére olyan kifejezés
adódik, mely a (48,5)-tól csak az  helyébe álló -vel tér el. A
disszipáció: ; ez a (48,2) kifejezéssel összevetve az

4.120. egyenlet - (48,6)

egyenlőséget adja.

Szorítkozzunk a

4.121. egyenlet - (48,7)

egyenlőtlenségnek eleget tevő frekvenciákra. Ekkor kicsi a 
különbség, és feltehetjük, hogy

a többi szorzóban pedig . Beírva ezt a (48,6) képletbe, és a  átlagot
(48,4) szerint -val kifejezve, végül a következő kifejezést kapjuk a
permittivitás képzetes részére:

4.122. egyenlet - (48,8)



ahol a könyökzárójelek a Maxwell-féle elektroneloszlásra való közepelést
jelölik.

Alkalmazzuk ezt a képletet két határesetre: a kváziklasszikusra és a Born-
félére . Az első esetben, amikor

4.123. egyenlet - (48,9)

az  frekvenciatartományt szűkítsük tovább az

4.124. egyenlet - (48,10)

intervallumra (a bal oldalon álló mennyiség az elektron repülési idejének
reciproka, amint az elektron az iontól olyan távolságban van, hogy a szórási
szög -gyé válik). Könnyen belátható, hogy a (48,9)–(48,10) feltételekből
automatikusan következik a (48,7) képlet. A kváziklasszikus esetben az
elektronok mozdulatlan ionokba valóütközésekor a (48,10) frekvenciáknál
az effektív sugárzást a

4.125. egyenlet - (48,11)

képlet adja meg; ,  itt az Euler-állandó [l. a II. (70,21)
képletét] Beírva ezt a (48,8) képletbe, majd átlagolva, az

4.126. egyenlet - (48,12)



kifejezést kapjuk.[132]

A Born-féle esetben, vagyis ha , a  frekvenciákon az
effektív sugárzást a

4.127. egyenlet - (48,13)

képlet írja le.[133] A (48,8) alapján végzett számítás az

4.128. egyenlet - (48,14)

képletet adja, mely csak a logaritmus argumentumában tér el a (44,9)
egyenlőségtől.

 

[132] Eközben felhasználtuk az  integrálértéket.

[133] L. a IV. kötet (90,16) képletét. Erről a (48,14) képletre áttérve azt is
figyelembe vettük, hogy ha  akkor az elektron energiájának kis
részét veszti csak el sugárzás útján.



49 §. A Landau-csillapodás
kvázilineáris elmélete
A plazmarezgéseknek a 29–32. §-okban kifejtett elmélete a kinetikai
egyenletnek a perturbációelméleti (lineáris közelítésű) megoldására
támaszkodott. Alkalmazhatóságának feltétele az, hogy az
eloszlásfüggvényhez járuló (29,2) korrekció kicsi legyen a perturbálatlan 
függvényhez képest:

4.129. egyenlet - (49,1)

A gyengén csillapodó  frekvenciájúés  hullámvektorú
plazmarezgésekre tehát teljesülnie kell az

feltételnek. Maxwell-plazmára ez a feltétel (mindkét oldal négyzetre
emelésével) így írható fel:

4.130. egyenlet - (49,2)

Ennek ebben az alakban egyszerű fizikai jelentése van: a hullámtér
energiasűrűségének jóval kisebbnek kell lennie a plazmabeli elektronok
kinetikai energiájánál.

A (49,2) feltétel az elektronok fő tömegére biztosítja a  korrekció
kicsiségét. De még ennek teljesültekor is létezik valamennyi – nem nagy
számú – részecske, melyekre a (49,1) feltétel esetleg nem áll fenn: azok a



részecskék, melyek majdnem egy fázisban mozognak a hullámmal (
), és ezzel részt vesznek a Landau-csillapodásban (rezonanciarészecskék);
már gyenge tér is, lényegesen megváltoztathatja eloszlásfüggvényüket. Ez a
változás nemlineáris effektus lesz, és ezért jellege nagyon is függ a
hullámtér (  és  szerinti) spektrális összetételétől. Arról van szó ugyanis,
hogy az egyes Fourier-komponensek csak lineáris közelítésben függetlenek
a részecskékre való hatásukban.

Itt most plazmabeli elektromágneses perturbációkat fogunk vizsgálni. Ezek
olyan plazmahullámegyüttesek, melyekben a hullámvektorok folytonos
értéktartományt futnak be valamely  intervallumon.

Ha a kezdeti perturbációk széles spektrumú,  hullámvektorokból
tevődnek össze, akkor a Landau-csillapodás nagy számú, (a rájuk ható teret
tekintve) azonos feltételek között levő elektronra terjed ki. Ennek
eredményeképpen az eloszlásfüggvény torzulása minden sebességértéknél
viszonylag kicsi lesz; a lineáris elmélet [a (49,2) feltétel mellett]
alkalmazhatóvá válik a perturbáció fejlődésének teljes menetére.

Ha viszont a perturbáció összetevőinek hullámvektorai csak egy  érték
körüli kis  intervallumban helyezkednek el, mely -ra teljesül a

 feltétel, akkor az elektronsebességek rezonanciaintervalluma:

4.131. egyenlet - (49,3)

ez szintén szűk, és a értékek körül fekszik. A Landau-
csillapodásban következésképpen csak viszonylag csekély számú elektron
vesz részt, és így eloszlásfüggvényük erősen megváltozhat.

A jelenség kvalitatív elméletét itt arra az esetre fejtjük ki, amikor a
perturbáció majdnem monokromatikus hullám, melyben a térbeli amplitúdó
és fázis valamilyen statisztikus törvényt követ. A kezdeti perturbáció 
értékeinek szűk a spektruma:

4.132. egyenlet - (49,4)



ugyanakkor azonban

4.133. egyenlet - (49,5)

ahol  a hullámbeli elektromos tér potenciálamplitúdójának nagyságrendje
(e feltétel értelme később tisztázódik); megjegyezzük, hogy a (49,2) feltétel
következtében (ahol ) a (49,5) egyenlőtlenség jobb oldalán álló
kifejezés kicsi: . A teret ezenkívül az egész plazmatérfogatban
átlagban homogénnek vesszük; ez annyit jelent, hogy a hullámok
intenzitásának és fázisának statisztikai törvénye szerint átlagolt érték
független a koordinátáktól (ez az átlagolás egyenértékű a 
méretű tértartományokra vett átlagolással).

Állítsuk elő a kezdeti pillanatban uralkodó  térerősséget Fourier-integrál
alakjában:

4.134. egyenlet - (49,6)

Ebben a valós értékűség folytán . A kezdeti perturbáció jellegére
tett (49,4) feltevés azt jelenti, hogy a (49,6) képletben az integrálás
gyakorlatilag csak a  pontok környezetén végzendő el. A
perturbáció térbeli homogenitására tett feltételt könnyű megfogalmazni, ha
a négyzetes  tenzort kettős integrálként írjuk fel:

A statisztikus eloszlás szerinti átlagolás után e kifejezés nem függhet -től.
[134] Ehhez az  középértéknek tartalmaznia kell a -



függvényt. Tekintetbe véve még a plazmahullámok longitudinális voltát,
írhatjuk, hogy

4.135. egyenlet - (49,7)

Ezt a relációt az itt szimbolikusan -val jelölt mennyiségek
definíciójaképpen kell felfogni. Megjegyezzük, hogy e mennyiségek mind
valósak. A (49,7) kifejezés csak a  esetében tér el a nullától, és
szimmetrikus a és  felcserélésére. Ezért és a 
előjelváltása egyenértékű a komplex konjugálással. Az  négyzetes
közepet ezekkel a mennyiségekkel kifejezve:

4.136. egyenlet - (49,8)

A (49,6) képletben, és ezért a (49,8) képletben is az integrálás – mint már
megjegyeztük – a  és a  pontok környezetében történik.
Kényelmesebb azonban kizárni a  pontot a vizsgálatból, a (49,6)
összefüggést az

4.137. egyenlet - (49,9)

alakba írva fel, ahol az integrálást már csak a  pont környezetében
kell elvégezni; a képletben  a komplex konjugált kifejezést jelöli.
Ezzelösszhangban a (49,8) az

4.138. egyenlet - (49,10)



alakba írható, a (49,7) relációk pedig

4.139. egyenlet - (49,11)

alakba.

A (49,9) perturbáció további időbeli fejlődését az

4.140. egyenlet - (49,12)

kifejezés adja, ahol  a plazmahullámok frekvenciája, az 
együtthatók pedig lassan változnak a Landau-csillapodás rovására. Hasonló
alakban állítjuk elő az elektronok eloszlásfüggvényét is:

4.141. egyenlet - (49,13)

A kapcsos zárójelek közötti kifejezés az eloszlásfüggvény térbenés időben
gyorsan oszcilláló„kaotikus” részét adja meg; a hullámok statisztikus
átlagolásakor ez eltűnik. Az  pedig lassan változó, átlagolt eloszlás.
[135]

Célunk az, hogy egyenletrendszert kapjunk a plazmaállapot átlagos
jellemzőinek fejlődésére: az  és az  függvényre. Ahhoz, hogy



egy ilyen egyenletrendszer zárt lehessen, ezek a jellemzők fel kell, hogy
öleljék a minket érdeklő nemlineáris jelenségben szereplő összes elektront.
Ehhez a hullámvektorok  szétterültségének megfelelő (49,3)
sebességintervallumoknak mindenképpen szélesen át kell fedniük az
elektronokkal rezonanciában levő hullámok által az elektronsebességben
keltett rezgések amplitúdóját. Éppen ezt a feltételt fejezi ki a (49,5)
egyenlőtlenség; az  a kérdéses amplitúdó nagyságrendje. A
hullámok fázissebességével mozgó koordináta-rendszerben ugyanis a
hullám tere sztatikus  magasságú potenciálpúpok egymásutánja. Ebben
a rendszerben a rezonanciaelektron két púp között végez rezgéseket,
sebessége a  intervallumban változik.

Az -t -val összekötő egyik egyenlet a Landau-csillapodást fejezi ki a
tér Fourier-komponenseivel:

4.142. egyenlet - (49,14)

ahol

4.143. egyenlet - (49,15)

a (32,6)és a (30,1) szerint a hullámcsillapodás amplitúdóegyütthatója; a
(49,14) egyenlet jobb oldalán szereplő -es tényező az  mennyiség
négyzetes voltával vanösszefüggésben.

A második egyenletet az ütközés nélküli plazma

4.144. egyenlet - (49,16)



kinetikai egyenletéből kiindulva kapjuk. Alkalmazzuk ezt először lineáris
közelítésben a perturbáció Fourier-komponenseire. Az egyenletnek a kis

 mennyiséget már tartalmazó utolsó tagjában az  közelítést
vesszük, az elsőben meg elhanyagoljuk -nak -től való lassú függését.
Eredményképpen az -ra a szokásos

4.145. egyenlet - (49,17)

kifejezést kapjuk, ahol – mint mindig – most is  alakúnak
tekintendő.

Ezután írjuk be a (49,16) képletbe az  és (49,12)-vel, ill. (49,13)-mal
adott teljes kifejezését [a (49,17)-ből vett -val], majd a (49,11)
segítségével vegyük a statisztikus hullámeloszlás szerinti átlagot. A
perturbációban lineáris tagok ezáltal kiesnek, a négyzetesek pedig a 
deriváltat

alakban adják meg. A (29,8) alapján behelyettesítve a szögletes zárójelek
közti különbséget, végül a

4.146. egyenlet - (49,18)

képletet kapjuk, ahol

4.147. egyenlet - (49,19)



A (49,14)és a (49,18) egyenlet együtt már kiadja a keresett teljes rendszert.
A plazmahullámok ezen egyenletekre alapozott elméletét kvázilineáris
elméletnek nevezik.[136]

A (49,18) egyenlet alakilag sebességtérbeli diffúziós egyenlet, amelyben a

 mennyiségek játsszák a diffúziós együtthatók tenzorának szerepét [az
 felső index arra utal, hogy e diffúzió nemlineáris jelenségekkel áll

kapcsolatban]. Ezek az együtthatók mint az elektronok sebességének
függvényei a  körüli  intervallumon, a  szórással a (49,3) szerint
összefüggő intervallumon térnek el nullától. Ebben a sebességtartományban
megy végbe aztán a diffúzió, és ennek megfelelően itt torzul el az
eloszlásfüggvény (mely az elektronok fő tömegére nézve megmarad
Maxwell-eloszlásnak). E torzulás jellege nyilvánvaló a minden diffúziós
folyamatot jellemző általános vonásokból: a diffúzió kisimulást
eredményez, azaz esetünkben  szélességű platót hoz létre (

 mellett) az  függvény „farkán”, ahogy ezt a 13. ábra
vázlatosan bemutatja. Megjegyezzük, hogy ilyesfajta torzulások során főleg
a  derivált változik, az  értéke a Maxwell-féle érték közelében
marad.

13. ábra - 13. ábra

Becsüljük meg e folyamat  relaxációs idejét. Mivel a ,
intervallumban való kisimulásról van szó, azért

4.148. egyenlet - (49,20)



A diffúziós együttható becslésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a
(49,10) szerint . A (49,19) integrandusában a -
függvény jelenléte nagyságrendileg egyenértékű az integrál ( )-val
való szorzásával.Így

4.149. egyenlet - (49,21)

Végül -et a potenciál ( ) rezgéseinek  amplitúdójával
kifejezve, és a (49,21)-et a (49,20) képletbe írva, a

4.150. egyenlet - (49,22)

kifejezést kapjuk.[137]

Ebben a vizsgálatban természetesen fel kell tenni, hogy a  időtartam kicsi
a Landau-csillapodás idejéhez mérve: , különben a hullámok
elhalnak még mielőtt a nemlineáris jelenségek megmutatkozhatnának. A
(49,14) egyenlet alkalmazhatóságához azonban az is kell, hogy az 
időtartam kicsi legyen az elektronok szabad repülési idejéhez képest: 

, ahol  az átlagos ütközési gyakoriság. Ez az utóbbi feltétel
mégsem hatalmaz fel arra, hogy a vizsgált jelenségben elhanyagoljuk az
ütközéseket [azaz nem garantálja, hogy itt a kinetikus egyenletet lehet a
(49,16) alakban alkalmazni]: a nemlineáris jelenségekkel való versengésben
az ütközési relaxációnak nem az általános tartama lényeges, hanem csak a 

 sebességintervallumbeli időtartama; jelölje ezt .

Mivel a , érték körül elterülő  intervallumbeli relaxációról folyik
a szó, mely intervallumba az elektronoknak viszonylag kis hányada



tartozik, azért a helyzet hasonló az elfutó elektronokkal kapcsolatos feladat
körülményeihez. A folyamat: impulzustérbeli diffúzió, a

4.151. egyenlet - (49,23)

diffúziós együtthatóval [a  együtthatója az impulzustérbeli
(45,5)áramsűrűségben].

A keresett ütközési relaxációs időtartam a  intervallumban a (49,20)
képlettől a -nek -re való felcserélésében különbözik:

4.152. egyenlet - (49,24)

Ha

4.153. egyenlet - (49,25)

(azaz ), akkor a nemlineáris jelenségek nem játszanak szerepet:
azütközések képesek fenntartani a Maxwell-eloszlást a  közelében, a
hullámtér perturbációja ellenére; ezzel összhangban a Landau-csillapodás
együtthatója a szokásos, a  környezetében a  derivált
maxwelliértékének megfelelő kifejezés. A (49,25) egyenlőtlenség így a
Landau-csillapodás szigorúan lineáris elméletének alkalmazhatósági
feltétele. Ugyanakkor emlékeztetünk arra, hogy az itt végigvitt kvázilineáris
elmélet érvényes a jóval gyengébb (49,2) feltétel mellett is. A (49,25)
feltétel megadható az

4.154. egyenlet - (49,26)



alakban, ahol  a gázszerűségi paraméter. A szögletes zárójelek
közti szorzótényező kicsisége mutatja a (49,2) feltételnek a (49,25)
feltételhez képesti gyengeségét.*[138]

Az ellentétes határesetben; amikor , a nemlineáris jelenségek
erősen csökkentik a  derivált értékét a kérdéses tartományon,
nagyjából a  arányban. Így csökken a Landau-csillapodás
együtthatója is.

 

[134] A kérdéses típusú perturbációkra vonatkozóan az 
integrálok gyakorlatilag divergensek, mivel  nem tűnik el a
végtelenben; ez azonban a formális levezetésben lényegtelen, mert abban
eleve véges négyzetes átlagok fordulnak elő.

[135] Nem tévesztendő össze a Maxwell-féle eloszlással!

[136] A. A. Vegyenov, Je. P. Velihov és R. Z. Szaggyejev fejlesztette ki (1961).
A (39,14) és (49,18) egyenleteket egymástól is függetlenül Ju. A. Romanov
és G. F. Filippov, valamint W. E. Drummond és D. Pines is megfogalmazta
(1961).

[137] A  esetben, amikor az ismertetett elmélet szigorúan véve
nem használható [a  jel a  helyett áll a (49,5) képletben], ez a becslés ezt
adja: . Ezt is kellett várnunk, amikor a
rezonanciasebességek  szórása egybeesik a plazma terében létrejövő
elektronrezonancia sebességamplitúdójával: a  mennyiség e rezgések
periódusának nagyságrendjébe esik.

[138] * Mint már megjegyeztük, a szigorúan lineáris elmélet akkor érvényes,

ha . Ez a feltétel, amelyet át lehet írni az 



alakba is, a (49,26)-nál gyengébbnek is bizonyulhat.



50 §. A kinetikai egyenlet
relativisztikus plazmára
Ha plazmabeli részecskék (elektronok) sebessége a fénysebességhez mérten
nem kicsi, akkor a kinetikai egyenletet a relativisztikus jelenségek
figyelembevételével kell felírni (Sz. T. Beljajev, G. I. Budker, 1956).

Előkészítésül megmutatjuk, hogy a fázistérbeli  eloszlásfüggvény
relativisztikusan invariáns mennyiség. Erre nézve megjegyezzük, hogy a
térbeli részecskesűrűségnek és a részecskeáram-sűrűségnek, vagyis az

integráloknak  négyesvektort kell alkotniok (vö. a II. 28. §-ával).
[139] Tekintetbe véve, hogy a relativisztikus mechanikában a  impulzusú és

 energiájú részecske sebessége: , e négyesvektort

4.155. egyenlet - (50,1)

alakban lehet felírni, ahol  a négyesimpulzus. A  kifejezés
azonban négyesskalár (l. a II. 10. §-át).[140]

Rátérve a kinetikai egyenlet levezetésére, megjegyezzük, hogy a 41. §-ban
végzett számítások egészen az impulzustérbeli áramsűrűségre adott (41,3)–
(41,4) kifejezésig, érvényben maradnak. Pusztán a

4.156. egyenlet - (50,2)



mennyiségeket kell újból kiszámítani.

A  mennyiség továbbra is a két részecske relatív sebessége. Ne feledjük
azonban, hogy a relativisztikus mechanikában ez az egyik részecskének a
másik nyugalmi rendszerében mért sebességeként van meghatározva, és
általában nem egyenlő a  különbséggel (l. a II. 12. §-át).

Először is kiderítjük e mennyiségek transzformációs sajátosságait. A

szorzat a –  térfogatban  idő alatt a  és  intervallumból való
impulzusú két részecske között végbemenő – szórási aktusok száma; e szám
– meghatározásából adódóan – invariáns. Az

alakba átírva, és észrevéve, hogy az utolsó (pontokkal elválasztott) öt
szorzótényező invariáns, arra következtetünk, hogy az első tényező, az

 is az. Innen következik, hogy a

4.157. egyenlet - (50,3)

integrálok szimmetrikus négyestenzort alkotnak. Az (50,2) mennyiségek
pedig a

4.158. egyenlet - (50,4)

szerint függnek össze e négyestenzor térbeli komponenseivel.

Számítsuk ki először az (50,3) négyestenzort abban a koordináta-
rendszerben, amelyben az egyik részecske (mondjuk az ) nyugalomban



van. Az  részecskének a (szóródásig) nyugvó  részecskén való
Rutherford-szórását jellemző hatáskeresztmetszet a relativisztikus esetben,
kis  szórási szögeken a

4.159. egyenlet - (50,5)

alakot ölti.[141] A (41,8) levezetéséhez hasonló számítással, az (50,3) tenzor
térkomponensére a

4.160. egyenlet - (50,6)

kifejezést kapjuk. A fennmaradó komponenseket pedig nullával kell
egyenlőnek venni:

4.161. egyenlet - (50,7)

A részecske energiájának ütközéssel való megváltozása ( ) ugyanis a kis
szórási szög szerint másodrendűen kicsi mennyiség a vonatkozó
koordináta-rendszerben; így és  harmadrendűen vagy
negyedrendűen kicsi mennyiségek, holott az ütközési integrál egész
levezetése csak másodrendben pontos.

Az (50,6)–(50,7) képletből

Ezt a négyesskalárt invariáns alakban is fel lehet írni, ha észrevesszük, hogy
az  részecske nyugalmi rendszerében



ahol ,  a két részecske négyessebessége. Ezért

4.162. egyenlet - (50,8)

Azt is megkapjuk az (50,6)–(50,7) képletekből, hogy

4.163. egyenlet - (50,9)

és ezek az egyenlőségek relativisztikusan invariáns voltukból adódóan
tetszőleges vonatkoztatási rendszerben igazak.

A  tenzor tetszőleges vonatkoztatási rendszerben érvényes
kifejezésének nyilvánvalóan szimmetrikusnak kell lennie a két részecskére
vonatkozóan. A csak az  és az  négyesvektortól függő négyestenzorok
általános alakja

ahol ,  és  skalár. A  értékét az (50,8)–(50,9) feltételből
meghatározva, a

4.164. egyenlet - (50,10)

kifejezést kapjuk.

Végül e tetszőleges vonatkoztatási rendszerben felírt négyestenzor térbeli
részét véve, a következő kifejezést kapjuk az ütközési integrálban szereplő 



 mennyiségekre:

4.165. egyenlet - (50,11)

ahol

a két részecskére vonatkozó Lorentz-szorzók. Megjegyezzük, hogy (a
nemrelativisztikus esettel összemérve) bonyolultabb alakja ellenére, az
(50,11) tenzor továbbra is eleget tesz a

4.166. egyenlet - (50,12)

feltételnek.

A Coulomb-féle logaritmus becslésére nézve megjegyezzük, hogy
relativisztikus esetben a Born-féle helyzet áll elő: . Ezért
az  és  ütközésekre

4.167. egyenlet - (50,13)

Az ütközéseknél  cserét kell végrehajtani (ha az ionok szintén
relativisztikusak), vagy pedig a szokásos nemrelativisztikus kifejezés
használandó.

A Coulomb-féle ütközési integrállal felírt kinetikai egyenletnek addig van
értelme, ameddig az elektron energia- és impulzusváltozásának a



Rutherford-szórás a fő oka. A fékezési sugárzás itt a versengő folyamat (és
ha a plazmában jelentős számú foton is van, akkor a Compton-jelenség is).
A Rutherford-szórás (transzport) keresztmetszetének nagyságrendje:

4.168. egyenlet - (50,14)

A  energiájú fotonok fékezési kibocsátásának hatáskeresztmetszete
pedig:

4.169. egyenlet - (50,15)

[vö. a IV. (93,17) képletével]. Ezek a keresztmetszetek a

esetben válnak összemérhetőkké.

Feladatok

1. Számítsuk ki a  hőmérsékletű elektronoktól a 
hőmérsékletű ionoknak való energiaátadás sebességét!

Megoldás. Egészen a (42,3) képletig érvényben maradnak a 42. §-ban

végzett számítások. A  mennyiségeket pedig az (50,4) és (50,6)
képletekből vesszük, a  értékkel számolva:

Eredményül a



kifejezést kapjuk. Az ultrarelativisztikus elektronok energiáját az 
 képlet szerint az elektronok hőmérsékletével kifejezve (l. az V.

44. §-ában szereplő feladatot) a

összefüggést kapjuk.

2. Adjuk meg a relativisztikus Lorentz-plazma elektromos vezetőképességét
!

Megoldás. Az  ütközések elhanyagolása és az  határátmenetre
való áttérés után a megoldás menete a relativisztikus esetben ugyanolyan,
mint a 44. §-beli nemrelativisztikus feladatban. Az állandó ( )
elektromos térbeli eloszlásfüggvény korrekciójára megint a

összefüggés adódik [vö. a (44,5) képlettel], azzal az egyedüli eltéréssel,
hogy az ütközés gyakoriságát itt a Rutherford-szórás relativisztikus
hatáskeresztmetszete adja meg:

Az áramot  integrálként meghatározva, a.

kifejezést kapjuk a vezetőképességre. Ultrarelativisztikus esetben ,
, tehát



 

[139] A négyesvektor-indexeket ebben a paragrafusban latin betűkkel, -val
és -lel jelöljük. Két négyesvektor skaláris szorzatának jelölése: .

[140] A csak impulzus szerinti eloszlásfüggvény, vagyis az 
 integrál már nem négyesskalár (épp ilyen függvényt

tekintettünk a II. 10. §-ában).

[141] Ez a kifejezés egyaránt vonatkozik elektronokon és ionokon való
elektronszórásra. Az első esetben a IV. (81,7) képletéből adódik, a
másodikban a mozdulatlan Coulomb-centrumon való szórás IV. (80,7)
szerinti keresztmetszetéből.



51 §. Fluktuációk a plazmában
A plazmabeli fluktuációk elmélete elvileg ugyanúgy épül fel, mint a
közönséges gázoké (19. § és 20. §). Az egyidejű korrelátorok, például a

(  az elektromos tér potenciálja,  és  a részecskefajták
megkülönböztetője) a  időpontban ugyanolyan
egyenletrendszernek tesznek eleget – a linearizált kinetikai egyenletnek és
Poisson-egyenletnek –, mint az  eloszlásfüggvény és a  potenciál. E
rendszer megoldásához ismerni kell – kezdeti feltételként – a megfelelő
egyidejű korrelátorokat. A semleges részecskék alkotta egyensúlyi gázoktól
eltérően, a plazmában egyidejű korreláció áll fenn a különböző részecskék
helyzete között. Ez a korreláció a részecskék Coulomb-kölcsönhatásával
kapcsolatos, és nagy távolságra ( ) terjed ki. Egyensúlyi esetben e
korrelációt az V. 79. §-ában kiszámított sűrűségkorrelátor írja le.
Nemegyensúlyi esetekben viszont az egyidejű korrelátorok meghatározása
már bonyolult feladat.

E nehézségek azonban általános alakban elháríthatók az ütközés nélküli
plazma esetére. Megjegyezzük, hogy a stacionárius, nemegyensúlyi
állapotbeli fluktuációkról szóló feladat az ütközésmentes plazmára
vonatkozóan teljesen természetes módon vetődik fel, mivel az ilyen
plazmában – ha nem hat külső tér – tetszőleges, csak a részecskék
impulzusától függő  eloszlásfüggvény stacionárius megoldása a
kinetikai egyenletnek. Az ilyen eloszlásbeli fluktuációk korrelátora – ahogy
az egyensúlyi esetben is – a két pont koordinátáitól és a két időponttól csak
az  és  különbségeken át függ. A plazma ütközés nélküli
mivolta itt azt jelenti, hogy az  értékhez képest kicsi  időket tekintünk,
ahol  az ütközések effektív gyakorisága. A bemutatandó módszer éppen
ezekre a körülményekre alkalmazható; kezdettől fogva támaszkodik az
ütközésmentességre. A módszer a pontos fluktuáló 
eloszlásfüggvények szorzatának közvetlen átlagolásán alapszik.[142]



E függvények eleget tesznek a

4.170. egyenlet - (51,1)

egyenleteknek, ahol  az elektromos tér pontos potenciálja, mely kielégíti a

4.171. egyenlet - (51,2)

egyenletet. Az (51,1) egyenletek a Liouville-tétel analogonjai.
Hangsúlyozzuk, hogy ezekben a pontos egyenletekben az ütközések még
nincsenek elhanyagolva. A pontos

4.172. egyenlet - (51,3)

eloszlásfüggvények (az összegezés az  fajtájú részecskékre terjed ki) a
részecskék  pályák menti mozgását veszik tekintetbe. Ezek a pályák
a kölcsönhatásban levő részecskék rendszerére felírt mozgásegyenletek
pontos megoldásai. Az (51,3) kifejezés közvetlen differenciálásával –
számításba véve az önkonzisztens térben mozgó részecskék
mozgásegyenletét – könnyen ellenőrizhetjük az (51,1) egyenleteket.

Az (51,1)–(51,2) egyenletek önmagukban még nem sok hasznot hajtanak;
az eloszlásfüggvények (51,3) alakját használni ugyanaz, mint az egyes
részecskéket külön-külön nyomon követni. Ha viszont fizikailag végtelen
kicsiny térfogatokra átlagoljuk őket,[143] akkor a szokásos kinetikai
egyenletekhez jutunk. Az  felírást véve, és
átlagolva az egyenleteket (eközben semmit el nem hanyagolva), a

4.173. egyenlet - (51,4)



4.174. egyenlet - (51,5)

egyenleteket kapjuk. Az (51,4) jobb oldala ütközési integrál.[144]

Az (51,4)–(51,5) egyenleteket levonva a pontos (51,1)–(51,2)
egyenletekből, egyenleteket kapunk az eloszlásfüggvény és a potenciál
fluktuáló részére. Itt a kinetikai egyenlet -ben és -ban négyzetes tagjai
az ütközések fluktuációkra gyakorolt hatását írják le. Ezeket a tagokat
elhagyva és a térben homogén esetet tekintve, vagyis feltéve, hogy

4.175. egyenlet - (51,6)

a

4.176. egyenlet - (51,7)

4.177. egyenlet - (51,8)

egyenleteket kapjuk.

Az egyenletek révén a  függvény tetszőleges  időpontbeli értékét
kifejezhetjük a függvény valamely kezdeti,  időpontban felvett
értékével; ezáltal a



4.178. egyenlet - (51,9)

korrelátor is kifejezhető lesz a  időpontbeli értékével. A
korrelátor e  kezdeti értéke eléggé szabadon választható
függvény (l. később). Mindjárt hangsúlyozzuk, hogy ez a korrelátor
egyáltalán nem az, amelyet (a teljesen különböző idejű korrelátorral együtt)
meg akarunk keresni. A kifejtendő módszer használhatóságában az a
lényeg, hogy egy tetszőleges  függvényt kiválasztva, az így kiszámított
(51,9) korrelátor az idő múlásával ( és  a Landau-csillapodás idejének
nagyságrendjébe esik) kizárólag a  függvényévé válik, függetlenül
attól, hogy milyen  függvényt választottunk. Ezzel a feladat meg van
oldva: e határfüggvény lesz a keresett különböző idejű korrelátor, és a 

 helyen vett értéke az egyidejű korrelátor.

A felvázolt program végrehajtására térve, bevezetjük a koordináták szerinti
és az idő szerinti egyoldali Fourier-kifejtés komponenseit:

4.179. egyenlet - (51,10)

és ugyanezeket a -ra. Megszorozva az (51,7)–(51,8) egyenleteketi 
-vel és  szerint -tól -ig, valamint  szerint integrálva, az

4.180. egyenlet - (51,11)

összefüggéseket kapjuk. Hasonló egyenletekkel már többször találkoztunk
[vö. a (34,10)–(34,11) képlettel]; azt kapjuk belőlük, hogy



4.181. egyenlet - (51,12)

ahol  az  eloszlású[145] plazma elektromos permittivitása. A két
kifejezés összeszorzása és a statisztikusátlagolás a

4.182. egyenlet - (51,13)

relációt adja.

Az integrandus számlálójában szereplő átlagérték a „kezdeti” 
 korrelátor  Fourier-komponensével a

képlet szerint függ össze [vö. a (19,13) képlettel]. Ahogyan minden
egyidejű korrelációs függvénynek, a kezdeti korrelátornak is tartalmaznia
kell egy -függvényes tagot, mely azoknak az eseteknek felel meg, ahol
csupán egyetlen részecske található a fázistér egybeeső elemeiben:

[vö. a (19,6) képlettel]. E tag Fourier-képe: . Így az (51,13)
képletbe a

4.183. egyenlet - (51,14)

írandó be, ahol  tetszőleges sima (valós és értékekre
szingularitástól mentes) függvény: valamilyen, az 
határátmenetben nullához tartó  függvény Fourier-képe.



Az (51,13)-ba beírva ezt a tetszőleges függvényt tartalmazó (51,14)-beli
tagot, a

4.184. egyenlet - (51,15)

eredményt kapjuk. Megmutatjuk, hogy e kifejezés időbeli reprezentációban
egy  vagy  növekedtével gyorsan lecsengő függvénynek felel meg.

A  Laplace-képről (l. az előző fejezet 12. lábjegyzetét) a  és a
 idő függvényére való átmenet a

4.185. egyenlet - (51,16)

inverziós képlettel történik, ahol az integrál az és  komplex változók
síkjában, az integrandus szingularitásait felülről megkerülő utak
menténveendő. Bennünket az (51,16) kifejezés , 
határátmenetbeli aszimptotikája érdekel. Ennek megkeresésére az
integrálási utakat lefelé kell tolni mindaddig, amíg nem „húzódnak rá” a
szingularitási helyekre;így az -beli szingularitás a  szerint vett
integrál  alakú aszimptotikus időfüggésre vezet. Könnyen
belátható, hogy az (51,15) kifejezésnek az és  sík alsó félsíkjában
vannak szingularitásai (de nem e változók valós tengelyein), és ezért 

 gyanánt az(51,15)-tel felírt (51,16) integrál aszimptotikája
csak csillapodó tagokat tartalmaz.

Vizsgáljuk példaképpen az  szerinti integrált. Az (51,15) képletbeli
 szorzótényezőnek az  függvény nullahelyein van pólusa, és

ilyen nullahelyek kizárólag az  sík alsó félsíkjában vannak.[146]

Ugyanilyen tulajdonságai vannak az (51,15) képlet  szerinti
integráljának. Ez az integrál ugyanis



alakú, ahol  a  vektornak a  irányra eső vetülete, és [a 
függvény feltételezett tulajdonságai alapján] a  szorzótényezőnek csak
komplex  értékeknél lehetnek szingularitásai. Ilyen alakú integrálokat
vizsgáltunk már a 29. § végén, és megmutattuk, hogy csak az  alsó
félsíkjában lehetnek pólusai.

14. ábra - 14. ábra

A korrelátor bennünket érdeklő csillapíthatatlan része így csak az (51,14)
első tagjának az (51,13) integrálhoz adott járulékából adódik:

4.186. egyenlet - (51,17)

Átalakítjuk az integrandust:

Az (51,16) képletben kijelölt további,  szerinti integrálás során a 
határátmenetben csillapíthatatlan járulék az integrálási kontúr által körüljárt

 pólusbeli reziduumból adódik; a körüljárást a 14. ábra mutatja.
Ebben az értelemben az  szorzót mint  tényezőt kell
felfogni. Az ezutáni,  szerinti integráláskor az  szorzat értelme
pedig a (29,8) képlettel van megadva, melynek értelmében



(e jelölés magától értetődővé teszi, hogy az  és  szerinti integrálás más,
a valós tengelyen történik).

Így a korrelátor nagy  időknek megfelelő aszimptotikus határértékének
kiszámítására az (51,17) integrálban az

4.187. egyenlet - (51,18)

helyettesítést kell végrehajtani. Eredményül a

4.188. egyenlet - (51,19)

összefüggést kapjuk,[147] ahol

4.189. egyenlet - (51,20)

Az (51,19) definícióból látható [vö. a (19,3) képlettel], hogy a 
mennyiségek a korrelációs függvény keresett Fourier-képe: a spektrális
korrelátor. Az(51,20) képlet tehát a feladat megoldását adja a potenciál
fluktuációjára.

Hasonlóképpen határozható meg a többi korrelátor is. Így a  az

(51,11)-ből  segítségével kifejezve és megszorozva az (51,12)-beli
-val és átlagot véve, megadja a potenciál- és az eloszlásfüggvény

korrelátorát[148]:

4.190. egyenlet - (51,21)



Megjegyezzük, hogy a  szimbólum felírásában lényeges a és a
 sorrendje: meghatározása szerint [vö. az V. (122,11) képletével] az

(51,21) a

téridő-korrelátor Fourier-képe. Ha pedig -ként definiáljuk a
korrelátort, akkor

4.191. egyenlet - (51,22)

[vö. az V. (122,13) képletével].

Végül az eloszlásfüggvény spektrális korrelátora:

4.192. egyenlet - (51,23)

Ez a

korrelátor Fourier-képe.

Ha az (51,20)–(51,23) képletekben  függvényül a Maxwell-féle 
függvényeket vesszük, az ütközés nélküli egyensúlyi plazma fluktuációinak
korrelátorait kapjuk.



Tekintsük példaképpen a potenciál fluktuációt. Maxwelli plazmában a
longitudinális elektromos permittivitás az

4.193. egyenlet - (51,24)

alakban írható fel [l. az (30,1) képletet; a több fajta részecskére
valóáltalánosítás nyilvánvaló]. Bevíve ezt a kifejezést az (51,20)-ba, ezt
kapjuk:

4.194. egyenlet - (51,25)

A longitudinális elektromos tér erősségének korrelátora pedig

4.195. egyenlet - (51,26)

Ezt az eredményt természetesen meg lehetne kapni az egyensúlyi
elektromágneses fluktuációknak a IX. 75–77. §-ában tárgyalt általános
makroszkopikus elméletéből is.[149] E szerint az elmélet szerint az
elektromos tér spektrális korrelátora retardált Green-függvénnyel fejezhető
ki egy olyan képlet révén, mely a klasszikus határesetben ( ) az

4.196. egyenlet - (51,27)

alakot veszi fel [l. a IX. (76,3) és (77,2) képletét]. Térbeli diszperziót
mutató közegben

4.197. egyenlet - (51,28)



a Green-függvény.[150] E függvény longitudinális részének (a második
tagnak) az (51,27)-be való beírásával meg is kapjuk az (51,25)–(51,26)
képleteket.

Végül térjünk vissza az (51,4) egyenlethez; megmutatjuk, hogy a jobb
oldalán álló

4.198. egyenlet - (51,29)

kifejezés csakugyan egybeesik a plazmabeli ütközési integrál ismeretes
kifejezésével. Az (51,29) mennyiség a  korrelációs
függvény  szerinti deriválásával adódik. Ezután az  helyettesítéssel
azt kapjuk, hogy

4.199. egyenlet - (51,30)

[az utolsó egyenlőségben tekintetbe vettük az (51,22)összefüggést]. De az
(51,21)-ből következően [felhasználva még az (51,20)és az
(30,1)összefüggéseket]:

Ezt a kifejezést az (51,30) képletbe beírva, az (51,29) mennyiséget könnyen
a Balescu–Lenard-féle ütközési integrál (47. §) alakjára hozhatjuk.



Az itteni levezetéssel kapcsolatban furcsának tűnhet, hogy az ütközési
integrál kiszámításához elegendő volt az ütközés nélküli plazma
fluktuációit vizsgálni. Az azért van így, mert a plazmabeli ütközéseknél az
elektromos tér  értékekhez tartozó Fourier-komponensei
lényegesek, és amiért elhanyagolhatók az ütközések is. Teljesen hasonló a
helyzet a Boltzmann-féle kinetikai egyenlet 16. §-beli levezetéséhez. A
(16,10) egyenlet ugyanis éppen az ütközések párkorrelációs függvényre tett
hatásának elhanyagolását jelenti.

 

[142] Ez a módszer N. Rostoker (1961), valamint Ju. L. Klimontovics és V. P.
Szilin (1962) nevéhez fűződik.

[143] Vagy – ami ugyanaz – az adott makroszkopikus állapotnak megfelelő
pontos mechanikai feladat kezdeti feltételei szerint.

[144] A paragrafus végén még visszatérünk ehhez a kifejezéshez. Addig csak
annyit mondunk, hogy a (16,7) egyenlet jobb oldali részének felel meg, a
részecskék közötti Coulomb-kölcsönhatás esetére.

[145] A következő képletek felírását csupán az egyszerűsítendő, fel fogjuk
tenni, hogy az  függvény izotrop, vagyis a megfelelő  permittivitási
tenzor az  és  skalárokra egyszerűsödik.

[146] Úgy vesszük, hogy az  eloszlás stabilis plazmaállapotnak felel meg,
tehát a plazmahullámok csillapodóak. Nyilvánvaló, hogy csak ilyen esetben
van egyáltalában értelme a stacionárius fluktuációkról szóló feladatnak.

[147] Félreértések elkerülésére felidézzük, hogy ez nem a teljes kifejezés,
csupán a korrelátor aszimptotikus viselkedését meghatározó, -ben
szinguláris rész. A teljes kifejezésben semmiképp sem volna minden tagban

, mivel a megfelelő, -től és -től függő függvény csak
aszimptotikusan nagy  és  értékekre fog a  különbségtől függeni.

[148] Figyeljünk fel az első tagra vonatkozó fordított megkerülési szabályra (
 az  helyett). Ez abból származik, hogy ha és ,



akkor .

[149] A plazmabeli önkonzisztens tér makroszkopikus mennyiség, ezért
alkalmazható rá a fluktuációk makroszkopikus elmélete. Az
eloszlásfüggvény nem makroszkopikus mennyiség, ezért fluktuációját
mindig kinetikailag kell vizsgálni.

[150] Ez a kifejezés a IX. (75,20) képletéből adódik, ha transzverzális és
longitudinális részre bontjuk, és e helyette részekben az , ill . az 

 függvényt írjuk.



5. fejezet - A PLAZMA
MÁGNESES TÉRBEN

52 §. Az ütközésmentes hideg
plazma elektromos permittivitása
Ezt a fejezetet a külső mágneses erőtérben levő plazma tulajdonságainak
tanulmányozására szánjuk. Az ilyen plazmát magnetoaktívnak nevezzük. A
mágneses tér azáltal, hogy töltött részecskéket az erővonalak mentén
spirális pályán kényszerít mozgásra, a plazma viselkedésében mélyreható
változásokat hoz létre. A mágneses tér különösképp az elektromos
permittivitást befolyásolja.

Mindenekelőtt emlékeztetünk az elektromos permittivitási tenzor néhány
általános tulajdonságára a  indukcióvektorú mágneses erőtér jelenlétében
(l. a VIII. 101. §-át). Miként a mágneses tér nélküli esetben, most is fennáll
az

5.1. egyenlet - (52,1)

egyenlet. Viszont az Onsager-elv szerint kell, hogy ez a tenzor
szimmetrikus legyen a térerősség előjelének megváltoztatásakor

5.2. egyenlet - (52,2)

Hangsúlyozzuk, hogy ez a tulajdonság – szemben az (52,1) tulajdonsággal
– kizárólag termodinamikai egyensúlyban levő közegre vonatkozik, és ez
magának az  definíciójának a következménye.[151]



Az általános esetben az  tenzor felbontható  hermitikus és 
 antihermitikus részre. Ez utóbbi a közegben disszipálódó

térenergiát határozza meg [l. (30,3)].

A magnetoaktív plazma tanulmányozását a hideg „ütközésmentes” plazma
esetével kezdjük meg. Az ilyen plazma hőmérséklete a feltevés szerint
olyan alacsony, hogy a részecskék hőmozgása elhanyagolható (ennek
szükséges feltételét alább fogjuk megfogalmazni). Ebben a közelítésben
nincs térbeli diszperzió, és az elektromos permittivitás csak az elektromos
tér frekvenciájától függ. Nincs tehát disszipáció sem, tehát az  tenzor
hermitikus,

5.3. egyenlet - (52,3)

Az (52,1) az (52,3) egyenletből azonnal következik, hogy

5.4. egyenlet - (52,4)

Ha felbontjuk az hermitikus tenzort valós és képzetes részre:

akkor (52,2)–(52,3) miatt

5.5. egyenlet - (52,5)

Ily módon a disszipációmentes közegben  páros, az  páratlan
függvénye a térerősségnek.



Feltesszük, hogy a plazma anizotropiája kizárólag a homogén mágneses tér
jelenlétével kapcsolatos. (E tér indukcióvektorát a plazmán belül -val
jelöljük). Ebben az esetben az indukcióvektor és a gyenge, monokromatikus
elektromos tér térerőssége között az általános lineáris kapcsolat.

5.6. egyenlet - (52,6)

alakú, ahol , , és  pedig és  függvényei.
Tenzoralakban ezt az összefüggést így írhatjuk fel:

ahol

5.7. egyenlet - (52,7)

Ha a -tengelyt a  irányában vesszük fel, akkor e tenzor komponensei

5.8. egyenlet - (52,8)

Az (52,7) tenzor hermitikus jellegéből következik, hogy az , és a 
függvények valósak, viszont (52,4)-ből következik, hogy és  páros,
míg  páratlan függvénye a frekvenciának. Onsager elvének az (52,7)
kifejezés automatikusan eleget tesz.

Gyenge terekben az  kifejthető  egész hatványai szerint haladó sorba.
Ezért  esetén az  véges határértékhez tart, ami a mágneses tér
nélküli elektromos permittivitás. Az  különbség arányos -tel, a 
együttható pedig .



Az  tenzor a vizsgált közelítésben közvetlenül a részecskék változó  és
állandó  terek esetére felírt mozgásegyenletéből kiszámítható, hasonlóan
ahhoz, ahogyan a 31. §-ban a (31,9) képletet levezettük. Így az elektronokra

5.9. egyenlet - (52,9)

A  sebesség az időtől ugyanúgy függ ( ), mint az  térerősség; az
utóbbi térbeli változását a részecske mozgási tartományában
elhanyagolva(52,9)-ből kapjuk, hogy

Ennek az algebrai egyenletnek a megoldása olyan tagokat tartalmaz,
amelyek -vel, -vel és ( )-vel párhuzamosak. A megfelelő
együtthatók összehasonlításából

5.10. egyenlet - (52,10)

ahol . Az elektronok mozgása által kiváltott  polarizációt és
ezzel együtt a  elektromos indukciót az elektronok sebességével a (29,4)
képlet kapcsolja össze:

Ugyanilyen módon számítható ki az ionok járuléka a polarizációhoz. Az
elektron- és ionjárulékok összeadódnak. Végeredményül adódik, hogy

5.11. egyenlet - (52,11)



Itt

5.12. egyenlet - (52,12)

az elektronok, ill. ionok úgynevezett Larmor-frekvenciái.[152] E
paraméterek értékei a magnetoaktív plazmák fontos jellemzői.
(Emlékeztetünk arra, hogy ez a frekvenciája a töltött részecske
körmozgásának mágneses erőtérben.) Az

5.13. egyenlet - (52,13)

arányok kicsik. Ami az és  (vagy az és ) frekvenciák arányát
illeti, ez egészen más paraméterek (a plazma sűrűsége és a )
függvénye,így igen széles határok között változhat.

Megjegyezzük, hogy a magneoaktív plazma elektromos permittivitásához
az ionok járuléka – tekintet nélkül az ionok nagy tömegére (elég kis 
frekvencián) – összemérhető az elektronok járulékával, vagy akár annál
nagyobb is lehet. Ha , a  két tagjának összege , és így . Erről
könnyű meggyőződni, felidézve, hogy

5.14. egyenlet - (52,14)



a plazma elektromos neutralitása értelmében ( ). A  mindkét tagja
azonos nagyságrendű marad  esetén, viszont az ionok járuléka
elhanyagolható lesz -ben, ha . Az  transzverzális
permittivitásban pedig csak akkor ejti ki egymást a két tag, ha

Az ionok járuléka csak akkor hanyagolható el, ha

5.15. egyenlet - (52,15)

Továbbá az  longitudinális permittivitásban (ahol  és  összeg
formájában lép fel) az ionok járulékát mindig el lehet hanyagolni. Azonnal
megjegyezzük, hogy az  függetlensége -tól annak a következménye,
hogy az  teret homogénnek tekintettük: keresztezett terekben a mágneses
tér nem változtatja meg a részecskék mozgását a  mentén.

Állapítsuk meg végül a nyert képletek érvényességi feltételeit! A
részecskék mozgására az (52,9) egyenletek alkalmazásakor elhanyagoltuk
az  térerősség térbeli változását a részecskék mozgási tartományában. E
tartomány mérete az állandó  tér iránya mentén , ezt az utat teszi
meg ugyanis a részecske a  termikus átlagsebességgel a változó tér
megváltozására jellemző idő alatt. A -ra merőleges irányban pedig ezt a
méretet  esetén a

5.16. egyenlet - (52,16)

mennyiség határozza meg, ami a  térben  termikus átlagsebességgel
körmozgást végző részecske pályasugara (Larmor-sugár). A fent említett
elhanyagolás megköveteli, hogy ezek a távolságok kicsik legyenek ahhoz a
távolsághoz képest (a megfelelő irányokban), amelynél az  tér
megváltozik:

5.17. egyenlet - (52,17)



ahol , és  a hullámvektor összetevői a -val párhuzamosan, ill.
arra merőlegesen. Ezeknek az egyenlőtlenségeknek kell teljesülniük a
plazma minden részecskefajtájára.

Később majd belátjuk, hogy ezenkívül az  frekvenciának nem szabad az 
,  egyikéhez sem közel lennie, sem pedig a többszöröseikhez

[(53,17) feltétel]. E frekvenciák közelében a térbeli diszperziót már az
(51,17) feltételnél is figyelembe kell venni. Mint az 55. §-ban majd látni
fogjuk, ez megszünteti azokat a pólusokat, amelyek az (52,11) egyenletben 

 és  helyeken fellépnek.

 

[151] Az (52,2) képletet most olyan közegre írtuk fel, amely invariáns a
térbeli tükrözésre (az egyensúlyi plazmának – magától értetődően – megvan
ez a tulajdonsága). Ilyen közegben  páros függvénye -nak. Tetszőleges
közegben az Onsager-relációk az  alakot
öltik.

[152] Szokás ciklotronfrekvenciáról , ill. girofrekvenciáról is beszélni.



53 §. Az eloszlásfüggvény mágneses
térben
Az ütközésmentes magnetoaktív plazma elektromos permittivitási tenzorát
a térbeli diszperzió figyelembevételével az elektronok és az ionok
eloszlásfüggvényével lehet kiszámítani, amit a kinetikai egyenlet határoz
meg.

A határozottság kedvéért minden képletet az elektronokra vonatkozóan
írunk fel. Az ütközésmentes plazma kinetikai egyenleteit már a 27. §-ban
felírtuk. Az elektronokra ez a

5.18. egyenlet - (53,1)

alakot ölti.[153]

Legyen a plazma tetszőleges nagyságú, állandó, homogén  mágneses
térben és gyenge változó elektromos térben, amelyben

5.19. egyenlet - (53,2)

Ekkor a Maxwell-egyenletek értelmében

5.20. egyenlet - (53,3)

Helyettesítsük be (53,1)-be a  felbontást és az
eloszlásfüggvényt az



alakban, ahol  a stacionárius és homogén eloszlás mágneses tér nélkül, a 
 kis korrekció a  és az  függvénye ugyanazon (53,2) törvény szerint,

ahogyan az  és  terek is, amelyekkel arányos. Az egyenletben
elkülönítve a gyenge tér szerint nulladrendű és elsőrendű tagokat[154]

kapjuk, hogy

5.21. egyenlet - (53,4)

5.22. egyenlet - (53,5)

Jelölje  és , és  és  vektorok  irányában vett komponenseit, és 
 pedig a -ra merőleges síkban fekvő vektorokat, legyen  a 

vektor és a és  sík közti szög (a mentén becsavart fúró forgásával
egyező irányban mérve), a , és  változók a -térben
hengerkoordináta-rendszert alkotnak. Ezekben a koordinátákban az (53,5)
egyenlet az

5.23. egyenlet - (53,6)

alakot ölti. Az (53,4) egyenletből következik, hogy , vagyis hogy 
tetszőleges olyan függvény lehet, amely csak -től és -től függ:

5.24. egyenlet - (53,7)



(Ez az eredmény már korábban is nyilvánvaló volt, mert és  azok a
változók, amelyekre nem hat a mágneses tér.)

A képletek rövid írása érdekében bevezetjük az

5.25. egyenlet - (53,8)

5.26. egyenlet - (53,9)

jelöléseket. Ha  csak az elektronok  energiájától függ, akkor

és e kifejezés szorzata a zárójel második tagjával nullát ad. Így

5.27. egyenlet - (53,10)

Ezekkel a jelölésekkel az (53,6) egyenlet a

5.28. egyenlet - (53,11)

alakot ölti (a  függvény és  argumentumait nem írtuk ki). Ennek a
megoldása



vagy – miután az integrálba új változót vezettünk be a 
definícióval –

A  állandót az a követelmény határozza meg, hogy a  és a -ben 
szerint periodikus legyen. Minthogy az integrandus – akárcsak az integrál
előtt álló szorzó is – periodikus -ben, a követelmény teljesíthető, ha az
integrál határai nem függenek -től. Ehhez  vagy 
feltételezése kell. A két lehetőség között a választást Landau (29,6)
körüljárási szabályával lehet megtenni, az integrálást , vagyis 

 határátmenettel kell elvégezni, az ilyen integrál csak a 
esetén konvergens.[155] Végül kapjuk, hogy

5.29. egyenlet - (53,12)

A  határátmenetben ennek a kifejezésnek át kell mennie a (29,2)
képletbe. Azátmenet végrehajtásához megjegyezzük, hogy ha , akkor
az integrálban lényeges járulékot a  tartomány ad. Ekkor

és az integrál a



alakot ölti. Ezt  feltételezésével kiszámítva:

5.30. egyenlet - (53,13)

amint azt vártuk is.

Ha az elektromos tér frekvenciája egybeesik az  Larmor-frekvenciával
vagy annak többszöröseivel, akkor egyszerű vagy többszörös (elektron-)
ciklotronrezonanciáról beszélünk. A plazma dielektromos tulajdonságainak
vizsgálatára az ilyen rezonanciák közelében az (53,11) egyenlet más
megoldási módszere alkalmas; ez a keresett függvénynek a  változó
szerinti Fourier-sorfejtésén alapul.

5.31. egyenlet - (53,14)

5.32. egyenlet - (53,15)

5.33. egyenlet - (53,16)

5.34. egyenlet - (53,17)

5.35. egyenlet - (53,18)



ahol  valamelyik a , , ,  számok közül. Könnyen látható, hogy
ekkor az (53,15) sorfejtés -edik tagja nagy a többihez képest. Valóban,

ha ,  (minthogy ). Szorítkozzunk erre az
egyetlen tagra! Ekkor az elektronok eloszlásfüggvénye

5.36. egyenlet - (53,19)

Az eloszlásfüggvény -től való függését e képletből könnyű meghatározni.
Így pl., ha  és , az eloszlás egyáltalán nem függ -től. E
tulajdonság eredete nyilvánvaló az  feltételből [(53,18), ], a
forgás Larmor-frekvenciája nagy az elektromos tér változási
frekvenciájához képest, ami ahhoz vezet, hogy az eloszlásfüggvény
„átlagolódik” a forgási szögre.[156]

 

[153] L. a 151. oldalon levő lábjegyzetet.

[154] A hideg plazmában a -től származó Lorentz-erőt nem kell
figyelembe venni, mert a részecskék saját (a mágneses tér nélküli)
mozgásában ez csak másodrendűen kis járulékot ad.

[155] Ez a számítás függ attól az előjeltől, amellyel  szerepel a
hatványkitevőben. Az ionok esetében a  töltés -re cserélődik, a 

. Ekkor az  esetén lenne , és így itt a 
értéket kell választani.



[156] A megfelelő meggondolásokat alaposabban fejtegettük hasonló
problémával kapcsolatban az 1. §-ban.



54 §. A magnetoaktív Maxwell-
plazma elektromos permittivitása
Az elektromos permittivitási tenzor elektronoktól származó járulékát az
eloszlásfüggvényből a

5.37. egyenlet - (54,1)

képlet alapján számítjuk ki (az ionoktól származó járulékot hasonlóképpen,
csak az  cserével). A Maxwell-plazma esetében a -re való
integrálást könnyű elvégezni.

A  függvényt az (53,12) integrál adja meg, ahol az (53,10) meghatározás
szerint

5.38. egyenlet - (54,2)

Írjuk át ezt az integrált tömörebb alakba azáltal, hogy a és az
 vektorok helyett bevezetjük a

5.39. egyenlet - (54,3)

vektorokat, ahol , a  vektor -vel (a -ra merőleges síkban)
elfordítottértéke, míg  az  vektor -val elfordított értéke. Ekkor  a



alakot ölti, ahol  a Maxwell-féle eloszlásfüggvény.

Ezt a kifejezést az (54,1)-be helyettesítjük, és az integrálás 
változóját a

képlet szerint -val cseréljük ki. A -ra vonatkozó integrálás elemi, az
eredmény

5.40. egyenlet - (54,4)

Emellett az (54,3) definíció szerint

15. ábra - 15. ábra



Az (54,4) kifejezést komponensekbe kiírva megkapjuk az  tenzor
komponenseit. Rögzítsük a választott koordináta-rendszert: a -tengelyt a 

 mentén az -tengelyt a  mentén, az -tengelyt a  irányában
(15. ábra). Egyszerű számítások után kapjuk, hogy

5.41. egyenlet - (54,5)

ahol

5.42. egyenlet - (54,6)

(  az elektronok Larmor-sugara).



Megjegyezzük, hogy az

5.43. egyenlet - (54,7)

egyenlőségek már előre is nyilvánvalóak. Valóban, a koordináta-rendszer
megállapítása után, az Onsager-elv szerint

A fent feltételezett koordinátaválasztás a  és a  irányához kapcsolódik,
az - és a -tengely iránya a  csere esetén az ellenkező előjelűre
fordul. Ezért e tengelyek esetén

5.44. egyenlet - (54,8)

Másrészt a  (ami a -tengely irányába mutat) pszeudovektor, míg és
 (amelyek rendre az -tengely és az -tengely irányába mutatnak)

közönséges valódi vektorok. Ezért a koordinátatükrözéssel szemben való
invariancia követelményéből az és az  (a  indexet egyszer
tartalmazó) komponensek a -nak páratlan, míg a többi komponensek a 

-nak páros függvényei kell, hogy legyenek. Ebből és az (54,8)
egyenletekből következik (54,7).

Megjegyezzük, hogy az (54,7) reláció miatt a különböző 
komponensek hermitikus és antihermitikus részei különbözőképpen
fejezhetők ki a valós és képzetes részeikkel. Az hermitikus részre bontás
ugyanis az alábbi összeget adja:

5.45. egyenlet - (54,9)



Bár minden számítást a permittivitás elektronoktól származó részére
végeztünk el, teljesen hasonló képletek érvényesek az ionok járulékára is.
Az ionok esetére való áttéréskor az ;  cserét kell
végrehajtani azzal egyidőben, hogy az (54,5) integrál felső határát ( )-re
változtatjuk (l. az 53. §-ban az 5. lábjegyzetet). Ezután a  cserét
alkalmazva az integrációs változóban, pontosan az (54,5)–(54,6)
kifejezésekhez érkezünk, csak ,  és  szerepel , , és 
helyett; eltérés még az is, hogy a  és a  előjele megváltozott. Ily
módon a permittivitás elektronoktól származó járulékáról az ionok
járulékára való áttérés szabálya az, hogy az elektronok paramétereit az
ionok paramétereivel kell felváltani, s ugyanakkor az  és az  előjelét
meg kell változtatni.



55 §. A Landau-csillapodás
magnetoaktív plazmában
A plazmarészecskék termikus mozgásának figyelembevétele miatt az 
tenzornak lesz antihermitikus része is. Ütközésmentes plazmában, valódi
energiadisszipáció híján, ez a rész a Landau-csillapodással kapcsolatos.

Mint a 30. §-ban láttuk, a Landau-csillapodás azzal függ össze, hogy az
elektromágneses tér energiát ad át azoknak a részecskéknek, amelyek a
hullámmal egy fázisban mozognak. A csillapodásban azok a részecskék
vesznek részt, amelyekre , vagyis amelyeknél a  sebesség  irányú
vetülete éppen a hullám  fázissebessége. Magnetoaktív plazmában ez a
feltétel kissé megváltozik: csak a  irányú sebességkomponensnek kell a
hullám fázissebességével megegyeznie:

5.46. egyenlet - (55,1)

Valóban, a -re merőleges részecskemozgás kör alakú pályán zajlik le, és
nem befolyásolható azzal, hogy a tér energiát ad át a részecskének. Ha
ugyanis a pálya egyik szakaszán a részecske megegyező fázisban van a
hullámmal és energiát vesz fel tőle, akkor a pálya átellenes szakaszában a
részecske ezt az energiát visszaadja a térnek.

A megnetoaktív plazmában azonban még létezik más ütközésmentes
disszipáció-mechanizmus, amely éppen a részecskék Larmor-féle
mozgásával kapcsolatos. A részecskével a  tér mentén (  sebességgel)
együttmozgó koordináta-rendszerben a részecske  körfrekvenciával
körpályán halad. Az ilyen részecske elektrodinamikai szempontból olyan
oszcillátor, amely az  frekvencián sugároz (mágneses fékezési sugárzás).
Ha ellenben ezt a részecskét változó elektromos térbe helyezzük, akkor az
oszcillátor kialszik ezen a frekvencián. A (plazmához képest) mozgó
koordináta-rendszerben az elektromágneses hullám frekvenciája a Doppler-



effektus miatt megváltozik,  lesz. Ezért az említett kioltásban
azok a részecskék vesznek részt, amelyekre

Ha , akkor a hullám tere homogén a ( -ra) merőleges irányokban,
vagyis az oszcillátorra ható kényszerítő erő nem függ az oszcillátor
koordinátájától. Éppen ilyen feltételek mellett nyel el az oszcillátor
sugárzást a saját  frekvenciáján. Ha pedig , akkor a kényszerítő
erő függ az oszcillátor koordinátájától, aminek eredményeképpen még a
frekvencia többszörösein is fellép kioltás:

5.47. egyenlet - (55,2)

ahol  tetszőleges (pozitív avagy negatív) egész szám. Az itt leírt
disszipációmechanizmust Landau-féle ciklotroncsillapodásnak nevezzük,
az értékétől függően a csillapítás az egyszerű ( ) vagy a többszörös
ciklotronrezonancián történik.

Ily módon jelentős csillapodás jöhet létre azokon a
frekvenciatartományokon, amelyekre

5.48. egyenlet - (55,3)

[az érték az (55,1) feltételnek felel meg]. Ezek a rezonanciaelnyelési
vonalak mind az  elektron-, mind az  ionciklotron-frekvencián
fellépnek.

Matematikai szempontból az (55,1)–(55,2) feltételek azoknak a pólusoknak
felelnek meg, amelyek e pontokban az eloszlásfüggvény (53,14)–(53,16)
Fourier-sor-fejtésében különböző tagokból erednek. Az (51,11) integrál e
pólusaitól származik az  tenzor antihermitikus része, amelyet a Landau-
szabállyal számítunk ki. A  határátmenetnek matematikailag sajátos
jellege van. A mágneses tér jelenléte esetén adott  mellett a  sebesség



értékei a pólusokban diszkrét sokaságot alkotnak, amelyet az (55,2)
egyenlet határoz meg. A mágneses tér csökkenésekor a pólusok közelednek
egymáshoz, és a  határesetben a  pólusbeli értékei már nem a
diszkrét  számtól, hanem a ,  folytonos paramétertől függenek, az

feltételnek megfelelően [amint ezt az (53,12)-ből az (53,13)-ba vezető
átmenetnél megmutattuk].

Példaként kiszámítjuk az elektromos permittivitási tenzort az egyszerű (
) elektron-ciklotronrezonancia tartományában. Feltesszük, hogy

5.49. egyenlet - (55,4)

Ekkor eloszlásfüggvényként a Fourier-sor mindössze egyetlen tagját kell
használni, az (53,19) kifejezést, amely az  adott értékének felel meg. Az
(55,4) második feltétele alapján ekkor ezt a függvényt kifejthetjük a 
hatványai szerint. Az  esetében ez a sorfejtés egy tagra korlátozódik
annak megfelelően, hogy a ciklotronkioltás az  frekvencián nem kívánja
meg a külső tér inhomogenitását az -síkban.

Így az eloszlásfüggvény a

5.50. egyenlet - (55,5)

alakban írható, ahol

Ha



alakját vesszük figyelembe az integráláskor, akkor

5.51. egyenlet - (55,6)

Ezzel az eloszlásfüggvénnyel az (54,1) polarizációvektornak csak és 
komponensei lesznek. Ezek a komponensek a  integrálás elvégzése
után a

alakot öltik. Az ilyen alakú integrálok a (31,3) szerint meghatározott 
függvénnyel fejezhetők ki. Végük az elektromos permittivitás tenzorának
komponensei az alábbi képletek szerint adódnak:[157]

5.52. egyenlet - (55,7)

E tenzor antihermitikus része, ami a csillapodást írja le:

5.53. egyenlet - (55,8)

az hermitikus része pedig az  pont közvetlen környezetében

5.54. egyenlet - (55,9)



alakú. Az  pontban magában előjelet vált, nullán keresztül. Most
látjuk, hogy a térbeli diszperzió figyelembevétele ily módon szétválasztja a
hideg plazma(52,11) elektromos permittivitásának pólusait; a 16. ábrán
szaggatott vonallal ábrázolt ugrásszerű változást folytonos változás váltja
fel, amelyet vastag vonallal húztunk ki.[158]

A  határátmenetben az (55,8) kifejezés -függvényhez vezet:

5.55. egyenlet - (55,10)

16. ábra - 16. ábra



[valóban, az  esetben az (55,8) függvény határátmenetben zérus
lesz, ugyanakkor a függvény  szerinti integrálja , függetlenül a 
értékétől]. Ez az eredmény teljesen világos: ha nincs térbeli diszperzió (

), a kioltási vonal szélessége zérus, és a csillapodás csak akkor lép fel,
amikor  egybeesik -vel. Az (55,10) képletet (55,8) helyett lehet
használni az  szerinti integrált tartalmazó kifejezésekben.

Megjegyezzük, hogy az (55,10) képletet közvetlenül is megkaphattuk volna
a hideg plazma elektromos permittivitásának (52,11) képletéből, a Landau-
féle körüljárási szabály alkalmazásával. E szabály kimondja, ha  szerint
pólusa van a kifejezésnek, akkor ott  helyett  írandó. Ezért az
(52,11) pólusos tényezőt valójában a következő értelemben kellett volna
venni:

és a (29,8) szabály szerint

5.56. egyenlet - (55,11)

Ha az (52,11)-be ezt a helyettesítést elvégezzük, kapjuk az (55,10) képletet.

Ha  (vagyis ), a magnetoaktív plazmában nem lép fel a
Landau-csillapodás, a részecske sebessége kiesik az (55,1)–(55,2)
feltételekből, e feltételeket nem lehet teljesíteni (azon kívül, hogy az 
pontosan egyezik valamelyik -vel)[159] Hangsúlyozzuk, hogy ez a
szabály a nemrelativisztikus közelítéssel kapcsolatos. A relativisztikus
plazmában ugyanis a Landau-féle (ciklotron-) csillapodás felléphet még
akkor is, ha . Az  energiájú relativisztikus töltött részecske 
iránya körüli körmozgásának frekvenciája ugyanis



(az  előbbi meghatározásával). Ez az érték kell, hogy szerepeljen az
(55,2) feltétel jobb oldalán  helyett. Speciálisan,  esetén

5.57. egyenlet - (55,12)

s e feltétel teljesülése csak azt kívánja meg, hogy  legyen.

Relativisztikus magnetoaktív plazmában a Landau-csillapodás felléphet a 
 határesetben is (szemben nemcsak a nemrelativisztikus magnetoaktív

plazmával, hanem a mágneses tér nélküli relativisztikus plazmával is). Ez
azoknak a részecskéknek a rovására léphet fel, amelyek egyszerű
ciklotronrezonanciában vannak a homogén változó térrel [az (55,12)
feltétel,  esetén], és következésképpen létezhet  frekvenciákon
is (lásd a 2. feladatot).

Feladatok

1. Számítsuk ki a magnetoaktív plazma elektromos permittivitását, ha

tegyük fel, hogy az (55,4) feltétel is teljesül!

Megoldás. Ebben az esetben a  kis paraméter szerinti nulladik
közelítésben az eloszlásfüggvény [az (53,14)–(53,15) Fourier-sor 
tagja]:

ahol



Ezzel a  függvénnyel a  polarizációnak csak  komponense van, az 
 tenzor elemei közül csak az egyik különbözik zérustól:

Azonos átalakítások után

az első tag integrálja (  szerint) nullát ad, a második tag pedig az

eredményhez vezet. Ennek a kifejezésnek az imaginárius része

2. Számítsuk ki az elektromos permittivitás tenzorának antihermitikus
részét extrém relativisztikus magnetoaktív elektronplazmára, a 
határesetben!

Megoldás. A relativisztikus esetben az (53,5) kinetikai egyenlet ugyanaz
marad, csak az (53,6) alakra való transzformáció során a  helyett a 

 összefüggés (e az elektron energiája) használata miatt  helyett 
 lép fel, s ezzel a helyettesítéssel érvényesek lesznek az összes

további képletek az 53. §-ban.

A  esetben a csillapodás csak az egyszerű ciklotronrezonancia miatt
lép fel, ezért az  antihermitikus részének a kiszámításakor csak az 
tagot kell figyelembe venni az (53,14)–(53,15) sorból. Az (55,5)–(55,6)-hoz
hasonlóan kapjuk, hogy



Extrém relativisztikus ( ) esetben az  függvény[160]

A polarizáció vektora:

Itt  a  alakban írandó. A  szerinti integrálást és a
 helyettesítést elvégezve kapjuk, hogy

Ennek az integrálnak van képzetes része, ha az  pólus az
integrálás tartományában fekszik, vagyis ha . Ebben az esetben a
végeredmény:

 

[157] A  pólust alulról vagy felülről kerüljük meg aszerint,
hogy  milyen előjelű; ez a körülmény vezet a függvény argumentumában
a  előjelének megválasztásához.

[158] Az (55,7) kifejezés természetesen nem rendelkezik az (52,1)
tulajdonsággal. Ez a tulajdonság csak akkor nyilvánulna meg, ha kioltás
számításakor az , vonal mellett az , vonalat is figyelembe
vennénk.

[159] A  határátmenetben a csillapodás újra megjelenik az olyan
elektronok miatt, amelyek kielégítik az  feltételt.



[160] Ebben a kifejezésben a normálási tényezőt extrém relativisztikus
pontossággal írtuk fel. Az  összefüggést nem szabad használni, mert a
továbbiakban még  szerint -tól -ig fogunk integrálni!



56 §. Elektromágneses hullámok
hideg magnetoaktív plazmában
Levezetjük azokat az általános egyenleteket, amelyek a tetszőleges,

 elektromos tenzorral jellemzett közegben terjedő, szabad
monokromatikus hullámok frekvenciája és hullámvektora közti
összefüggést (az ún. diszperziós relációt) meg- határozzák.

Arra az elektromágneses térre, amelynek a helytől és az időtől való függését
az  függvény írja le, a Maxwell-egyenletek a következő
alakot öltik:[161]

5.58. egyenlet - (56,1)

5.59. egyenlet - (56,2)

Helyettesítsük (56,1) első képletét a másodikba; kapjuk, hogy,

vagy komponensekben:

5.60. egyenlet - (56,3)

Ennek a lineáris egyenletrendszernek a kompatibilitási feltételét a



5.61. egyenlet - (56,4)

determináns fejezi ki.

Ez tulajdonképpen a keresett diszperziós törvény.[162] Adott (valós) 
esetén ez (általában komplex)  frekvenciákat határoz meg, amit a közeg
sajátrezgései spektrumának nevezünk. Általános esetben, frekvencia
szerinti és térbeli diszperzió fennforgása esetén, az (56,4) egyenlet az 
függvény ágainak végtelen sokaságát határozza meg.

Tekintsük az elektromágneses hullámokat hideg, magnetoaktív plazmában,
amelyet az (52,7) és (52,11) képletekkel adott elektromos permittivitási
tenzor határoz meg.[163] E tenzor hermitikussága miatt már előre
nyilvánvaló, hogy a vizsgálandó (56,4) egyenletben  valós
mennyiség.

Minthogy nincsen térbeli diszperzió, az  csak -tól függ, ezért -ra
vonatkozóan az (56,4) egyenlet algebrai. A determináns kifejtésével
(egyszerű számítások után)[164]

5.62. egyenlet - (56,5)

adódik, ahol

5.63. egyenlet - (56,6)

5.64. egyenlet - (56,7)



5.65. egyenlet - (56,8)

(E képletekben  a és a  közti szög.) A és az  adott értékeihez
(56,5) a  számára két értéket szolgáltat, így a plazmában általában két
hullámtípus terjedhet.[165]

Tekintsük először azokat az eseteket, amikor a hullám szigorúan a
mágneses tér mentén ( ), és szigorúan a mágneses térre merőlegesen (

) terjed, mert ezeknek különleges tulajdonságaik vannak.

Ha , akkor a diszperziós egyenlet gyökei:

5.66. egyenlet - (56,9)

17. ábra - 17. ábra

Az (56,3) egyenletből azonnal látszik, hogy ezek a hullámok
transzverzálisak ( ) és cirkulárisan polárosak ( ). Az, hogy
az (56,9) kifejezés az  vagy  esetén végtelenné válik,
rezonanciának felel meg; az  vektor irányának körbeforgási frekvenciája
egybeesik az elektronok vagy az ionok Larmor-keringésének



frekvenciájával. A 17. ábrán illusztrációképpen, megmutatjuk, hogyan fut
az  mennyiség az  függvényében. Ha , az  az

határértékhez tart [az  elhanyagolható az  mellett, az 
meghatározását lásd később, az (56,18) képletben]. A csillapítatlan
hullámterjedésnek természetesen csak azok a görbeszakaszok felelnek meg,
amelyeken  (ezeket vastagon kihúztuk).

Ha , akkor az (56,5) egyenletet  is kielégíti, ami közönséges
longitudinális plazmahullámoknak felel meg, -tól független 
frekvenciával.

Ha , a diszperziós egyenletnek két gyöke van,

5.67. egyenlet - (56,10)

Az első a -tól független

diszperziós relációjú hullámnak felel meg. Ez a hullám transzverzális (
) és lineárisan polározott, . Az (56,10) második gyöke olyan

hullám, amelynek tere , és mind longitudinális, mind transzverzális
komponensei is vannak a -hoz képest. Ha az  elég nagy, akkor az ionok
járulékát az -ban el lehet hanyagolni [  – az (52,15)
feltétel], s akkor ebben a hullámban[166]

5.68. egyenlet - (56,11)



Az általános esetben, amikor a  tetszőleges szög [nullától vagy -től
különböző], mindenekelőtt megjegyezzük, hogy minden értékhez tartoznak
frekvenciák, amelyekre az  együttható az (56,5) egyenletben zérus lesz:

5.69. egyenlet - (56,12)

Ha az ezen egyenletek által meghatározott frekvenciákra (az
úgynevezettplazmarezonancia-frekvenciákra) teljesül még a „lassúsági”
feltétel,  is, akkor a 32. § szerint ezek a plazma longitudinális
sajátrezgéseinek felelnek meg. Ugyanakkor a -es tag együtthatójának
nullává válása (a -re másodfokú)(56,5) egyenletben azt jelenti, hogy az
egyenlet egyik gyöke végtelenné válik; ha , e gyökök és .

Az (56,12) egyenlet harmadfokú az -ben, és három valós gyöke van.
Ezeket könnyű meghatározni, ha az  és az  arányok kicsiségét
kihasználjuk. Két gyök adódik abból, hogy (56,12)-ben az ionok járulékát
elhagyjuk:

5.70. egyenlet - (56,13)

Az ionok járulékának figyelembevétele azonban szükséges az 
tartományban, itt van ugyanis a harmadik gyök. Erre a gyökre könnyen
adódik az

5.71. egyenlet - (56,14)

kifejezés (itt feltettük, hogy ). Az (56,13)és (56,14) képletek az 
és  függvényekre folytonosak a -hez oly közel fekvő

szögekre, hogy . Ebben a tartományban



5.72. egyenlet - (56,15)

Az ionok járulékát nemcsak az -ban, hanem az -ban sem lehet
elhanyagolni.

A 18. ábrán vázoltuk az , ,  szögtől való függésének jellegét.[167]

18. ábra - 18. ábra

Az  és az  görbéi sohasem metszik egymást. Az egyikük ( -
nál) az  és az  közül a nagyobbiknál, a másikuk a kisebbiknél
kezdődik. A -nél rendre elérik az

5.73. egyenlet - (56,16)

és az értékeket. Az  frekvenciákat felsőés alsó hibrid
frekvenciáknaknevezik. Ha  (és ezért nyilvánvalóan ), a
második közülük: .

Az , ,  frekvenciák helyzete jelentős mértékben megszabja az (56,5)
diszperziós reláció által meghatározott spektrum különböző ágainak
elhelyezkedését. Mint -ben másodfokú egyenletnek, adott  és 
esetén két gyöke van. Ha (adott  esetén) e gyökök – mint  függvényei –
változását és végtelenbe tartását követjük, akkor könnyen eljuthatunk a 19.



ábrához, amelyen vázoltuk e függvények menetét. A görbék
metszéspontjait az abszcisszatengellyel a  egyenlet határozza meg,
vagyis  vagy . E pontok helyzete nem függ a  szögtől, és
egyikük (az  egyenlet gyöke) mindig .

19. ábra - 19. ábra

A magnetoaktív plazma sajátrezgéseinek spektruma mindig öt ágat
tartalmaz. Közülük kettő (a 19. ábrán az I és a II) eléri a kisfrekvenciás
rezgések tartományát; ezeken az ágakon a fázissebesség ( )
határértéke:

5.74. egyenlet - (56,17)

ahol

5.75. egyenlet - (56,18)

ezt a mennyiséget Alfvén-sebességnekhívják. Az (56,17) kifejezés könnyen
nyerhető az (56,5) egyenletből, ha az



határesetben érvényes kifejezéseket használjuk fel.

Ha , az (56,17) fázissebességek rendre és . Ezek a
határértékek olyan hullámoknak felelnek meg, amelyek a hideg plazmában
léteznek a magnetohidrodinamika szokásos egyenletei szerint (l. a VIII.
69. §-át). Valóban, a magnetohidrodinamikai hullámok spektrumának
három ága van. Az  függvény mindhárom ágban lineáris, de általában
függ a  irányától.

5.76. egyenlet - (56,19)

(itt  a hangsebesség, formálisan a közeg adiabatikus
kompresszibilitásából számítva). A három ág közül az elsőnek (ezeket
Alfvén-hullámoknakhívják) a fázissebessége pontosan egybeesik az (56,17)
elsőágánál tapasztalt sebesség határértékével. Hogy a hideg plazmára
térjünk át a második képletben, fel kell tenni, hogy ott  [minthogy a
gázban ]. Ekkor az  (a gyors magnetoakusztikai
hullámnak megfelelően) egybeesik az  határértékkel. Ami a harmadik
ágát illeti, itt az  alassú magnetoakusztikai hullámnak megfelelően)
nullához tart, ahogyan , és így ez a hullám a hideg plazmában nem lép
fel. Megjegyezzük, hogy a plazma hidegségére vonatkozó feltevés miatt el
lehet tekinteni az ionsebesség termikus szórásától, és hidrodinamikailag le
lehet írni az ionokat még az ütközések nélkül is. Az  feltétel
indokolja az eltolódási áram elhanyagolását a magnetohidrodinamika
egyenleteiben.

Az ellenkező, a nagyfrekvenciák határesetében a IV és az V ágon a
fázissebesség az  határértékhez tart, az izotrop plazmában a



nagyfrekvenciás transzverzális hullámra – ahogy annak  miatt
lennie is kell – a mágneses tér nem gyakorol hatást.

Végül még álljunk meg a hullámok azon érdekes eseténél, amelyik felléphet
ha ; ekkor a rezonanciafrekvencia . Tekintsük ekkor
azt a frekvenciatartományt, amely az  és  között (a III ágon)
szaggatottan szerepel. Ezt az

5.77. egyenlet - (56,20)

egyenlőtlenségek határozzák meg. Az  lehetővé teszi, hogy
elhanyagoljuk -ben az ionok járulékát; az  feltétel miatt

5.78. egyenlet - (56,21)

Az (56,20) feltételek mellett .

A diszperziós egyenlet keresett megoldását közvetlenebbül megkapjuk, ha
az egyenletet az

5.79. egyenlet - (56,22)

alakban írjuk fel, áttérve (56,4)-ben az  tenzorról annak inverzére
[vagyis az (56,3) egyenletben -t fejezzük ki -vel]. Az inverz tenzor
komponensei

és közülük . A többi komponenst elhanyagolva (és az  síkot úgy
választva, hogy a  és a  vektorokon átmenjen), a diszperziós egyenletre



adódik, ahonnan

5.80. egyenlet - (56,23)

Ezt a hullámot helikoidális hullámnak[168] nevezik; ennek eredete kizárólag
az elektronokkal függ össze.

E hullámok elnevezése polarizációs jellegükkel kapcsolatos. Az (56,2)
 egyenletből, a koordinátatengelyek megfelelő választásával,

5.81. egyenlet - (56,24)

Az (56,3) egyenletből pedig, ha azt

5.82. egyenlet - (56,25)

alakban írjuk fel,  adódik. Ugyanabban a közelítésben
(hogy ti. az  komponensei közül csak az -et tartjuk meg) a hullám
elektromos térerőssége teljes egészében a -ra merőleges  síkban fog
feküdni: . Komponensekben:

és az (56,24)-ből következik, hogy

5.83. egyenlet - (56,26)



Ily módon a hullám a -ra merőleges síkban elliptikusan polározott,
-nél a polarizáció lineáris lesz. A  koordináta-rendszerben, ahol 

 a  irányába mutat, fennáll, hogy

5.84. egyenlet - (56,27)

Az  vektor a  iránya körül forog, körkúpot írva le alkotóként.

Megjegyezzük, hogy az (56,21) kifejezése egyszerű fizikai értelmet
takar. Ha  [a magától értetődő (52,17) feltétellel, 

 együtt], akkor úgy tekinthetjük, hogy az
elektronoknak ( -hoz képest) transzverzális mozgása állandó, és homogén
elektromos térben zajlik. De ha a töltés keresztezett, állandó és homogén 
és  terekben mozog, akkor átlagos transzverzális sebessége (az
elektromos driftsebesség):

5.85. egyenlet - (56,28)

(l. a II. 22. §-át). Éppen ennek a sebességnek felel meg az (56,21) kifejezés.
Így a helikoidális hullámok a plazmában az elektronok elektromos driftjével
vannak kapcsolatban.

 

[161] Ne tévesszük össze a hullám  változó mágneses terét a  állandó
térrel!

[162] A krisztallográfiában ezt Fresnel-egyenletnek nevezik.



[163] A hideg magnetoaktív plazmában terjedő elektromágneses hullámokat
először E. V. Appleton (1928) és H. Lassen (1927) tanulmányozta, az ionok
szerepének elhanyagolásával.

[164] A számítás során célszerű az egyik koordinátasíkot (pl. az  síkot) úgy
választani, hogy átmenjen a  és  vektorokon.

[165] Az ezeknek megfelelő hullámokat lehetne közönséges (ordinárius) és
rendkívüli (extraordinárius) hullámnak nevezni. Ennek az elnevezésnek
azonban itt nincs meg az az értelme, mint az egytengelyű kristályok
optikájában: e hullámok egyike sem viselkedik izotrop közegbeli
hullámként.

[166] Azokat a plazmarezgéseket, amelyeknél az ionok nem játszanak
szerepet, szokás nagyfrekvenciás rezgéseknek, amelyeknél pedig az ionok
lényeges szerepet játszanak, szokás kisfrekvenciás rezgéseknek nevezni.

[167] Ismét megjegyezzük, hogy az  frekvenciájú rezgések csak a -hez
közeli, szűk szögintervallumban lépnek fel. A többi szögtartományban ezek
a rezgések erősen csillapodnak az egyszerű ionciklotron-rezonancia okozta
kioltás miatt.

[168] A geofizikai alkalmazásokban atmoszferikus füttynek(whistler)
nevezik.



57 §. A hőmozgás hatása az
elektromágneses hullámok
terjedésére magnetoaktív
plazmában
A részecskék hőmozgásának figyelembevételével a diszperziós reláció
általában transzcendens lesz, és az  függvény ágainak számtalan
sokaságához vezet. E rezgések döntő többsége azonban erősen csillapodik.
A csillapodás csak kivételes esetekben gyenge, és csak ekkor tudnak a
rezgések hullámok formájában tovaterjedni. Ezekhez az esetekhez tartoznak
mindenekelőtt az előző paragrafusban tanulmányozott hullámok,
amelyeknél a hőmozgás [az (52,17) és (53,17) feltételek fennforgása esetén]
csak kis korrekciókat okoz a diszperziós törvényben és a Landau-
csillapodás kis együtthatójában.

Láttuk azonban, hogy a hideg plazmák hullámai számára vannak olyan
frekvenciatartományok, amelyekben a  arány meglehetősen naggyá
válik (a plazmarezonanciák környezetében). Az (52,17) feltétel 
esetén nem teljesül, így a hőmozgás figyelembevétele elkerülhetetlen. Most
megmutatjuk, hogy a hőmozgás figyelembevétele már mint kis korrekció,
az elektromos permittivitásban megszünteti a diszperziós reláció gyökeinek
végtelenhez tartását, és bizonyos új tulajdonságok fellépéséhez vezet a
plazmarezgések spektrumában (B. N. Gersman, 1956). Ugyanakkor, mint
majd látjuk, mindezzel ki lehet már elégíteni azokat a feltételeket, amelyek
a Landau-csillapodás exponenciális kicsiségét fejezik ki, minthogy az 
antihermitikus része első közelítésben elhanyagolható. A határozottság
kedvéért a nagyfrekvenciás plazmarezonanciák környezetéről fogunk
beszélni, ahol elegendő csak az elektronok hőmozgását figyelembe venni.

Az  korrekciós tagjai arányosak -nel.[169] Ilyen korrekciók
fellépnek az (56,5) diszperziós egyenlet , ,  együtthatóiban is.



Tekintettel arra, hogy ennek az egyenletnek csak a divergáló gyökét
vizsgáljuk, elegendő csak az  együttható korrekciós tagjait kiszámítani,
amely együttható a korrekciók nélkül nullához tart a rezonancia pontjában.

Az  rezonanciafrekvencia környezetében írjuk fel ezt az együtthatót

5.86. egyenlet - (57,1)

alakban. A második tag képezi azt a korrekciót, ami a hőmozgástól
származik. Az és az  együtthatók az  pontban úgy viselkednek,
mintha már nem függenének az -tól (de természetesen függenek a 
irányától, vagyis a  szögtől). Ha  helyettesítést elvégezzük a és 
együtthatókban is (és értékeiket -rel, ill. -rel jelöljük), akkor a
rezonanciafrekvencia környezetében a diszperziós egyenlet az

5.87. egyenlet - (57,2)

alakot ölti. Bennünket az egyenletnek az a gyöke érdekel, amely 
eseténátmegy a

kifejezésbe, vagyis

5.88. egyenlet - (57,3)

minthogy ebben a megoldásban a  nagy, az (57,2)-ből mellőzhetjük a 
 tagot, amely ezt a nagy mennyiséget nem tartalmazza. Ekkor a



következő diszperziós törvényt kapjuk:

5.89. egyenlet - (57,4)

Itt két esetet kell megkülönböztetni attól függően, hogy  milyen az
előjele (az  és a  mindig pozitív).[170]

20. ábra - 20. ábra

A 20. ábrán kihúzott görbével ábrázoltuk az (57,4) diszperziós törvényt, 
 esetén. A görbe az abszcisszatengelyt a

5.90. egyenlet - (57,5)

pontban metszi.[171] Ha , ez a pont jobbra mozdul el a végtelen felé,
és ekkor jutunk ahhoz a görbéhez, amely a hideg plazma (57,3) diszperziós
törvényének felel meg (a20. ábrán a szaggatott vonal).



Fordítsuk most figyelmünket arra, hogy a hőmozgás figyelembevétele ily
módon a rezgési spektrum ágának meghosszabbodásához vezet az 
tartományban. Az eltűnő külső erőtér határesetében az ágnak éppen ez a
része felel meg a longitudinális plazmarezgéseknek: ha nincs külső tér, a 

, az  frekvencia egybeesik -vel és az ( )-nek a -től való
függését ábrázoló egész görbe a koordináták origójából kiinduló egyenessé
fajul, amelynek egyenlete ugyanaz, mint (32,5).[172]

Amennyiben a hőmozgást elhanyagoljuk, a rezgések a
plazmarezonanciáknál longitudinálisak. Kiemeljük, hogy a térbeli
diszperzió figyelembevételénél ez a tulajdonság – szigorúan mondva – nem
teljesül többé. Az  mennyiség továbbra is függ -tól, és
az  egyenlet (a longitudinális rezgés feltétele) nem kompatibilis
ugyanezen , ,  változókra a diszperziós törvény által előírt
összefüggéssel. Mind magukban a plazmarezonancia-pontokban (itt
általában elvesztik szétválaszthatóságukat), mind azok környezetében a
hullámok mégis majdnem longitudinálisak maradnak: tekintettel 
kicsiségére és a hullám lassúságára (az  kicsiségére), az 
transzverzális komponens kicsi [a (32,10) szerint] az  longitudinális
komponenshez képest.

21. ábra - 21. ábra



Tekintsük most azt az esetet, amikor . Ekkor  és 
függvénykapcsolatának jellegét a 21. ábra mutatja. A görbe nem megy be
az  tartományba, a

5.91. egyenlet - (57,6)

koordinátájú pontban elért maximuma után visszafordul. Ha , ez a
pont jobbra megy a végtelen felé, ugyanakkor megközelíti az
abszcisszatengelyt, és így ismét az (57,3)-nak megfelelő görbét kapjuk
vissza.

Egy további példaként tekintsük most a transzverzális hullámokat az
elektronciklotron-rezonancia közelében, amelyek a mágneses tér irányában
terjednek. A hő-mozgás elhanyagolása esetén e hullámok diszperziós
törvényét az (56,9) képlet adja meg (az alsó előjellel), az  pont[173]

közelében

5.92. egyenlet - (57,7)

(ugyanakkor ), és e spektrum döntő része az  tartományban
van.

E hullámok tanulmányozásában az elektronok hőmozgásának
figyelembevétele esetén a diszperziós egyenletet ki kell egészíteni az (55,7)
elektromos permittivitási tenzorral úgy, hogy az a ciklotronrezonancia
tartományára vonatkozzék.[174] Az (56,4) determináns kifejtésével (a -
tengely irányába mutató  vektor bevezetésével) kapjuk hogy

5.93. egyenlet - (57,8)



A rezonanciakioltási vonalon kívül, vagyis  (de
természetesen mindenekelőtt  esetén ez a kifejezés a

alakot ölti. Azonnal visszakapjuk innen az (57,7) diszperziós törvényt a
frekvencia valós részére és a

5.94. egyenlet - (57,9)

kifejezést a Landau-csillapodás együtthatójára.

Ha az  tovább közeledik az -hez az  tartományban, a
csillapítási tényező növekszik, összemérhető lesz magával az 
frekvenciával; ebben a tartományban már nem lehet a hullám terjedéséről
beszélni.

 

[169] Ezek azokból az elsőrendű tagokból származnak, amelyek az (54,5)
képlet integrál alatti kifejezésének  szerinti kifejtésében szerepelnek.

[170] A  pozitív voltára könnyű következtetni az (56,6)–(56,7)
kifejezésekből; az  feltétel segítségével -t kiküszöbölve, 

 adódik. Az (56,6) kifejezésből -ra, az (52,11)
kifejezésből -re és -ra következik, hogy , és azért az

 is pozitív.

[171] Megjegyezzük, hogy erre a  értékre a  arány tartalmazza a 
 kifejezést, és ezért kicsi. Ez az a fentebb említett feltétel, a Landau-

csillapodás kicsiségének feltétele.



[172] E hullámokkal kapcsolatban, amelyek (magnetoaktív plazmában) a 20.
ábrán a kihúzott vonal felső szakaszának felelnek meg, szokásos
plazmahullámokról beszélni, szemben a közönséges (ordinárius) ill.
rendkívüli (extraordinárius) hullámokkal, amelyek ennek a görbének az alsó
szakaszával kapcsolatosak. Hangsúlyozzuk azonban, hogy e terminológia
feltételes jellegű; valójában itt a rezgések egyetlen ágával van dolgunk,
ennek az ágnak a metszéspontja az abszcisszatengellyel (az  pont)
teljesen érdektelen.

[173] A teljes határozottság kedvéért vegyük úgy, hogy nemcsak 
, hanem  is fennáll, tehát az (56,9) jobb oldalán az egységet
nyugodtan elhagyhatjuk.

[174] Emlékeztetünk arra, hogy az (55,7) képletek feltételezik az (55,4)
feltételek teljesülését is: .



58 §. A magnetoaktív plazma
hidrodinamikai egyenletei
Ha a mozgó plazma térbeli jellegzetes  méretei nagyok az  szabad
úthosszhoz képest,

5.95. egyenlet - (58,1)

akkor úgy tekinthetjük, hogy a plazma minden kis térfogatában beáll a
termodinamikai egyensúly az ütközések következtében, a hőmérséklet, a
nyomás stb. lokális értékével jellemezhető módon (az elektronok és az
ionok hőmérséklete ugyanaz). Ilyen esetekben a plazma mozgását
makroszkopikus hidrodinamikai egyenletekkel le lehet írni.

A magnetohidrodinamika egyenleteit felírtuk a VIII. 65. §-ában. Akkor
azonban feltettük, hogy a közeg kinetikai együtthatói (a viszkozitás, a
hővezető-képesség) nem függnek a mágneses tértől. A plazmában ehhez
teljesülnie kell a

feltételeknek (a második az elsőből következik). Ezek a feltételek gyakran
meglehetősen mereveknek bizonyulnak, és ezzel kapcsolatban felmerül
annak a szükségessége, hogy a hidrodinamikai egyenleteket az említett
feltételektől függetlenül állítsuk fel.[175]

A  tömegsűrűségre vonatkozó kontinuitási egyenlet természetesen
megőrzi szokásos

5.96. egyenlet - (58,2)



alakját, ahol  a makroszkopikus sebesség. Megmarad a Navier–Stokes-
egyenlet korábbi általános alakja is:

5.97. egyenlet - (58,3)

és az energia megmaradását kifejező

5.98. egyenlet - (58,4)

egyenleté is, ahol  a viszkózus feszültségtenzor; a ( ) olyan vektor,
amelynekösszetevői és  az energiaáram-sűrűség vektora, amely
mind a hővezetéssel és a termoelektromos jelenségekkel kapcsolatos
disszipatív részt, mind az áram által konvektív módon transzportált energiát
is magába foglalja [meghatározását l. az (58,8) képletben]. A  tenzort és
a  vektort a termodinamikai mennyiségek gradienseivel és sebességeivel
kell kifejezni, ezek a kifejezések is tartalmazhatják a mágneses teret.

Az (58,3) egyenlettel kapcsolatban meg kell jegyeznünk a következőket.
Ebben az egyenletben figyelembe vettük a mágneses tér által a plazmára
gyakorolt erőt (a bal oldalon az utolsó tag), de elhagytuk az

erőt amit a plazmára az elektromos tér fejt ki. Ez az elhanyagolás az adott
esetben indokolható: az (58,1) feltételből, ahogyan már előbb is következik,

, és ezért a plazma kvázineutrális; írható tehát, hogy , és
kompenzálatlan töltések a plazmában nincsenek.[176]

Az (58,2)–(58,4) egyenleteket ki kell egészíteni a kvázistacionárius
elektromágneses térre vonatkozó Maxwell-egyenletekkel (az eltolódási
áram nélküli egyenletekkel):



5.99. egyenlet - (58,5)

Emlékezzünk arra, hogy a kvázistacionárius tér azt jelenti, hogy
változásának  frekvenciája kicsi az értelmében. Ugyanakkor a
változó mágneses tér által indukált  elektromos térre fennáll, hogy 

, és épp ezért az (58,4)-ben csak a mágneses tér
energiasűrűsége szerepel, az elektromos tér nem. Megjegyezzük azt is, hogy
az eltolódási áram elhanyagolása összhangban van azzal a feltevéssel, hogy
a plazma kvázineutrális; az (58,5) utolsó egyenletéből következik, hogy 

.

Végül fel kell még írni az együtteshez azt az egyenletet, ami az
általánosított Ohm-törvényt fejezi ki:

5.100. egyenlet - (58,6)

ahol  a áramsűrűségnek és a termodinamikai mennyiségek gradienseinek
valamilyen lineáris kombinációja. Emlékeztetünk arra (VIII. 63. §), hogy az

és  közti kombináció az (58,6) egyenlet bal oldalán abból ered, hogy az 
 elektromos teret a közeg adott térfogatelemének nyugalmi vonatkoztatási

rendszeréről arra a vonatkoztatási rendszerre kell transzformálni, amely 
sebességgel mozog.

A kvázineutrális plazmában a komponensek (elektronok és ionok) relatív
koncentrációja adott és megváltoztathatatlan mennyiség ( ). Ezért
független termodinamikai mennyiségek csak a nyomás és a hőmérséklet; az
a probléma pedig, hogy  és  hogyan fejezhető ki e mennyiségek
gradienseivel (és a  áramsűrűséggel), formálisan megegyezik ugyanazzal a
problémával, ami a fémek termogalvano mágneses jelenségeinek
elméletében merült fel (VIII. 26. §).[177]



A  és a  közti kapcsolatot egyrészt a tér és a termodinamikai
mennyiségek közti kapcsolat, másrészt a (44,12)–(44,13) relációk
általánosításával az

5.101. egyenlet - (58,7)

5.102. egyenlet - (58,8)

alakban írhatjuk fel. Itt  az elektronok kémiai potenciálja, a , , 
 tenzorok mint paramétertől függenek a  mágneses tértől. Az tény,

hogy a bal oldalon (58,8)-ból hiányzik a  ([l. a (44,13)-mat], azzal
kapcsolatos, hogy a  mennyiséget már figyelembe vettük az (58,4) az
energiaáram-sűrűség Poynting-vektorában. Erről könnyű meggyőződni, ha
átalakítjuk a Poynting-vektor divergenciáját az (58,5) Maxwell-egyenlet
segítségével; a 44. §-ban tárgyalt stacionárius esetnek megfelelően
elvégezve az átalakítást:

így tehát a  energiaáram-sűrűség (58,8)-ban már nem tartalmazza a
részecskék által transzponált  energiát.

Az Onsager-elv értelmében az (58,7)–(58,8) egyenletekben az együtthatók
egymással a

relációk szerint függenek össze.



Minthogy a  az egyetlen rendelkezésünkre álló vektorparaméter, a
tenzoroknak a  iránytól való függését általános alakban így lehet
felírni:

5.103. egyenlet - (58,11)

(és hasonlóan a többi tenzor esetében), ahol az , ,  skalár együtthatók
a  abszolút értékének függvényei. Ez a kapcsolat kielégíti az inverzióra
vonatkozó szimmetriakövetelményt: a  axiális vektor, komponensei nem
váltanak előjelet a tükrözéskor, amit viszont megtesznek az 
közönséges tenzorok komponensei. Megjegyezzük, hogy az (58,11) alakú
kifejezések automatikusan eleget tesznek az (58,9) relációnak, az (58,10)
viszont a

5.104. egyenlet - (58,12)

egyenlőségnek.

Az (58,7)–(58,8) kifejezések tényleges alkalmazásakor a
magnetohidrodinamikában a kémiai potenciál gradiensét alkalmasabb
kifejezni a nyomás és a hőmérséklet gradiensével

szerint, ahol  az elektronok parciális nyomása a
plazmában,  és  a plazma elektronkomponensének entrópiája és
entalpiája, egy részecskére vonatkoztatva. Végül átírjuk az (58,7)–(58,8)
relációkat vektoralakba:

5.105. egyenlet - (58,13)



5.106. egyenlet - (58,14)

ahol új jeleket vezettünk be az együtthatókra (mindegyik függvénye a -
nek) a és a  index a -hez viszonyítva longitudinális és
transzverzálisösszetevőt jelöl. Az  együttható meghatározása az (58,13)-
ban más, mint az(58,7)-ben, mert az előbbi az  hányadost is
tartalmazza. Az , és együtthatók rendre az ím. Hall-, Nernst- és
Leduc–Righi-effektusokat írják le. Emlékezzünk arra is, hogy az 
az (58,13)-ban és az  az (58,14)-ben disszipációmentes kinetikai
jelenségeket képviselnek, kiesnek az és a  szorzatokból, és ezért nem
járnak az entrópia növekedésével.

Ami a viszkózus feszültségek  tenzorát illeti, ennek általános alakját a
makroszkopikus termodinamikai sebességekkel kifejezve már megadtuk a
13. §-ban. A kifejezés a plazmára való alkalmazásokban némiképp
egyszerűsödik, mert mindkét második viszkozitási együttható,  és ,
zérus lesz. A  együttható zérus volta az összes egyatomos gáz általános
tulajdonsága, ide tartozik a plazma is. Annak okát pedig, hogy a  miért
nem lép fel, a következő §-ban magyarázzuk meg.

A (13,18) többi tagjait a plazmára való alkalmazások során célszerű kissé
átcsoportosítani, tekintettel arra, hogy a plazmában a mágneses tér hatása a
viszkozitásra általában erős effektus (nem pedig gyenge, minta semleges
gázokban); ezért nincs értelme elkülöníteni az  közönséges viszkozitást. A

 tenzort itt olyan alakban írjuk fel, amely a (13,18)-tól csak abban
különbözik, hogy az -t tartalmazó tag helyett

5.107. egyenlet - (58,15)

áll, ahol (  helyett) , és az  ilyen meghatározásának
célszerűségére magyarázatot találunk e fejezet 39. lábjegyzetében.



Ha a -tengelyt a  irányban vesszük fel, a feszültségtenzor komponensei a
következők lesznek:

5.108. egyenlet - (58,16)

 

[175] Ezenkívül VIII. 66. §-ában az egyenletekből elhagytuk azokat a tagokat
is, amelyek a termoelektromos hatásokat írják le.

[176] Ez a megfontolás az  egyenlőtlenségen alapul. Emlékezetbe
idézzük, hogy mi mindenütt csak teljesen ionizált plazmával foglalkozunk.
A részben – parciálisan – ionizált plazmában az  egyenlőtlenség nem
okvetlenül teljesül a semleges atomokkal való ütközések miatt, és akkor az

 követelményt mint további feltételt kell tekinteni, amely szükséges az
elektromos térfogati erősűrűség elhanyagolásához.

[177] Újból ismételjük, hogy teljesen ionizált plazmáról van szó. A nehéz
részecskék egyes fajtáinak (különböző ionoknak, semleges atomoknak)
jelenléte a megfelelő diffúziós folyamatok figyelembevételét követelné
meg.



59 §. A plazma kinetikai
együtthatói erős mágneses térben
A magnetoaktív plazma kinetikai együtthatóinak kiszámításakor a
részecskék eloszlásfüggvényét szokás szerint

alakban kell keresni, ahol  kis korrekció a lokális egyensúlyi eloszláshoz,
amely arányos a megfelelő termodinamikai mennyiségek gradiensével. Ha
ilyen kifejezéseket behelyettesítünk pl. az elektronok kinetikai egyenletébe,
akkor

5.109. egyenlet - (59,1)

ahol a bal oldal első három tagjában írandó. A negyedik tag zérus

lesz (mert  párhuzamos -vel ), ezért itt meg kell tartani a -vel
arányos tagokat. A -re ezáltal a következő egyenletet kapjuk:[178]

5.110. egyenlet - (59,2)

ahol  a linearizált ütközési integrál.

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a longitudinális elektromos
vezetőképesség , és a hővezetőképesség  együtthatói általában nem
függenek -től, értékeik ugyanazok, mint a mágneses tér nélküli esetben
(vagyis a szokásos  és  skalár). Valóban, szimmetriamegfontolásokból
már előre világos, hogy az  és  vektorok irányának  irányával való



egybeesése miatt a  eloszlásfüggvény nem függ a  szögtől, ami a 
transzverzális sebesség elfordulását írja le, -re merőleges síkban.
Minthogy

következésképpen  esetén a mágneses tér általában kiesik a
kinetikai egyenletből.[179]

Ugyanebből az okból következik, hogy az  viszkozitási együttható nem
függ a mágneses tértől, és értéke megegyezik a közönséges  viszkozitási
együtthatóéval. Az  az az együttható, amely meghatározza azokat a 
viszkózus feszültségeket, amelyek akkor lépnek fel, amikor a  sebesség 
irányú ( -tengely), és csak a  értékétől függ; ekkor az (58,16)
kifejezésben csak a

tagok maradnak meg.

Végül nem függhet a mágneses tértől a  együttható sem, amely a szóban
forgó sebességeloszlásban a feszültségtenzorhoz a

járulékot adná. Minthogy a mágneses tér nélküli esetben ez a hatás nem lép
fel, ezért  a mágneses tér jelenlétében is.[180] (Megjegyezzük, hogy ez
az ok nem a klasszikus plazmával kapcsolatos, mert a  fennállna a
relativisztikus esetben is – ezzel szemben a  együttható a relativisztikus
plazmában nullától különböző.)

A többi kinetikai együttható kíszámítása elvégezhető analitikus alakban a
longitudinális esetben, erős mágneses tér esetén, amikor a Larmor-
frekvencia  (mindegyik részecskefajtára). Ezekben az esetekben az
ütközések kis korrekciók szerepét játsszák.[181]



Az elektromos vezetőképesség

Kezdjük azoknak az együtthatóknak a kiszámításával, amelyek a plazmában
folyó áramot határozzák meg. Ezeket a számításokat abban a vonatkoztatási
rendszerben célszerű elvégezni, amelyben a plazma adott térfogateleme
nyugszik. Elhanyagolva az ( )-mel arányos mennyiségeket, ezt a
vonatkoztatási rendszert úgy tekinthetjük, hogy egybeesik az ionkomponens
nyugalmi rendszerével. Ilyen rendszerben az elektromos áram tisztán az
elektronoktól származik. Ezért aztán csak az elektronokra vonatkozó
kinetikai egyenletet kell megoldani.

A kinetikai egyenlet bal oldalát a hidrodinamikai egyenletek segítségével át
kellene alakítani, ahhoz hasonlóan, ahogyan ezt a 6. §-ban a közönséges
gázra megtettük. Ekkor a választott vonatkozási rendszerben a vizsgált
pontban a makroszkopikus sebesség nulla (de a deriváltjai nem
szükségképpen azok).[182]

E számítások teljes véghezvitelére az adott esetben (az elektronokra) nincs
igazából szükség. Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a tagot el lehet
hanyagolni. Az idő szerinti differenciálás olyan tagok felléptéhez vezet,
amelyekben  és  és  szerepel. Ezek közül az első kettő
kifejezhető a  skalárral [l. a (6,16) összefüggést], de az ilyen tagok
mint ismeretes, az egyatomos gázokban (mint amilyen a plazma is) mind
kiesnek. A  derivált pedig, amit az (58,3) hidrodinamikai egyenlettel
lehet kifejezni, az  tényezőt, tehát az  szorzót tartalmazza. Az ilyen
tagok figyelembevétele a kinetikai egyenletben csak ( )-mel arányos
korrekciók fellépéséhez vezetne, amelyek most nem érdekelnek bennünket.
Továbbá, az (59,2)-ben  vehető, mert már korábbról ismert, hogy az 
a keresett  áramban csak az

összeg alakjában lép fel. Végül, minthogy nincs szándékunkban a mágneses
tér nélküli „longitudinális” , ,  kinetikai együtthatókat kiszámítani, a
plazma minden termodinamikai mennyiségét csak annak a síknak a



koordinátáitól tekintjük függőnek, amely a  irányára merőleges. Jelölje a 
 a differenciálást ezen a síkon; ekkor a kinetikai egyenletet a

5.111. egyenlet - (59,3)

alakban lehet felírni.

Ez az egyenlet megoldható szukcesszív approximációval az 
hatványai szerint. Első közelítésnek [amelyet az  indexszel látunk el] az
ütközési integrál teljes elhanyagolása, vagyis a

5.112. egyenlet - (59,4)

egyenlet felel meg (ahol ). Ennek az egyenletnek a megoldása

5.113. egyenlet - (59,5)

amelynek helyességéről közvetlen behelyettesítéssel meg lehet győződni.
Már előre nyilvánvaló, hogy ennek segítségével csak a disszipáció-mentes
kinetikai együtthatókat lehet kiszámítani; ütközések nélkül ugyanis nem lép
fel energiadisszipáció. Az elektromos áramsűrűséget a

5.114. egyenlet - (59,6)

integrál adja meg. Az (59,5) behelyettesítésével



ahol az átlagolást a Maxwell-eloszlásra kell elvégezni. Az eredmény

5.115. egyenlet - (59,7)

Ezt a kifejezést az (58,13)  együtthatójával összehasonlítva kapjuk, hogy

5.116. egyenlet - (59,8)

A következő közelítésben az (59,3) egyenlet megoldását

alakban keressük. A  második közelítésre a

5.117. egyenlet - (59,9)

egyenlet adódik (a  operátort nem lehet az  alól kiemelni, mert a
linearizáltütközési integrálban szerepelnek olyan együtthatók, amelyek
függenek a koordinátáktól, így pl. ).

Mint már feltettük, a mágneses tér eléggé erős ahhoz, hogy 
legyen. Ebben a paragrafusban ugyanakkor feltesszük, hogy

5.118. egyenlet - (59,10)



(vagyis ), ami a térerősség értékét felülről korlátozza. E feltétel
teljesülése esetén a mágneses tér alig görbíti el az elektronok pályáját (az
ionokét pedig még kevésbé) az ütközés tartományában, és így nem
befolyásolja az ütközés folyamatát. Más szóval az  operátor nem függ
explicit módon a tértől. Ekkor viszont – szimmetriamegfontolások miatt –
az (59,9) egyenlet jobb oldalának vektorszerkezete szükségképpen 

 alakú; a  változó tekintetében ez a szerkezet olyan, mint
az (59,4) jobb oldalán [mindössze a  helyén ( ) áll]. Az (59,9)
egyenlet megoldása tehát

5.119. egyenlet - (59,11)

Az áram kiszámításakor zérustól különböző járulék csak az ütközésektől
származik. Minthogy az ütközések a vizsgált feltételek mellett kis hatások
szerepét játsszák, a vezetőképesség járulékai között az –és –
ütközésekét egymástól függetlenül kezelhetjük. Ez azt jelenti, hogy pl. az
ütközések járulékát azzal az eloszlásfüggvénnyel számítjuk, amit a kinetikai
egyenlet megoldásaként kapunk, ha abban az ütközési integrál csak az ilyen
ütközéseket tartalmazza, vagyis mintha az elektronok az ionokkal nem
isütköznének. Ekkor azonban az

integrál az (59,11) alakú  közelítéssel nullát ad, minthogy az impulzus
megmarad az ütközések során; ebből következik, hogy tetszőleges 
eloszlásfüggvényre fenn kell, hogy álljon az

azonosság (l. az 5. §-t).

Így az elektromos áram kiszámításakor az (59,11)-ben az  elektron–ion
ütközési integrálként veendő. Ekkor[183]



5.120. egyenlet - (59,12)

ahol (44,3) szerint

Az (59,11)–(59,12) eloszlásfüggvény járuléka az áramhoz

5.121. egyenlet - (59,13)

A keresett kinetikai együtthatók kiszámításához az áramot az (58,13)
egyenletben  alakban kell felbontani. Ekkor kapjuk az

5.122. egyenlet - (59,14)

egyenletet, amely ezeket az együtthatókat meghatározza. Először legyen 
. Az  rendű tagokat összegyűjtve kapjuk, hogy

ahonnan

5.123. egyenlet - (59,15)

ahol  (az argumentum kitétele nélkül) a



5.124. egyenlet - (59,16)

kifejezést jelöli. Az (59,15) ugyanolyan nagyságrendű, mint a (43,8) a
mágneses tér nélkül, amivel most  meg is egyezik.

Hasonlóképpen, ha (59,14)-ben , és összegyűjtjük az -ben
elsőrendű tagokat, kapjuk, hogy

ahonnan

5.125. egyenlet - (59,17)

Ami az  együtthatót illeti, az csak az  szerinti következő
közelítésben jelenik meg, és  esetén értéke

5.126. egyenlet - (59,18)

Az elektronok szerepe a hővezetésben

A plazmában mind az elektronok, mind az ionok hőáramot keltenek;
tekintsük először az elsőt.

Az elektronok hőáramvektorát a

5.127. egyenlet - (59,19)



integrállal számítjuk ki. Az -ben első közelítésben, (59,5)
behelyettesítésével

ahonnan

5.128. egyenlet - (59,20)

ahol  az elektronok entalpiája egyetlen elektronra vonatkoztatva.
Eztösszehasonlítva az (58,14)  együtthatójával:

5.129. egyenlet - (59,21)

A következő közelítésben az (59,19) integrált az (59,11)
eloszlásfüggvénnyel kell kiszámítani. A hőáramban azonban mind az ,
mind az ütközéseknek van járuléka. Az első esetben újból az (59,11)–
(59,12) kifejezéseket használjuk; ekkor

ahonnan

5.130. egyenlet - (59,22)

Innen a  hővezető képesség meghatározásához megfelelő rész előállítása
érdekében még a  feltételt is figyelembe kell venni, mert az
(58,14) szerint -t az a hőáram határozza meg, amelynél éppen nincs



töltésáram. Az (59,7) és (59,13) segítségével megállapíthatjuk, hogy ez a
feltétel a nyomás és hőmérséklet gradiensei között a következő viszonyt írja
elő

[a számításban mindenütt elhagyjuk az -ben magasabb rendű
tagokat]. Ennek segítségével kiszámítva a  összeget,

5.131. egyenlet - (59,23)

Ennek a képletnek egyszerű fizikai tartalma van. Nagyságrendben a
hővezetési együttható eleget kell, hogy tegyen a  egyenlőségnek,
ahol  az egységnyi térfogatban levő elektronok fajhője,  pedig az
elektronok diffúziós együtthatója a mágneses tér irányára merőlegesen. Ez
utóbbit viszont meg lehet becsülni  kifejezéssel, ahol  a

 idő alatt megtett elmozdulások négyzetes középértéke. Mágneses térben
a merőleges irányú elmozdulás csak ütközéskor következik be; ekkor az
elektron nagyságrendben  távolságra tolódik el. Ezért

ahonnan már meg is kapható (59,23).

Tekintsük most az  ütközéseket. A számítások itt már bonyolultabbak;
megmutatjuk ezek menetét.

Az (59,11)-ben az  most a linearizált Landau-féle ütközési integrál

ahol

5.132. egyenlet - (59,24)



( ). Az (59,19) integrál ilyen eloszlásfüggvénnyel, parciális
integrálás után

5.133. egyenlet - (59,25)

alakú lesz. Ebben a képletben az együtthatóúgy van felírva, hogy 
helyére(59,24)-be most írandó. Ugyanakkor a  differenciálást
elég csak az  Maxwell-eloszlás exponenciális függvényében szereplő
hőmérsékletre vonatkoztatni:

azok a tagok, amelyek az exponenciális függvény előtti szorzók
differenciálásából származnak, kölcsönösen kioltják egymást.[184]

Egyszerű, bár meglehetősen hosszadalmas számítás után az (59,25) integrál
is  alakra hozható[185], ahol

és , , a kapcsos zárójelben levő pontok olyan
kifejezések helyett állnak, amelyek  páratlan kitevőjű hatványait
tartalmazzák, és nullát adnak majd az integráláskor.

Figyelembe véve, hogy



és elvégezve az integrálást  és  szerint, végül a

5.134. egyenlet - (59,26)

kifejezést kapjuk, ahol

5.135. egyenlet - (59,27)

Így a transzverzális hővezető-képességhez az összes elektronjárulék

5.136. egyenlet - (59,28)

Az ionok szerepe a hővezetésben

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a vizsgált közelítés
alkalmazhatóságának feltétele  ütközésekre a  ami sokkal
szigorúbb, mint az elektronok esetében. Minthogy , de 

, ezért az  relációból következik az 
 egyenlőtlenség, ami sokkal szigorúbb, mint a .

Ami pedig az  feltételt illeti, az már eleve teljesül, mert sokkal
enyhébb, mint (50,10).

Az ionok kinetikai egyenlete hasonlít (59,2)-re:

5.137. egyenlet - (59,29)



A bal oldal átalakításával azonban eltérő a helyzet az elektronokétól. Itt az

behelyettesítése után a  a  szerint differenciálandó (ami után újból 
veendő a vonatkoztatási rendszer kiválasztása miatt). A hidrodinamikai
egyenletek  esetén

ahol  a nyomás, és  a sűrűség. Ennek
eredményeképpen a kinetikai egyenlet a

5.138. egyenlet - (59,30)

alakot ölti, ahol újból [mint (59,3)-ban is]  helyettesítéssel éltünk, és 
-t írtunk  helyett.[186]

Az (59,30) egyenletet  szerinti szukcesszív approximációval oldjuk meg.
Első közelítésben, (59,5)-höz hasonlóan,

adódik. De ebben a közelítésben (59,7) szerint , és így

5.139. egyenlet - (59,31)

Ez az eloszlásfüggvény – nyilvánvalóan – nem ad járulékot az áramhoz:



ahogyan ennek lennie is kell ebben a vonatkoztatási rendszerben, ahol a
plazma ionkomponense nyugalomban van. A hőáramvektorra azonban

adódik, ahonnan

5.140. egyenlet - (59,32)

A hőáramvektor magasabb közelítésének kiszámításában lényeges járulékot
csak az  ütközések adnak. Az  ütközések járuléka -szer kisebb
amiatt, hogy az elektronokkal való ütközés során az ionok impulzusa kicsit
változik. A megfelelő számítások hasonlóak azokhoz, amelyeket fentebb az 

 ütközésekre vonatkozóan elvégeztünk.[187]

A hővezetőképesség ionoktól származó része ezért (59,26)-ból nyerhető
azáltal, hogy benne az elektronmennyiségeket az ionokéval helyettesítjük:

5.141. egyenlet - (59,33)

Az (59,33) és (59,23) összehasonlítása azt mutatja, hogy (  esetén)

Így azokban a terekben, amelyek annyira nagyok, hogy  a
hővezető-képesség gyakorlatilag teljesen az ionoktól származik. Az
elektronok hővezető-képessége az ionokéval összemérhető akkor, amikor



(az összehasonlítás során figyelembe kell venni, hogy az ilyen terekben a
mágneses térnek a -re gyakorolt hatása elhanyagolható). Még kisebb
térerősségek esetén az ionok járuléka a -hez lényegtelen marad, ha
emellett , akkor  az (59,28) képlettel adható meg.

A viszkozitás

A mozgó plazma impulzusa lényegében az ionoktól származik, ezért a
viszkozitást az ion-eloszlásfüggvény határozza meg. Emellett, minthogy az
ion elektronokkal való ütközése kevéssé változtatja meg az ion impulzusát,
a kinetikai egyenletben csak az ion–ion ütközéseket kell figyelembe venni.

Az (59,29) kinetikai egyenlet bal oldalát ugyanúgy alakítjuk át, ahogyan ezt
a 6. és 8. §-ban tettük, és itt is ugyanazt az alakot veszi fel, mint ott.[188] Így
a viszkozitási feladat kinetikai egyenlete:

5.142. egyenlet - (59,34)

Ennek az egyenletnek a megoldását a

5.143. egyenlet - (59,35)

lakban kell keresni, ahol  olyan  tenzorelemekből álló lineáris
kombináció, melyek a

5.144. egyenlet - (59,36)



viszkózus feszültségtenzor kifejezésébe szerepelnek a (13,18)és (58,15)
meghatározás szerint. Emlékeztetünk arra, hogy minden . A
feszültségtenzort a

integrállal számítjuk ki. Ide behelyettesítjük a (59,35)-öt; átlagolva a 
irányára a

képlet szerint, és az eredményt összehasonlítva az (59,36)-tal kapjuk, hogy

5.145. egyenlet - (59,37)

A  függvényeket meghatározó egyenleteket az (59,35) mennyiség

(59,34)-be való behelyettesítésével és a két oldalon szereplő
komponensek előtt álló együtthatók összehasonlításával lehet megkapni.
Ezeknek a meglehetősen hosszadalmas számításoknak a mellőzésével, itt
most csak a végeredményeket közöljük.

Az  és  nullától különböző együtthatók már az ütközési integrál
elhanyagolásakor fellépnek, és ezért -nel arányosak. Az  és 
együtthatók pedig csak a következő közelítésben jelennek meg az ütközések
figyelembevételével, s ezért -nal arányosak.[189]

5.146. egyenlet - (59,38)



Végül megjegyezzük, hogy ebben a paragrafusban a transzverzális kinetikai
együtthatókra előállított minden kifejezésnek még az (58,1)-nél gyengébb
feltétel mellett is van értelme. Könnyű meggyőződni arról, hogy az
eloszlásfüggvények korrekciói kicsik már akkor is, amikor a feladat
karakterisztikus méretei még csak a megfelelő részecskék  Larmor-
sugáránál nagyobbak, ugyanis épp ez határozza meg az említett
mennyiségek érvényességét. Ez a feltétel elegendő a hidrodinamikai
egyenletek alkalmazhatóságához is, ha a nyomás és a hőmérséklet
gradiensei mindenütt merőlegesek a mágneses tér irányára.

Megfontolásainkban mindenütt olyan plazmát vizsgáltunk, amelynek
elektron- és ionhőmérséklete egyenlő. Az ionok és az elektronok nagy
tömegkülönbsége miatt azonban gyakran fennáll a „két (különböző)
hőmérséklet” feltétele. Ilyen esetben is meg lehet fogalmazni a
hidrodinamikai típusú egyenletrendszereket, és ki lehet számítani a bennük
szereplő kinetikai együtthatókat.[190]

Feladat

Az -tengely mentén inhomogén plazmát mágneses tér tart össze, amely a 
-tengely irányába mutat. Határozzuk meg , feltétel esetén a

sűrűség és a mágneses tér eloszlását a plazmában, a hőmérséklet eloszlását
ismertnek tételezve fel. (I. Je. Tamm, 1951).

Megoldás. A feltétel szerint a  hőmérséklet és a  nyomás gradiensei az 
-tengelyen feküsznek. Ugyanerre mutat a plazma inhomogenitásából

származó  elektromos tér is, amely konzervatív a stacionárius esetben. A
plazma összetartása pedig azt jelenti, hogy nincs se plazmamozgás, se
plazmaáram az -tengely irányában: , .

Tekintve az (58,13) egyenlet vetületét az -tengelyre, a mondottak alapján
és a  Maxwell-egyenletet felhasználva,



Ha ebbe a képletbe az (59,17) egyenletet behelyettesítjük, kapjuk, hogy

5.147. egyenlet - (1)

A mágneses tér, „kiszorul” a plazma forróbb kerületeiről. Az (58,3)
egyenlet vetülete az -tengelyre pedig, a viszkózus tagok elhanyagolásával,
amelyek az -ben magasabb rendű tagokat képviselik, adódik a második
egyenlet:

amely ugyanavval a Maxwell-egyenlettel (  esetén) a

5.148. egyenlet - (2)

alakra hozható. Az (1) egyenletnek még általánosabb alak is adható, ha az
(1)és (2) egyenletekből kiküszöböljük a mágneses teret. Az integrálás után
kapott eredmény:

5.149. egyenlet - (3)

A (2)és (3) megoldják a kitűzött feladatot. A hőmérsékleteloszlást a
hővezetési egyenletből lehet meghatározni.

 



[178] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a plazma elektromos permittivitásának
kiszámításakor a 29. §-ban a mágneses teret tartalmazó tagokat ebben az
egyenletben elhagytuk, mert kis  és  esetén ezek másodrendű kicsiny
tagok. Az itt vizsgált feladatban a  mágneses térerősség (szemben az 
elektromos térerősséggel) egyáltalán nem tekinthető kicsinek.

[179] Azonban még egyszer rámutatunk arra, hogy ezek a megfontolások (és
az alábbi ehhez hasonlóak) feltételezik a részecskék szórási folyamatának
függetlenségét a mágneses tértől. Ehhez az szükséges, hogy a mágneses
térerősség eleget tegyen az (59,10) egyenlőtlenségnek – lásd később.

[180] Nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy ezek az állítások az (59,2)
kinetikai egyenletben azokkal a tagokkal kapcsolatosak, amelyek a -t
adott módon tartalmazzák. Nem vonatkoznak tehát a közönséges gázra,
amelynek molekulái rendelkezhetnek mágneses nyomatékkal, és éppen
ezen keresztül (tehát nem a töltésen keresztül, mint a plazmában) felléphet
esetükben kölcsönhatás a mágneses térrel.

[181] A magnetoaktív plazma kinetikai együtthatóit R. Landshoff (1949), E.
Sz. Fradkin (1951) és Sz. I. Braginszki (1952) számította ki. Az alábbiakban
kifejtendő analitikus módszer I. Je. Tammtól származik (1951).

[182] Ezt lényegében már hallgatólagosan feltettük, amikor felhasználtuk,
hogy a  és a  vektorok iránya egybeesik.

[183] Lásd (44,11)-et. Emlékeztetünk arra, hogy az  akkor ilyen alakú, ha
az ütközés állónak tekinthető részecskéken zajlik le, és ha a  alakja 

, ahol  állandó vektor. Az adott esetben  szerepét a 
vektoroperátor játssza.

[184] Ez a körülmény már előre nyilvánvaló annak az általános sajátosságnak
a következményeként, amelyet a 6. §-ban említettünk: azonos részek
ütközésekor az ütközési integrál nulla a  alakú függvényekre.

[185] A nyomásgradiens itt nem lép fel, és ezért nem kell a  feltétellel
kizárni.



[186] Elektronok esetén a bal oldal második tagjában  helyett 
, állna, és elhanyagolnánk.

[187] A  tartalmazó tagok – amelyek (59,31)-et megkülönböztetik (59,5)-
től – ugyanakkor lényegtelenek, az eloszlásfüggvénynek ez a része ugyanis
arányos , és nullát ad az ütközési integrálban. Lásd az 59. §-ban a 34.
lábjegyzetet.

[188] Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a plazma  nyomása: 
, az egy ionra eső fajhő pedig .

[189] A magnetoaktív plazma  viszkozitási együtthatójának célszerű
meghatározása (58,15) szerint azzal kapcsolatos, hogy az összes többi 
együttható nullához tart, ha .

[190] Ezt a kérdést tanulmányozza a Sz. I. Braginszkij: A
transzportjelenségek plazmában c. cikke, ami a a Voproszy teorii plazmy, l.
Atomizdat, 1963 gyűjteményben jelent meg.



60 §. A driftközelítés
Az előző fejezetben tanulmányozott kinetikai együtthatók erős mágneses
térben érvényes alakjaihoz a Landau-féle ütközési integrált használtuk fel,
amihez feltettük az (59,10), vagyis az  egyenlőtlenség teljesülését.
Most megmutatjuk, hogyan lehet megszabadulni ettől a kikötéstől, vagyis
hogyan lehet azokhoz a képletekhez jutni, amelyek olyan erős terekre is
érvényesek, ahol az elektronokra a fordított egyenlőtlenség teljesül:

5.150. egyenlet - (60,1)

Ehhez célszerű egy különleges, ún. driftközelítést használni, amelyet
nemcsak a megoldásában, hanem már magában a kinetikai egyenletben is
bevezetünk. Ez a közelítés megfelelő, ha a mágneses és elektromos terek
elegendő lassan változnak mind térben, mind időben. Nevezetesen, a tér 
frekvenciájának és az ütközések  gyakoriságának kisebbnek kell lennie,
mint a Larmor-frekvencia, a karakterisztikus hossznak pedig, amelyen
megváltozik a térerősség (ezt jelölje ), nagynak kell lennie a Larmor-
sugárhoz képest. Ezeknek a feltételeknek teljesülniük kell mindegyik
részecskefajtára, amelyikre a driftközelítést alkalmazzuk. Ebben a
fejezetben felírjuk az összes képletet, a határozottság kedvéért az
elektronokra. (Hasonló képletek az ionokra most is, mint mindig, úgy
állíthatók elő, hogy végrehajtjuk az , ,  cseréket.)
Így feltételezzük, hogy teljesülnek az

5.151. egyenlet - (60,2)

feltételek.

A vizsgált módszer alapja: a töltött részecskék mozgásegyenletének
közelítő megoldása olyan  és  terekben, amelyek az adott



módon lassan változnak térben és időben. A részecskék mozgása ilyen
terekben egyrészt gyorsan változó (  frekvenciájú) keringés az ún.
Larmor-körön, másrészt (ezzel együtt) ezeknek a köröknek lassan változó
eltolódása (ahogy mondani szokták: a pálya vezető centrumának mozgása).
A megoldási módszer az, hogy különválasztjuk a gyorsan változó,
oszcilláló összetevőt és átlagolunk rá.

Az elektron helyvektora és sebessége előállítható az

5.152. egyenlet - (60,3)

alakban, ahol  a pálya vezető centrumának helyvektora,  az elektron
oszcilláló helyvektora a vezető centrumhoz képest.[191] A nulladik
közelítésben, az erőterek és az ütközések tértől és időtől való függésének
teljes elhanyagolása esetén, egyszerűen a keresztezett homogénés állandó
és  terekben létrejövő mozgással van dolgunk. Mint ismeretes (l. a II.
22. §-át), ebben az esetben a  vektor szigorúan a -re merőleges síkban
fekszik, ebben a síkban forog állandó  szögsebességgel,
nagysága változatlan marad. A kör  sugara a  sebességállandóval
a  kapcsolatban van; vektoralakban a és  közti kapcsolat

5.153. egyenlet - (60,4)

ahol . A pálya középpontja pedig

sebességgel mozog, ahol  a mágneses tér mentén egyenletesen gyorsuló
mozgás sebessége, amely eleget tesz az

5.154. egyenlet - (60,5)



egyenletnek. A

5.155. egyenlet - (60,6)

mennyiség a -re merőleges síkban az eltolódás (drift) sebessége (az
elektromos drift-sebesség).[192]

A továbbiakban erre a közelítésre szorítkozunk, és elhanyagoljuk azokat a
tagokat, amelyek az  és a  térerősségek változásával kapcsolatosak,
vagyis e tereket állandónak tekintjük. Ennek megfelelően a rá vonatkozó
mennyiségek mellől a nulla indexet elhagyjuk.

A driftközelítés lényege a kinetikai egyenletben az áttérés a lassan változó 
, és  változókra. Ezek a mennyiségek öt független változót

jelentenek, ezektől függhet az eloszlásfüggvény.

A fázistérfogat eleme az új változókban a

5.156. egyenlet - (60,7)

alakot ölti, ahol a továbbiak szempontjából hasznos

5.157. egyenlet - (60,8)

mennyiséget is bevezettük. [A (60,7)(60,8)összefüggések igazolásához
emlékezni kell arra, hogy a vizsgált közelítésben a tereket állandóknak
tekintjük.]



Fejezzük ki az új változókkal az elektronok áramsűrűségét. Az áramsűrűség
egy elektronra , ahol  a térben futó pont koordinátája  pedig
az elektron helyének koordinátája. Legyen  és ; ekkor

Ezt a kifejezést közepeljük a forgási szögre a/nyilvánvaló

képlet szerint, ahol ,  a (mágneses térre merőleges síkban fekvő) vektor
komponenseinek indexei. Ezáltal kapjuk, hogy

Ezt a kifejezést az elektronok  eloszlásfüggvényével szorozva, és
integrálva a  térfogatelem szerint, megkapjuk az
áramsűrűséget az -térben:[193]

5.158. egyenlet - (60,9)

E kifejezésben az első tag a Larmor-körökkel együtt eltolódó töltések
transzportjának, míg a második az ezeken a körökön keringő részecskéknek
felel meg.[194] Ennek a második tagnak egyszerű fizikai jelentése van: ha
ugyanis  alakban állítjuk elő, akkor az

5.159. egyenlet - (60,10)

vektor a plazmának a keringő elektronoktól származó mágnesezettségétírja
le. A (60,10) mágneses nyomaték nem függ a töltések előjelétől, és a



mágneses térrel ellentétes irányú, vagyis diamágnességnek felel meg.

Transzformáljuk új változókra a kinetikai egyenletet. Minthogy az 
eloszlásfüggvény ugyanarra a fázistérfogat-elemre vonatkozik, mint
korábban [csak az új alakra, a (60,7)-re van transzformálva], a kinetikai
egyenlet a fentiek szerint  alakú, vagy felírva a bal oldalt az új
változók szerint:

5.160. egyenlet - (60,11)

Itt bevezettük a vektorok vetületeire a nyilvánvaló jelöléseket, és
felhasználtuk a(60,5)–(60,6) egyenlőségeket. A -es tag itt nem lép fel,
mert a driftnél a  nem változik.

Áttérünk az ütközési integrál driftváltozókban való felírására.[195]

Mindenekelőtt meg- jegyezzük: az ütközési aktus ezekben a változókban
azt jelenti, hogy és és a Larmor-körnek a mágneses térre merőleges 

 helyvektor-komponense megváltozik, (ami pedig a párhuzamos 
komponenst illeti, az gyakorlatilag megegyezik a részecske megfelelő
koordinátájával, és az ütközéskor nem változik.)

Ütközés csak azon részecskék között jön létre, amelyek egymást olyan 
távolságra közelítik meg, ami nem nagyobb, mint az  árnyékolási sugár: 

. Ha  kicsi az ütköző részek Larmor-sugaraihoz képest, akkor a
mágneses tér általában nem befolyásolja a szórási folyamatot, minthogy
ilyen távolságokban a tér nem deformálja jelentős mértékben a részecske
pályáját. Az ilyen ütközések leírása driftváltozókkal általában nem
természetes. Ezért az ütközési integrál mint a driftváltozók függvénye csak
akkor használható célszerűen, amikor az ütköző részecskék közül legalább
egyre teljesül az  feltétel.

A részecskék Coulomb-kölcsönhatása során mágneses tér jelenlétében –
mint annak távollétében is – lényegesek a távoli ütközések és az összes
változókban ezeknek megfelelő kis változások. Ezért a 41. §-ban a  térbeli
ütközésekre bemutatott levezetés az ütközési integrálra érvényben marad az



, ,  ( -tengely a mágneses tér irányában) változók terére is, ha
most az impulzus komponensei helyére négy  változót
vezetünk be és a , ,  kifejezések e változók ütközésekor
elszenvedett megváltozásait jelölik.

Az ütközési integrál a fentiek szerint a

5.161. egyenlet - (60,12)

alakra hozható (az áramvektornak definíció szerint csak a -re
merőleges síkban vannak komponensei). Itt lényeges, hogy a térfogatelem a

 változók terében egyszerűen a változók differenciáljainak szorzata, ezért
az ütközési integrál közönséges divergencia alakú. A 41. §-beli bizonyítás
csak kis módosításokat követel. Mindenekelőtt a (41,2) felírásakor már
figyelembe vettük, hogy az impulzus megmaradása értelmében 

. A vizsgált driftváltozókban ilyen reláció nyilvánvalóan
nincs. A levezetést e feltevés nélkül folytatva (mondjuk elektronok
ionokkal valóütközésére) kapjuk, hogy

5.162. egyenlet - (60,13)

ahol , a  a  megváltozása az ütközés során, a
könyökzárójelek pedig a ütközésekre vett átlagolást jelentik.

A (60,13) levezetésében erősen kihasználtuk, hogy az ütközési integrálban
fel lehet cserélni a kezdeti és végállapotot, ami által nyilvánvalóvá vált,
hogy a -ban lineáris tagok kiesnek. Ezenkívül ez teszi lehetővé az
integrál kiterjesztését az egész  térre. A 41. §-ban ezt az átalakítást az idő
tükrözésével kapcsolatos szimmetria tette lehetővé, ami a direkt és a
fordított folyamat valószínűségével kapcsolatos. A mágneses tér
jelenlétében ilyen szimmetria csak azzal a feltétellel áll fenn, ha  tér



irányát is az ellenkezőjére változtatjuk; csakhogy ez lényegében különböző
terekben lezajló ütközések valószínűségeit kapcsolja össze. Mégis, mint
majd alább látni fogjuk, az adott esetben az időtükrözéssel kapcsolatos
szimmetria helyreáll az ütközési paraméter szerinti integráláskor.

Végül a (60,13)-ban felhasználtuk, hogy a „körök” kölcsönös szórása csak
akkor lép fel, ha azok egymástól az  árnyékolási sugárnál nem nagyobb
távolságra vannak. Feltéve, hogy az eloszlásfüggvény keveset változik
ekkora távolságon, az  közelítéssel éltünk, és az
integrálást -re terjesztettük ki. Ennek eredményeképpen a (60,13)-ban
csak a  szerint kell integrálni, és az ütközésekre vonatkozó átlagolás
tartalmazza az  helyvektor szerinti integrálást. Az alábbiakban konkrét
feladatokban ezt a közepelést ki fogjuk fejezni a megfelelő szórási
hatáskeresztmetszettel. Most csak arra mutatunk rá, hogy a , 

 középértékek nullával egyenlőek. Ez abból látható, hogy a 
,  szorzatok (és ugyanezek a  helyettesítéssel)

vektort alkotnak az  síkban. Minthogy a Larmor-körök számára ebben a
síkban nincs semmiféle kitüntetett irány, a szóban forgó vektornak
közepeléskor nullának kell lennie.

Fontos sajátossága: a driftváltozókban felírt ütközési integrálnak, hogy
behelyettesítése a kinetikai egyenletbe megváltoztatja a részecskeáram
kifejezését (a közönséges térben!) az eloszlásfüggvényen keresztül. Hogy
erről meggyőződjünk, írjuk a kinetikai egyenletet a

5.163. egyenlet - (60,14)

alakba (az és  feltételezett állandósága miatt be lehet vinni a -t
deriválás alá). Ezt az egyenletet , szerint integrálva kapjuk, hogy

5.164. egyenlet - (60,15)



(az  indexet az elektronmennyiségek mellől a rövidség kedvéért
elhagytuk). Itt  a körök térbeli sűrűsége, a  alatti kifejezés
következésképpen e körök áramsűrűsége. Látjuk, hogy az 
szokásos kifejezéshez még egy, az ütközésekkel kapcsolatos  tag is
hozzájárul. Ez a tag lényegében a mágneses térre merőleges irányú
diffúziós áram. Ebben a leírásban (szemben a diffúzió közönséges
leírásával) ez közvetlenül lép be a kinetikai egyenletbe.

E kifejezések használatakor természetesen figyelembe kell venni, hogy az
elektromos áramsűrűség valódi részecskék, nem pedig körök áramlásával
kapcsolatos. A (60,9) szerint a részecskeáram a körök áramától egy
rotációban tér el; ez a tag a mágnesezettséget írja le. Ezért az elektronáram
sűrűségére a végleges képlet:

5.165. egyenlet - (60,16)

A (60,16) kifejezés csak akkor kap reális tartalmat, ha már kiszámítottuk a
benne szereplő középértékeket. Megmutatjuk, hogy ezt hogyan kell csinálni
az elektron–ion ütközések esetén az elektronáramra.

A kiszámítás különböző módon történik aszerint, hogy a  paraméter
melyik egyenlőtlenséggel meghatározott tartományában vagyunk:

5.166. egyenlet - (60,17)

Megjegyezzük, hogy a  paraméter szerinti integrálás, amint az a Coulomb-
szórásnálszokásos, logaritmikus jellegű lesz. Logaritmikus pontossággal
nem lehet különbséget tenni erős ( ) és gyenge ( ) egyenlőtlenség között,
minthogy a (60,17) területek lényegében az ütközési paraméter egész
változási intervallumát átfogják [a (60,1)-nek megfelelően feltételezzük,
hogy ]. Az I. tartomány létéhez az is kell, hogy

5.167. egyenlet - (60,18)



fennálljon, ahol  az az ütközési paraméter, amelynél a szórási szög
közel egységnyi (itt csak a kváziklasszikus esetet tekintjük, amikor 

).

Ugyanakkor úgy vesszük, hogy . Amikor minden  ütközési
paraméterre a mágneses tér hatása az ionok mozgására (a szórási
folyamatban) lényegtelen, az ion pályáját a tér kevéssé görbíti el a 
távolságon. Ezáltal elhanyagolhatók (az  határátmenetben) az
ionoknak átadott fizikai mennyiségek, vagyis nullává tehető minden, az
ionra jellemző , és  változó megváltozása.[196] Ekkor a (60,13)-ban a
második tag kiesik a kapcsos zárójelből, ami által az elektron–ion eredetű
rész az elektronáramban a következő alakot ölti:

5.168. egyenlet - (60,19)

A  mennyiségek egy olyan térbeli tenzor komponensei, amely a
mágneses tér irányára merőleges irányba vetít. Állítsuk elő ezt a

5.169. egyenlet - (60,20)

alakban, hogy ezt a transzverzális tulajdonságát szembeszökően láttassuk.
A (60,19)áramvektort ekkor így írhatjuk:

5.170. egyenlet - (60,21)

ahol  a  irányára merőleges irányú differenciálás
operátora. A (60,19)-hez hasonló képletek a „sebességi áramra”:



5.171. egyenlet - (60,22)

Egyensúlyban, vagyis az

5.172. egyenlet - (60,23)

Maxwell-eloszlás esetén az ütközési integrál nulla kell hogy legyen. Ha a
(60,23)-at behelyettesítjük (60,22)-be és az áramokat nullával tesszük
egyenlővé, adódik, hogy

5.173. egyenlet - (60,24)

Számítsuk ki először az I. tartomány járulékát. Ebben a tartományban úgy
tekinthetjük, hogy a mágneses tér általában nem befolyásolja a szórási
folyamatot, mert az ilyen távolságokon nemcsak az ionok, hanem az
elektronok pályája sem görbül el jelentős mértékben. Az ütközés leírásának
természetes változója ekkor az elektron  impulzusa, amellyel a
driftváltozókat is ki kell fejezni. A (60,3)–(60,4) és (60,8) szerint

Figyelembe véve, hogy a részecskék  koordinátái (szemben a pálya
középpontjának  koordinátáival) nem változnak meg az ütközés során,
kapjuk, hogy

5.174. egyenlet - (60,25)



ahol  a  impulzus kis megváltozása.

Jelöljük I indexszel a vizsgált kategóriájú ütközések járulékát. Ekkor most

5.175. egyenlet - (60,26)

ahol  az elektron szórási hatáskeresztmetszete a mozdulatlan ionon. Ez
utóbbit a(41,6)-ből véve és végrehajtva az integrálást kapjuk, hogy

5.176. egyenlet - (60,27)

ahol  a és  közti szög, és

5.177. egyenlet - (60,28)

a Coulomb-logaritmus , felülről „levágva” a ütközési paraméternél
(ami az I. tartomány felső határa). Végül, ezt az eredményt kifejezve a
driftváltozókkal, kapjuk végeredményben, hogy

5.178. egyenlet - (60,29)

Hasonló számításból



5.179. egyenlet - (60,30)

A fennmaradó két mennyiséget pedig a (60,24) határozza meg.

Tekintsük most a II. tartományt! Itt éppen a driftváltozók természetesek, és
az ütközéseket mint driftköröket lehet leírni, amelyek a  irányában (a -
tengely mentén) haladnak az ion Coulomb-terében. A drift során  nem
változik, és ez azt jelenti, hogy  sem változik – az energiamegmaradás
törvénye szerint a nehéz ionon való szóródáskor – s ez a maga részéről a 
megmaradását vonja maga után. Ezért a II. tartomány nem ad járulékot a
(60,24) mennyiséghez.

A  mennyiséghez adódó járulékot viszont a

5.180. egyenlet - (60,31)

integrállal számítjuk ki, ahol  a kör középpontja  helyvektorának
értéke az ütközés előtt. Az  megváltozása a kör befutása során 
állandóés homogén mágneses térben és  (az iontól származó)
elektromos térben, a driftegyenletből számítható ki:

5.181. egyenlet - (60,32)

[l. a (60,6)-ot]. Első közelítésben ennek az egyenletnek a jobb oldalában 
és  vehető. Az  teljes megváltozása az ütközéskor a

(60,32) és  közti idő szerinti integrálásával kapható, és

5.182. egyenlet - (60,33)



Ezt a kifejezést a (60,31)-be helyettesítve és végrehajtva az integrálást
(logaritmikus pontossággal, a II. tartomány határainak megfelelően) kapjuk,
hogy

5.183. egyenlet - (60,34)

A (60,29)és (60,34) járulékok általában azonos nagyságrendű mennyiségek,

ahol  az elektron–ion ütközések átlagos gyakorisága. A (60,34) járulék
sajátossága azonban abban rejlik, hogy  határátmenetben végtelenné
válik, függetlenül a értékétől. Ennek a divergenciának az a fizikai
értelme, hogy a körök kis  sebesség esetén sokáig maradnak az ion
terében, és ez alatt az idő alatt a drift nagy távolságra viszi őket.

Valójában, végül is a (60,34) képlet nem alkalmazható kis értékeknél az
okok egész sora miatt: 1. ha , akkor  esetén az ütközés
ideje alatt az ion eltávozhat az elektronból; ez a mechanizmus „levágja” a
divergenciát a  értéknél; 2. a képletek levezetése során minden
esetben feltettük, hogy ; 3. a kör eltávozhat a kiszemelt iontól
más részecskék tere által okozott drift következtében (hármas ütközés).

A leírt képletek megoldják a kinetikai egyenlet driftközelítésben való
felírásának problémáját. Ez lehetővé teszi, hogy megkapjuk a plazma
kinetikai együtthatóit az  szerinti első, el nem tűnő közelítésben (lásd az
első feladatot).

Végül már csak az marad, hogy megvilágítsuk: a  szerinti integrálás
miként mutatja formálisan az időtükrözéssel kapcsolatos szimmetriát, amit
már a (60,13) felírásánál kihasználtunk. E szimmetria sérülése



megnyilvánul a  előjelváltozásában (60,33)-ban, amikor a  iránya
ellenkezőjére fordul. Az előbbi előjel azonban visszaállítható, ha az
integrálás változójának előjelét az ellenkezőjére fordítjuk: , mert
hogy ebben a közelítésben a  előjelének megváltozása sehol sem
éreztetheti hatását (az I. tartományban ugyanis a mágneses tér nincsen
hatással a szórási folyamatra).

Feladatok

1. Határozzuk meg driftközelítésben a plazma  Hall-együtthatóját és a 
transzverzális vezetőképességet! (Sz. T. Beljajev, 1955).

Megoldás. Ha a plazmát az elektronsűrűség gradiensének hatása alatt
vizsgáljuk (elektromos tér és hőmérséklet-gradiens nélkül), akkor az 
eloszlásfüggvényt a (60,16)-ban és (60,21)-ben Maxwell-félének tekintjük,
és kapjuk, hogy

ahol a transzverzális diffúziós együttható

itta felülvonás az elektronok Maxwell-eloszlására vett átlagolást jelöli. Ezt
az (58,13) általános kifejezéssel összehasonlítva, az ( )-ben első el nem
tűnő közelítésben először az (59,8) kifejezést kapjuk -re. A következő
közelítésben

5.184. egyenlet - (1)

adódik. A II. tartományban [lásd (60,17)] vegyük értékét a
(60,34)-ből. Logaritmikus pontossággal adódik:



ahol  a fejezet végén említett mechanizmusok egyikével
meghatározható. Ha pl. , akkor az eredmény

5.185. egyenlet - (2)

Hasonló módon, ha értékét a (60,27)-ből vesszük, eredményül az
I. tartományból a diffúziós együtthatóhoz adódó járulék

5.186. egyenlet - (3)

Ha úgy tekintjük, hogy az (59,10) egyenlőtlenség teljesül, (ami a (60,1)-
gyel ellenkező), akkor a II. tartomány nem lép fel és a (3)-ban előforduló
logaritmikus tényező a szokásos Coulomb-logaritmus értékét veszi fel
(41,10). Ebben az esetben a (3) behelyettesítése (1)-be, az (59,15) képlethez
vezet.

2. Határozzuk meg a  transzverzális diffúziós együtthatót az elektronok
semleges atomokkal való ütközésének esetére!

Megoldás. Tekintettel az elektronok és az atomok közti kölcsönhatás rövid
hatótávolságú jellegére, csak az I. tartomány létezik, ahol  értékéül az
atom méretét kell venni.[197]

A (60,26) képlet is megfelelő. Ebbe azonban most az elektron semleges
atomokon való szóródásának hatáskeresztmetszetét kell behelyettesíteni. A
szögekre történő integrálás után  kifejezhető ennek a szórásnak a 
traszportkeresztmetszetével:



(itt  az atomok számsűrűsége). Ha a  keresztmetszet nem függ az
elektron sebességétől, akkor a Maxwell-eloszlásra való átlagolás után

 

[191] Nem tévesztendő össze az ebben a §-ban használt  az 59. §-ban
makroszkopikus sebességre alkalmazott  jelöléssel!

[192] Feltesszük, hogy , vagyis hogy , és a relativisztikus
hatásokat el lehet hanyagolni.

[193] A második tagban parciális integrálást hajtottunk végre, aminek
eredménye, hogy a  áthárult a -re

[194] Megjegyezzük, hogy  töltéssűrűség ilyen közepelése a 
 kifejezéshez vezet; azok a korrekciós tagok, amelyek a

részecskék keringésével kapcsolatosak, itt csak akkor jelennének meg, ha a
másodrendű kicsiny tagokat (a koordináták másodrendű deriváltjait) is
figyelembe vennénk.

[195] Az ütközési integrál driftváltozókban való előállítását E. M. Lifsic adta
meg (1937) elektrongáz esetére, és Sz. T. Beljajev általánosította plazmákra
(1955).

[196] Ezt nem lehet megtenni azokra az ütközési paraméterekre, amelyekre 
. Ilyen ütközéseknél az ion driftel az elektron terében, és nagy

tömege nem nyilvánul meg.

[197] Kétely merülhet fel a (60,12) ütközési integrál rövid hatótávolságú
potenciálokra való alkalmazhatóságát illetően, mert divergens az egységnyi
szögeknél. Könnyen belátható azonban, hogy a szóban forgó feladatban
csak a pálya középpontjának kis helyzetváltozását követeljük meg, 



 kicsi legyen azokhoz a karakterisztikus távolságokhoz képest,
amelyeken az elektronkoncentráció megváltozik, ez pedig megfelel a
transzverzális diffúzió egyenlete alkalmazási feltételének (l. az 59. § végét.)



6. fejezet - AZ INSTABILITÁSOK
ELMÉLETE

61 §. A nyalábinstabilitás
A 34. §-ban nyert eredmények szerint a  hullámvektorú perturbáció
amplitúdója homogén és végtelen közegben  esetén úgy viselkedik
aszimptotikusan, mint

6.1. egyenlet - (61,1)

ahol  a közegben terjedő hullámok frekvenciája. Speciálisan, a plazma
longitudinális hullámaira az  frekvenciák az

6.2. egyenlet - (61,2)

egyenlet gyökei.[198]

Az  frekvenciák általában komplexek. Ha a képzetes rész ,
akkor a perturbáció időben csillapodik. Ha viszont a  valamilyen
intervallumában , akkor az ilyen perturbációk nőnek, a közeg
instabilis az ebbe a tartományba tartozó hullámhosszúságú rezgésekre. A 

 ilyen esetekben az instabilitás inkrementuma. Azonnal felhívjuk a
figyelmet, hogy a perturbáció „minden határon túli” [az  alakú]
növekedéséről beszélve mindig, itt és az alábbiakban csak a lineáris
közelítés szerinti viselkedést tartjuk szem előtt, a valóságban – magától
értetődően – a növekedést nemlineáris hatások korlátozzák.



Az ütközésmentes plazmában a frekvencia képzetes része a Landau-
csillapodás következtében lép fel. A plazma termodinamikai egyensúlyi
állapota, ami az entrópia abszolút maximumának felel meg, tetszőleges
perturbációval szemben stabilis. A 30. §-ban már említettük azonban, hogy
a plazma nemegyensúlyi állapotai esetében a rezgések energiájának kioltása
erősítésre változhat. Ez abban nyilvánul meg, hogy a  és 
független változók értékeiben olyan tartományok lépnek fel, amelyekre az
elektromos permittivitás képzetes része negatív: . Megjegyezzük
azonban, hogy az ilyen tartományok fellépte önmagában még nem
szükségképpen jelenti a plazma instabilitását (mindenesetre a lineáris
közelítésben); még az is kell, hogy ebben a tartományban ténylegesen
legyen a plazmarezgések spektrumának valamilyen pólusa.

Az instabilitásokra jellegzetes példa az elektronok irányított nyalábja,
amely álló plazmán halad keresztül. (A. I. Ahijezer, Ta. B. Fainberg, 1949;
D. Bohm, E. P. Gross, 1949.) A nyalábot elektromosan kompenzáltnak
tekintjük: az elektronok plazmabeli és nyalábbeli sűrűségének összege
egyenlő a plazma ionjainak sűrűségével. A rendszer homogén és végtelen,
vagyis a nyaláb (és az álló plazma) az egész teret kitölti, aminek
következtében a  irányított sebesség mindenütt ugyanaz. A  sebességet
nemrelativisztikusnak tekintjük.

Először feltételezzük, hogy mind a nyaláb, mind a plazma hideg, vagyis
részecskéik termikus mozgása elhanyagolható; ennek szükséges feltételét az
alábbiakban fogalmazzuk majd meg.

A longitudinális elektromos permittivitás az elektronrezgések
tartományában a plazmanyaláb-rendszer esetén

6.3. egyenlet - (61,3)

alakú. Az első tag a jobb oldalon a mozdulatlan plazmának felel meg;
 a megfelelő (elektron-) plazmafrekvencia. A második

tag a nyaláb elektronjaival kapcsolatos. A  vonatkoztatási rendszerben,



amely a nyalábbal mozog együtt, ennek a járuléka az -hez 
, ahol  a rezgés frekvenciája ebben a vonatkoztatási rendszerben, míg 

, (  a nyaláb elektronsűrűsége). Az eredeti
vonatkoztatási rendszerre áttérve az  frekvencia megváltozik:

6.4. egyenlet - (61,4)

és a (61,3) kifejezéshez jutunk.[199]

Feltesszük, hogy a nyaláb sűrűsége kicsi abban az értelemben, hogy

6.5. egyenlet - (61,5)

és így . Ekkor a nyaláb jelenléte csak jelentéktelen mértékben
változtatja meg a longitudinális plazmarezgések spektrumának pólusát,
vagyis az  diszperziós egyenletnek azt a gyökét, amelyre . De e
pólus mellett fellép még egy új is, amely a nyaláb jelenlétének felel meg, és
itt éppen ezérdekel bennünket.

Azért, hogy az  kis számlálójú tag ne essék ki az

6.6. egyenlet - (61,6)

diszperziós egyenletből, ezt a kicsiséget a nevező kicsiségével kell
kompenzálni. Ezért keressük a megoldást  alakban, ahol  kicsi.
Ekkor az egyenlet az

6.7. egyenlet - (61,7)



alakot ölti, ahonnan

6.8. egyenlet - (61,8)

és a  feltétel megköveteli, hogy  igen közel essék -hez. A
plazma hideg voltának feltételezése megköveteli a  feltétel
alkalmazását és az adott esetben ez azt jelenti, hogy fenn kell állnia a 

 relációnak is, vagyis a nyaláb sebességének nagynak kell lennie a
plazma elektronjainak termikus sebességéhez képest.

Ha , akkora (61,8) mindkét gyöke valós, és a rezgések nem
nőnek. Ha viszont

6.9. egyenlet - (61,9)

akkor  mindkét értéke képzetes, és közülük az, amelyikre ,
növekvő rezgésnek felel meg. Ily módon a rendszer instabilis olyan
rezgésekkel szemben, amelyekre  elég kicsiny értékű.

Más a helyzet, ha a plazma elektronjainak hőmozgását is figyelembe
vesszük. Az általános esetben (61,3) helyett

6.10. egyenlet - (61,10)

áll fenn, ahol  a nyaláb nélküli plazmára vonatkozik. Ugyanolyan
módon megoldva az  egyenletet, mint előbb, most

6.11. egyenlet - (61,11)



adódik.

A Landau-csillapodás miatt -nek mindig (tetszőleges -ra) van képzetes
része. Ezért  is mindig komplex lesz, és emiatt a (61,11) kettős előjele
folytán a rezgések egyik ágára okvetlenül teljesül , vagyis ezek a
rezgések instabilisak lesznek. Áttérve a nagy  sebességekre, amelyek a
fentebb vizsgált hideg plazma esetének felelnek meg, a Landau-
csillapodásnak megfelelő  rész exponenciálisan kisebb, és a (61,8)
kifejezést kapjuk vissza.

A fent kifejtett meggondolások során elhanyagoltuk a nyaláb elektronjainak
sebességében a termikus szórást. Ez az elhanyagolás jogos, ha ennek a
szórásnak a nagysága

6.12. egyenlet - (61,12)

Feladatok

1. Határozzuk meg a hideg plazmában haladó nyaláb instabilitási
tartományának határait az -hez közel eső  értékek szempontjából!

Megoldás. A  különbség kis értékeinél a (61,7) egyenlet
pontossága nem kielégítő. Ha az  egyenletben [az  értékét a (61,3)-
ból vesszük] megtartjuk a -ban következő rendű tagokat és kapjuk, hogy

Vezessük be  és a  új változókat a



képletek szerint, és írjuk át az egyenletet

6.13. egyenlet - (1)

alakba (a határozottság kedvéért vegyük úgy, hogy  a -hez és nem
a -hez van közel). Az (1) egyenlet mindhárom gyöke valós, ha 

,és ez már meg is határozza az instabilitás tartományát. A
gyökök közül kettő megfelel a (61,7) két gyökének, a harmadik pedig
ezekhez közel  a mozdulatlan plazma rezgésének felel meg.

2. Vizsgáljuk meg az ionakusztikai hullám instabilitását kéthőmérsékletes 
 plazmában, amelyben az elektronkomponens  sebességgel mozog

az ionkomponenshez képest, és .

Megoldás. A  feltétel mellett az elektronok irányított mozgása
kevéssé befolyásolja az ionakusztikai hullámok diszperziós törvényét, amit
a (33,4) képlet ad meg:

6.14. egyenlet - (1)

A csillapodás dekrementuma (az elektronokra vonatkozó rész) a (33,6)-ból
kapható, (61,4) helyettesítésével:

6.15. egyenlet - (2)

Az instabilitás feltétele: ; ehhez minden esetben  kell, hogy
teljesüljön. Az instabilitás határának közelében a ( ) tényező(2)-ben
kicsi lesz, és akkor szükségessé válhat, hogy -ban tekintetbe vegyük a
csillapodás ionoktól származó részét is, ami a közönséges esetekben
kicsiny.



 

[198] Emlékeztetünk arra, hogy anizotrop plazmák esetén ez a diszperziós
egyenlet a kvázilongitudális „lassú” hullámokra vonatkozik (l. a 32. §-t).

[199] A frekvencia transzformációs törvényét könnyen megkaphatjuk a
fázisfaktor transzformációjából. A  rendszerben a pont helyvektora 

, ezért .



62 §. Abszolút és konvektív
instabilitás
Az, hogy a diszperziós egyenletnek gyökei vannak az  sík felső felén azt
jelenti, hogy a síkhullám alakú kis kezdeti perturbáció növekszik, vagyis a
rendszer instabilis az ilyen perturbációkkal szemben. Valójában azonban
minden kezdeti perturbáció a térben véges kiterjedésű „hullámcsomag”, és
a síkhullámok csak mint egyes Fourier-komponensek fordulnak elő. Az idő
múlásával a hullámcsomag „szétfolyik”, és amplitúdója (az instabil
rendszerben) nő. Ugyanakkor azonban, mint minden hullámcsomag, ez is
halad a térben. Itt két esetet különböztethetünk meg.

Az egyik esetben, tekintet nélkül a hullámcsomag mozgására, a perturbáció
minden határon túl nő a tér minden pontjában; az ilyen instabilitást
abszolútnak nevezzük. A másik esetben a hullámcsomag olyan gyorsan
halad, hogy a tér minden kiszemelt pontjában a perturbáció zérushoz tart, ha

; az ilyen instabilitást konvektívnek nevezzük.

Ismét aláhúzzuk, hogy ez a különbségtevés relatív abban az értelemben,
hogy az instabilitás jellegét mindig ilyen vagy olyan vonatkoztatási
rendszerhez képest lehet meghatározni, és egyik vonatkoztatási rendszerről
a másikra való áttérés megváltoztathatja ezt a jelleget: valamely
rendszerben konvektív instabilitás abszolút lesz abban a vonatkoztatási
rendszerben, amely „együtt mozog” a hullámcsomaggal, míg az abszolút
instabilitás konvektív lesz abban a rendszerben, amely elég gyorsan
„távolodik” a csomagtól.

Ez a körülmény azonban nem akadályozza meg, hogy a két instabilitástípus
közötti megkülönböztetésnek fizikai tartalmat tulajdonítsunk. Reális
feladatokban mindig van a kísérletek szempontjából kiválasztott
vonatkoztatási rendszer, amelyhez viszonyítva kell szemlélni az
instabilitást. Azt a lehetőséget, hogy a fizikai rendszert mint végtelen
kiterjedésűt tekinthetjük, nem zárja ki, hogy a rendszernek vannak határai
(pl. falai), amelyek végül is „laboratóriumi vonatkoztatási” rendszerként



szolgálnak. Viszont a rendszer tényleges korlátozottsága (határoltsága) oda
vezethet, hogy konvektív instabilitás esetén a perturbációnak egyáltalán
nem is sikerül kifejlődnie, mielőtt a hullámcsomag eljutna a rendszer
határáig (pl. a csőben áramló folyadék esetében).

Az alábbiakban kifejtendő elmélet, amely lehetővé teszi, hogy különbséget
tegyünk a fenti instabilitástípusok között, igen általános jellegű.[200]

Tetszőleges, általában homogén és végtelen (akár csak egyetlen irányban,
az -tengely mentén kiterjedő) rendszerről lesz szó. Ezért nem
konkretizáljuk itt a közeg és a benne keltett, a továbbiakban -rel jelölt
perturbáció természetét. Ugyanakkor a homogén hullámcsomag esetére
szorítkozunk. Ha háromdimenziós rendszerről lesz szó, akkor ez azt jelenti,
hogy

alakú perturbációkat tekintünk, adott ,  értékekkel.

Állítsuk elő -et egyoldalú, idő szerinti Fourier-kifejtéssel -tól
(ami a perturbáció keltésének pillanata) -ig. Az ilyen előállítás
komponenseit jelöljük -szel:

6.16. egyenlet - (62,1)

A továbbiakban olyan perturbációkat tekintünk, amelyek  esetében
növekszenek. Feltesszük (ahogyan ez a tényeknek is megfelel), hogy ez a
növekedés nem gyorsabb, mint ezt valamilyen  alakú exponenciális
törvény előírná. Ekkor a (62,1) integrál konvergenssé tehető, ha  komplex
mennyiség,  imaginárius résszel. Ebben a tartományban -
nek mint az  komplex változó függvényének nincs szingularitása. Az 

 tartományban azonban a  analitikus folytatásként
értelmezendő; itt természetesen van szingularitása.



A  inverz előállítása Fourier-képének segítségével

6.17. egyenlet - (62,2)

alakú, ahol , minthogy a (62,2)-ben az integrációútja (amit -
kontúrnak nevezünk) a felső  félsíkon halad, a  valamennyi
szinguláris pontja felett.

A  előállítható az  koordináta szerint vett Fourier-integrállal:

6.18. egyenlet - (62,3)

(a rövidség kedvéért a  indexét elhagyjuk).

A  bármely konkrét feladatban előállítható a vizsgált rendszer
linearizált mozgásegyenleteinek megoldásaként, és

6.19. egyenlet - (62,4)

alakú, ahol  amplitúdót a kezdeti perturbáció határozza meg, a 
függvény a rendszerre jellemző [ahogyan a plazma esetében a kinetikai
egyenlet a„mozgásegyenlet” szerepét, a  pedig a longitudinális
elektromos permittivitás szerepét játssza,  pedig kifejezhető a kezdeti
perturbáció Fourier-komponenseivel a (34,12) szerint].

Feltesszük, hogy a -nak – mint komplex változók függvényének –
nincsenek e változók véges értékeinél szingularitásai, vagyis  e változók



egész függvénye.[201] A  minden szinguláris pontja ekkor egybeesik az 
 szingularitásaival. A

6.20. egyenlet - (62,5)

egyenlet a rendszer diszperziós egyenlete; az  gyökök az adott 
(valós) hullámvektor-értékeknek megfelelő rezgési frekvenciákat
határozzák meg. Mint láttuk a 34. §-ban, épp ezek a frekvenciák határozzák
meg az adott értékű perturbációk időbeli változásainak aszimptotikus (

) törvényét:

Ha ebből a törvényből indulunk ki, akkor a tér adott pontjában egy ilyen
aszimptotikus törvény léte a perturbáció változására a

6.21. egyenlet - (62,6)

integrál vizsgálatát követelné meg. Ha instabilitás lép fel, akkor a 
valamilyen tartományában , az integrál jele alatti kifejezés egyik
tényezője  esetén korlátlanul nő, a másik végtelenül gyorsan
oszcilláló függvény. Ezek az ellentmondó tendenciák megnehezítik az
integrál értékének becslését.

Ehelyett a  függvény (62,2) alakú előállításához fordulunk, az 
szerinti integrál kiszámítása érdekében. Toljuk el az -kontúrt lefelé addig,
amíg a  függvény a legalsó (a legmagasabban fekvő, legnagyobb -
jű) szingularitását körül nem folyja; legyen ez a pont az  helyen (s
mint a későbbiekből kiderül,  nem függ -től). Nyilvánvaló, hogy az
integrál aszimptotikus viselkedését e pont környezete határozza meg úgy,
hogy



6.22. egyenlet - (62,7)

Ha , akkor a perturbáció nőni fog minden  pontban, vagyis az
instabilitás abszolút lesz. Ha viszont , akkor rögzített pontokban a
perturbáció zérushoz fog tartani – az instabilitás konvektív lesz. A keresett
kritérium így az  meghatározására van visszavezetve.

A  függvényt a (62,3) integrál adja meg -val, a (62,4)-ből:

6.23. egyenlet - (62,8)

Minthogy a feltevés szerint  egész függvénye -nak, így az integrál jele
alatti kifejezés mint a komplex  függvényének szingularitásai, egybeesnek
az  szingularitásaival, ezért általában, amikor itt a pólusokról
beszélünk, a (62,5) egyenlet  gyökeiről van szó.

22. ábra - 22. ábra

Tegyük fel, hogy valamilyen  értéknél (az -kontúr egy pontjában),
amelynél az  elég nagy, a szinguláris pontok úgy helyezkednek el a 

 síkon, ahogyan a 22. ábra mutatja: egyesek a felső, mások az alsók
félsíkon. A (62,8)-ban szereplők szerinti integrálás útja (nevezzük ezt -
kontúrnak) a valós tengely mentén halad. Változzék meg : az 
fokozatosan csökkenjen. A szinguláris pontok (a  síkon) el fognak
mozdulni, és egy bizonyos  értéknél elérhetik a valós tengelyt.[202] Ezek
az  értékek még nem lesznek a  függvény szinguláris pontjai:



semmi sem akadályozza meg, hogy a -kontúrt úgy toljuk el, hogy
elvezessük a szinguláris pont környezetéből, a valós tengelyen átvezetve
(ahogyan ezt a 22b ábra mutatja). Az integrál szingularitása abból ered,
hogy ha két elmozduló szinguláris pont egymáshoz közeledik és az
integrálási út közéjük szorul, s így megakadályozzák, hogy az integrációs
utat a környezetükből elvezethessük (22c ábra).

Így azt az  értéket, ami az instabilitás jellegét határozza meg, olyan 
értékek közül kell kiválasztani, amelyekre a diszperziós egyenlet két 
gyöke összeesik. A megfontolásba ugyanakkor az egybeesésnek csak az az
esete lép be, amikor a két gyök a -kontúr különböző oldalára esik, más
szóval, ha , ezeknek a gyököknek a valós tengely ellentétes oldalaira
kell esniük. Azonnal megjegyezzük, hogy mivel az , értékeit csak az 

 függvény tulajdonságai határozzák meg, ezért ezek -től való
függetlensége nyilvánvaló.

Ha az egyenlet két egyszeres gyöke egybeesik, egy kétszeres gyök
keletkezik. Ilyen gyök közelében a diszperziós egyenlet a

6.24. egyenlet - (62,9)

alakot ölti, vagyis[203]

Megjegyezzük, hogy az  pontban az  függvény eleget tesz a

6.25. egyenlet - (62,10)

feltételnek, vagyis  az  függvény nyeregpontja.

A (62,8) integrál a  pont környezetében állandó szorzó erejéig



6.26. egyenlet - (62,11)

alakú; a  függvény pólusa gyökös kifejezés. A (62,2) integrált, most
már az  pont környezetében véve, mint és  függvényét

6.27. egyenlet - (62,12)

alakban lehet írni (minthogy ezt az aszimptotikus alakot  esetén
rögzített értéknél kaptuk, ez csak  esetén érvényes).

Jóllehet a diszperziós egyenlet gyökeinek egybeolvadása alapvető forrása a 
 függvény szingularitásai keletkezésének (és éppen ez határozza meg

az instabilitás általános jellegét), emlékeztetünk még más
szingularitástípusokra is, amelyek azon a frekvencián lépnek fel, amelyre a
diszperziós egyenlet  gyöke a végtelenhez tart.[204] Az ilyen  frekvencia
képzetes része azonban mindig negatív, és ezért eleve nem vezethet
abszolút instabilitáshoz (a pozitív  azt jelentené, hogy a rendszer
instabilis a végtelen kis hullámhosszúságú rezgésekkel szemben). Ilyen
esettel az alábbiakban találkozunk majd [l. a (63,10)-et].

Mint már hangsúlyoztuk, az instabilitás, amely az egyik (a laboratóriumi)
vonatkoztatási rendszerben konvektív, egy másik vonatkoztatási
rendszerben abszolúttá válhat. Tűzzük ki azt a feladatot, hogy
meghatározzuk, mekkora annak a vonatkoztatási rendszernek a 
sebessége, amelyben az instabilitás abszolút és maximális inkrementumú
lesz.

A laboratóriumi vonatkoztatási rendszerről arra a rendszerre való áttérés,
amely  sebességgel mozog, lényegében azt jelenti, hogy minden képletben

 helyére  írandó. Mint fentebb láttuk, az , annak a pillanatnak
felel meg, amikor az  csökkentésének mértékében az -kontúron az 



 függvény pólusai összeolvadnak a  síkon, miközben ezek a
pólusok az összeolvadási ponthoz a valós tengely különböző oldalairól
érkeztek; ezért egyiküknek át kellett metszenie ezt a tengelyt. Jelölje  a
maximális ( -től független) értéket, valós  mellett. Minthogy 
eleve kisebb annál az értéknél, amelynél a pólus átmetszi a valós
tengelyt, ezért  minden -re. Ez azt jelenti, hogy az 
legnagyobb értékét akkor veszi fel, ha a pólusok egybeolvadása a valós
tengelyen az  maximumánál megy végbe. Ha (62,10)-ben az 
helyére az [ ] különbséget írjuk, és különválasztjuk az egyenlőség
képzetes és valós részeit (valós  mellett), akkor két egyenletet kapunk:

6.28. egyenlet - (62,13)

6.29. egyenlet - (62,14)

Így az instabilitás legnagyobb inkrementumát az  mint a valós 
függvényének maximális értéke adja meg. Annak a vonatkoztatási
rendszernek a sebességét, amelyben ilyen instabilitás fellép, a 
derivált megfelelő értékével határozhatjuk meg. Ezt a  sebességet
természetesen a hullámcsomagnak a konvektív instabil közegben érvényes
csoportsebessége értelmében kell venni.

 

[200] Ilyen kritériumot elsőként P. A. Sturrock (1958) állított fel. A
továbbiakban kifejtendő megfogalmazás R. J. Briggs-től származik (1964);
ezt követjük alapjában véve a 62–64 §-ban.

[201] Ehhez minden esetben az szükséges, hogy a kezdeti hullámcsomag elég
gyorsan ( -nél gyorsabban) haljon el a térben.



[202] Instabil közeg esetén a szinguláris pontnak a valós -tengelyhez már 
 esetén el kell érnie (bármely  esetén is), mert vannak a 

egyenletnek olyan gyökei, amelyekre valós  mellett a képzetes .

[203] Egyes esetekben előfordulhat a gyökök egybeolvadása nagyobb számú
gyök esetén, s ezáltal nagyobb multiplicitású gyök keletkezése. Ilyen eset
azonban általában csak a rendszer speciális paraméterértékeinél léphet fel,
ezért az ,  pontokra további korlátozásokat kell kiróni: a 
kifejtésében nullát kell adnia egyes további [de legalább is a ]
együtthatóknak.

[204] Az ilyen gyök a  függvény lényeges szingularitásához vezet. Így,
ha  a végtelenhez a  törvény szerint tart, akkor a (62,8)

integrálban a szingularitási környezet járuléka: .



63 §. Erősítés és kioltás
Az eddigiekben az instabilitási feladatok közül olyanokat tárgyaltunk,
amelyekben a perturbáció időbeli lefolyásáról volt szó, ha a perturbációt a
tér egy pontjában valamilyen kezdeti időpontban megadtuk. Az ilyen
perturbáció Fourier-felbontása valós értékű  hullámvektorral jellemzett
összetevőket tartalmaz, az időbeli függésüket viszont az  frekvenciák
határozzák meg; ezek a diszperziós egyenlet komplex gyökei.

Lehetséges viszont az instabilitási feladat másféle megfogalmazása is.
Ebben olyan perturbációkról van szó, amit a tér valamilyen tartományában
adott időfüggés jellemez. Az ilyen perturbációk Fourier-felbontása valós 
frekvenciájú tagokat tartalmaz, tovaterjedésüket a térben a 
hullámvektorok írják le, amiket a diszperziós egyenlet megoldásaiként
nyerünk – ebben az esetben azonban a -ra vonatkozó megoldásaiból;
ennek megfelelően komplexek nem az -k lesznek, hanem a
hullámvektorok (mint már az előző fejezetben, úgy itt is egydimenziós
feladatot vizsgálunk, és ezért írunk -et a  hullámvektor helyett).

A hullámvektor komplex jellegének különböző értelmezései lehetségesek.
Egyes esetekben ez egyszerűen azt jelenti, hogy a megfelelő hullámok a
közegben nem terjedhetnek (kioltás). Más esetekben a  komplex jellege
azt jelentheti, hogy a hullámok felerősödnek, miközben a forrástól
tovaterjednek (erősítés). Ismét aláhúzzuk, hogy e két lehetőséget
szétválasztó kritérium nem lehet eleve az  előjele; a hullámok az -
tengely mindkét irányában tovaterjedhetnek, a tovaterjedés irányának
megváltozása egyenértékű a  előjelének megváltozásával.

Fizikailag nyilvánvaló, hogy erősítő tulajdonságai csak instabilis
rendszernek lehetnek. Ezért például eleve világos, hogy a plazmában a
transzverzális elektromágneses hullámok esetében, amelyekre az 

 diszperziós törvény áll fenn (l. a 32. § 1. feladatát), az 
frekvenciákra [amikor  képzetes] kioltás valósul meg. Valóban, az ezen
egyenlet által meghatározott  függvény valós minden valós  értékre,
minthogy a rendszer eleve stabilis.



A feladat pontosabb felvetése érdekében vegyünk az  koordinátánál egy
pontszerű forrást (vagy mondhatjuk: jelet), amit a  időpontban
kapcsolunk be, és ami azután (valamilyen  frekvenciájú)
monokromatikus  perturbációt hoz létre (a rendszer válaszát a jelre). A
forrás intenzitása ekkor

6.30. egyenlet - (63,1)

A  fizikai jellegét nem konkretizáltuk; ugyanígy járunk el a forrás 
intenzitásának tekintetében is. Csak az a lényeg, hogy a perturbáció 
komponenseit a forráséi

6.31. egyenlet - (63,2)

alakú kifejezésekkel határozzák meg. Ilyen kifejezések kaphatók a rendszer
inhomogén linearizált „mozgásegyenleteiből”, amelyekben  a „jobb
oldal” szerepét játssza [hasonló volt a helyzet a (62,4)-ben a homogén
egyenlet kezdeti feltételekkel történt megoldásakor a  függvénnyel].
A (63,1) forrás esetén[205]

6.32. egyenlet - (63,3)

A  függvény (az inverz transzformáció képlete szerint):

6.33. egyenlet - (63,4)



6.34. egyenlet - (63,5)

Ez a kifejezés automatikusan eleget tesz a , ha  kikötésnek, a
feladat feltételének megfelelően: a perturbáció csak a bekapcsolás 
pillanatában jelenik meg.

A feladat most az, hogy megadjuk a  aszimptotikus kifejezését a
forrástól távol ( ),egy meghatározott tartományban, vagyis hosszú
idővel a forrás bekapcsolása után ( ). Ha ebben a tartományban a
perturbáció nullához tart, ,akkor kioltásról beszélünk. Ha pedig a
perturbáció növekvőnek bizonyul, akárcsak a forrás egyik oldalán is,
erősítéssel van dolgunk. Nyilvánvaló, hogy mindkét esetben csak konvektív
instabil (vagy stabil) rendszerről lehet szó. Abszolút instabilitás esetén a
perturbáció minden határon túl nő az időben a tér minden pontjában, így
stabilitási tartomány kijelölése egyáltalán nem lehetséges.

A megkívánt aszimptotika megkeresésére áttérve mindenekelőtt
megjegyezzük, hogy a  aszimptotikus átmenetet az átmenet
előtt kell elvégezni, minthogy a perturbáció véges időtartama alatt nem
terjedhet a perturbáció a végtelenig, így az  határátmenet véges -
nél a  függvényt nullává teszi.

Mint a 62. §-ban, a  esetben érvényes aszimptotikus kifejezés
előállítása érdekében az integrációs utat a (63,4)-ben szereplő  szerint
lefelé eltoljuk. A  függvény analitikus viselkedése olyan, amilyen a
62. §-ban a  függvényé volt. Minthogy a rendszert konvektív
instabilisnak tételezzük fel, a -nek nincsenek szingularitásai a felső 

 félsíkon, és a (63,4) integrandusának a legmagasabban fekvő szinguláris
pontja  valós tengelyen levő  pólus. Ezért a  esetben az
aszimptotikus alak:

6.35. egyenlet - (63,6)



A  függvény  esetén érvényes aszimptotikus alakjának
meghatározásához most eltoljuk a k szerinti integrálás útját felfelé (ha 
) vagy lefelé (ha ) egészen addig, amíg el nem éri a (63,5) integrálja
alatti kifejezés pólusát [a  egyenlet gyökét].

Jelölje , ill.  azt a pólust, amelyik  esetén a  felső, ill.
alsó félsíkján fekszik. Ahogyan  csökken, a pólusok eltolódnak, és valós

 esetén vagy megállnak a saját félsíkjukon, vagy átlépnek a másik
félsíkra. Az első esetben a -ben az integrálás útja a valós tengely
(mint a 22a ábrán), a másik esetben deformálódik (amint azt a 22b ábrán
látjuk), kikerülve az „idegen” félsíkról idekerülő  és  pólusokat
(az  és a  pontot). Mindkét esetben a kontúr felfelé vagy lefelé tolásakor
beleakadunk a megfelelő  vagy  pólusba. A  függvény
aszimptotikus kifejezését  esetén a , a legalsó pólus járuléka
határozza meg, az  esetén a legfelső, a . Más szavakkal, ez a
valós tengelyhez legközelebb fekvő pólus (ha az adott kategóriájú pólusok
mindegyike a „saját” félsíkján marad) vagy pedig a valós tengelytől
legtávolabb eső pólus azok közül, amelyek átmentek az idegen félsíkra.
Ezekkel a  és  értékekkel

6.36. egyenlet - (63,7)

A stabil rendszer esetén minden pólus az  helyen a saját félsíkján
marad; valóban, az  rezgésekben (valós  mellett) az ágak hiánya
miatt a valós tengely keresztüllépése csak akkor lehetséges, ha .
Ezért (63,7)-ben

lehet csak, és így a hullámok mindkét oldalon a forrástól távolodva
csillapodnak.



A konvektív instabilitás esetén a  pólusok már  esetén elérik a
valós tengelyt. Ezért már eleve léteznek  és  pólusok, amelyek 
pontban az „idegen” félsíkra érnek, vagyis amelyekre  vagy 

. Ilyen  pólus fellépte a forrástól jobbra erősödő, a 
fellépte balra erősödő hullámnak felel meg.

A kifejtett meggondolásokat összefoglalva, a pontszerű forrás által
kibocsátott  frekvenciájú monokromatikus hullám konvektív instabil
rendszerben előforduló erősítését, ill. kioltását megkülönböztető következő
kritériumhoz jutunk.

A komplex  értékkel jellemzett hullám valós  esetén felerősödik, ha
az  függvény előjelet vált, miközben  (adott 
mellett). Ha viszont  nem vált előjelet, akkor kioltás következik be.

Megjegyezzük, hogy e kritérium eredete a kauzalitás elvével kapcsolatos.
Valóban, a forrás elég gyors bekapcsolásakor a perturbációnak az 
esetben mindig növekednie kell, már egyszerűen csak azért is, mert véges
idő alatt nem terjedhet végtelen nagy távolságra. Másrészt az „elég gyors”
bekapcsolás elérhető az  törvény szerint, ha . Ezért
világos, hogy azok a hullámok, amelyek felerősödnek (valós -nál) a forrás
egyik vagy másik oldalán, ugyanezen az oldalon csillapodniuk kell

 esetén, amiből már következik is a fent megfogalmazott kritérium.

A nyert eredményeknek még van egy másik aspektusa is, amely lehetővé
teszi, hogy meghatározzuk a hullámok terjedési irányát olyan közegben,
amelynek kioltó vagy erősítő tulajdonsága van. Átlátszó közegben (vagyis
amikor  és  valósak) a tovaterjedés fizikai irányát a csoportsebesség
iránya választja ki. Speciálisan, az egydimenziós esetben a hullám a 
derivált pozitív értéke esetén a pozitív -tengely irányában, negatív értéke
esetén a negatív -tengely irányában terjed. A csillapító vagy erősítő
közegben azt lehet mondani, hogy a pozitív irányban a  csoport, a
negatív irányban a  csoport hullámai terjednek. Valós  és  esetén ez
az általános megfogalmazás egybeesik az előzővel. Valóban, az  és a 
kis megváltozásai a



összefüggés szerint kapcsolódnak egymáshoz. Innen világosan látszik, hogy
ha -nak van  képzetes része, akkor  a  esetén a felső
félsíkra, az ellenkező esetben az alsó félsíkra tolódik el.

Az ebben és a megelőző pontban nyert kritériumok alkalmazására egyszerű
példaként tekintsük a hideg elektronnyaláb stabilitását hideg plazmában,
amiről a 61. §-ban már beszéltünk. E rendszer diszperziós egyenlete:

6.37. egyenlet - (63,8)

[l. a (61,6)összefüggést; a nyaláb irányában terjedő hullámokra ].
Ennek az egyenletnek a  gyökei  esetén

6.38. egyenlet - (63,9)

alakúak.[206] Ha , mindkét gyök ugyanazon a (felső) félsíkon
fekszik, vagyis mindkét gyök a  kategóriába tartozik. Ezért,
következésképpen nem lehet a -kontúrt lefelé eltolni – az 
csökkentésével –, és így az instabilitás konvektív. A kezdeti időpontban
előállított perturbáció aszimptotikus viselkedését az  frekvencia
határozza meg, amelynek közelében a (63,8) egyenlet gyökei a végtelenhez
tartanak a

6.39. egyenlet - (63,10)

törvény szerint. Így  esetén a perturbációból csak a csillapítatlan
plazmahullám marad meg.



Az  valós értékeinél a (63,8) egyenletnek két konjugált komplex
gyöke van. Közülük az, amelyikre , a felső félsíkról az alsóra
kerül. Így a forrástól távolodó , frekvenciájú hullámokra erősödés
lép fel az  irányban, a „nyaláb áramlásával szemben”.

 

[205] A  kiszámításakor emlékezni kell arra, hogy az inverz
transzformáció képletében az integrálás olyan kontúr mentén történik,
amelyre , ezért , ha .

[206] Megjegyezzük, hogy (63,9) megegyezik magának a nyalábnak a
diszperziós egyenletével, mintha a mozdulatlan plazma egyáltalán nem is
létezne.



64 §. Instabilitás a rezgési
spektrum két ága közti gyenge
csatolás esetén
Alkalmazzuk a 62. és 63. §-ban kifejtett általános módszert azoknak az
instabilitásoknak a vizsgálatára, amelyek az egymáshoz közeli  és 
értékekkel jellemzett rezgések „kölcsönhatása” következtében lépnek fel,
amikor ezek az értékek a disszipációmentes rendszer rezgési spektrumának
két ágára vonatkoznak. Disszipációmentességen itt mind a közönséges
disszipációtól, mind a Landau-csillapodástól való mentességet értjük.

Ha a két ág, az  és az  teljesen független lenne, ez azt
jelentené, hogy a diszperziós egyenlet két tényező szorzatára bomlik:

6.40. egyenlet - (64,1)

Az ágak metszéspontjának közelében az és  függvények
azáltalános esetben

6.41. egyenlet - (64,2)

alakúak lennének, ahol és  valamilyen állandók, az és 
(valós!)értékek pedig az és értékei a metszéspontban.

Ilyen eset azonban általában nem fordul elő. A két ág közötti kapcsolat
szigorúan hiányozhat, a legjobb esetben a rendszer paramétereinek
valamilyen specifikus értékeinél, de már megjelenhet azok legkisebb
megváltozásainál.[207] A valódi szituáció leírása érdekében ezért az ágak



között gyenge csatolást kell feltételezni. Ezt azzal fejezhetjük ki, hogy a
(64,1) jobb oldalán a nullát valamilyen kicsi -nal, egy kis mennyiséggel
cseréljük fel. Ekkor a diszperziós egyenlet a metszéspont környezetében:

6.42. egyenlet - (64,3)

Ennek megoldása -ra:

6.43. egyenlet - (64,4)

és -ra:

6.44. egyenlet - (64,5)

Az ágak közti kölcsönhatás a metszéspontot eltolja a komplex síkon. Az 
 viselkedése valós -ra és -ra különböző jellegű attól függően, hogy

milyen előjelű az  a  és  előjeléhez képest. Ezeket a lehetőségeket a
23. ábrán tüntettük fel a következő esetekre:

6.45. egyenlet - (64,6)

Rendre megvizsgáljuk ezeket az eseteket.

23. ábra - 23. ábra



a) Itt az  függvény valós minden (valós) -ra, így a rendszer stabilis.
Valós a  függvény is minden -ra, így minden  esetén a hullámok
felerősödés nélkül terjednek.

b) Az  függvény valós minden -ra, így a rendszer stabilis. A 
függvények komplexek az

6.46. egyenlet - (64,7)

frekvenciatartományban. Tekintettel a rendszer stabilitására, ebben a
tartományban kioltás lép fel.

c) A

6.47. egyenlet - (64,8)

értékek esetén az  függvények komplexek, emellett az egyikre igaz,
hogy , vagyis instabilitás lép fel. Ez az instabilitás konvektív;
valóban  esetén a  gyökök alakja



6.48. egyenlet - (64,9)

és  esetén mindkettő ugyanazon a  félsíkon fekszik. Legyen
, akkor ez a félsík a felső, és a gyökök a  kategóriába

tartoznak. A (64,7)-be eső valós  esetén a  gyökök komplex konjugált
párokat alkotnak. Közülük az, amelyikre  a felső félsíkra esett,
átmegy az alsóra. Következésképpen a frekvenciasávban azok a hullámok
felerősödnek, amelyek  irányban haladnak.

A (62,14) segítségével erre az esetre könnyű meghatározni a hullámok
„csoportsebességét”, vagyis annak a vonatkoztatási rendszernek a
sebességét, amelyben az instabilitás maximális növekményű és abszolút. A
(64,3)  szerinti differenciálása és (62,13), (62,14) szerinti 
behelyettesítése után

6.49. egyenlet - (64,10)

adódik. Minthogy ennek az egyenletnek a bal oldala valós, valós lesz
(komplex  esetén is) a jobb oldal. Ebből a feltételből adódik, hogy ,
amivel (64,10)-ből a sebességre

6.50. egyenlet - (64,11)

nyerhető, és (64,3)-ból a megfelelő maximális inkrementum:

6.51. egyenlet - (64,12)



d) A  függvények valósak minden (valós) -ra, de az  függvények
komplexek a (64,8) tartományban, így a rendszer instabilis. Ennek az
instabilitásnak a jellegét megvizsgálandó megjegyezzük, hogy (64,9) szerint
(különböző előjelű  és  esetén), ha , akkor a  gyökök
különböző félsíkokra esnek. Ez a két gyök az  felső félsíkon az

6.52. egyenlet - (64,13)

pontban összeolvad. Ez azt jelenti, hogy az instabilitás abszolút, az
inkrementuma pedig . Ha , akkor a perturbáció képe a (64,11)
sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerbelinek felel meg, az
inkrementum eléri a (64,12) maximálisértékét.

Feladat

Vizsgáljuk meg azoknak a kisfrekvenciás ( ) „lassú” ( )
transzverzális elektromágneses hullámoknak az instabilitási jellegét,
amelyek az állandó mágneses tér irányában terjednek hideg magnetoaktív
plazmában, s ahol ugyanabban az irányban a plazmán keresztül hideg
elektronnyaláb halad!

Megoldás. A diszperziós egyenletet eleve csak az elektronnyaláb
figyelembevételével írjuk fel abban a vonatkoztatási rendszerben, amelyben
a nyaláb nyugszik. Az (56,9) szerint ebben a vonatkoztatási rendszerben

ahol  a nyaláb sűrűségének megfelelő plazmafrekvencia. Áttérve a
laboratóriumi rendszerre, amelyben a nyaláb  sebességgel mozog (ebbe az
irányba fordítva az -tengelyt), az egyenlet jobb oldalán 
helyettesítést kell végrehajtani, a  különbség pedig invariáns marad
a vonatkoztatási rendszer megváltoztatásakor. Majd kiegészítjük az



egyenletet a plazma elektronjaival és ionjaival kapcsolatos tagokkal ; ekkor
kapjuk, hogy

Elhanyagolva (a feladat feltételeinek megfelelően az  értéket a  mellett,
és megjegyezve, hogy  a diszperziós egyenletet a

6.53. egyenlet - (1)

alakra hozzuk. A bal oldalon az első tag az „alapvető” a második a
nyalábnak megfelelőága rezgési spektrumban, a jobb oldal e két ág
„kölcsönhatását”írja le.

A felső előjelek mellett a két független ág (1) diszperziós törvényét a 24.
ábrán a folytonos vonalak mutatják (mint mindig, most is elegendő az 
ágat tekinteni). Az ,  metszéspont közelében az (1) egyenlet sorfejtése
a

alakot ölti, pozitív  együtthatóval (ahogyan ez a 24. ábrán a görbék
hajlásából kitűnik). Összehasonlítva ezt a (64,3) egyenlettel, kiderül, hogy a
c) eset, a konvektív instabilitás esete áll fenn (a 24. ábrán szaggatott vonal
mutatja a spektrum ágának menetét, kölcsönhatásuk figyelembevételével).

24. ábra - 24. ábra



25. ábra - 25. ábra

Hasonló helyzetet mutat a 25. ábra az (1) alsó előjeleire vonatkozóan. A
metszéspont közelében a diszperziós egyenlet alakja

ahol ismét . Itt azonban a d) eset, az abszolút instabilitás esete áll fenn
(az ebben az esetben -nél fellépő másik metszéspont, mint az
ábrából is látható, nem felel meg a feladat feltételeinek).

 

[207] Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a kölcsönhatás
szimmetriakövetelmények miatt nem lép fel. Például, amikor az egyik ág
longitudinális, a másik ág transzverzális hullámokra vonatkozik egy izotróp
rendszerben. Minthogy az izotróp rendszerbena longitudinális áram
nemindukálhat transzverzális teret és megfordítva, ezért ilyen hullámok
között nem léphet fel kölcsönhatás. Ez a szituáció hasonlít ahhoz, ami a



kvantummechanikában fordul elő a különböző szimmetriatulajdonságú
„term”-ek kereszteződésekor (vö. a III. 79. §-ával).



65 §. Véges rendszerek instabilitása
A 61–63. §-ban kifejtett egész elmélet homogén, legalább egy dimenzióban
(az -tengely mentén) végtelen kiterjedésű közegre vonatkozott. Véges
kiterjedésű rendszerekre való alkalmazás esetében ez azt jelenti, hogy
elhanyagoljuk azokat a hatásokat, amelyek a hullámoknak a határfelületen
történő visszaverődésével kapcsolatosak. Más szóval, az ilyen elmélet
érvényessége olyan időtartamra korlátozódik, amely nagyságrendben a
perturbáció terjedési ideje, a rendszer méretének megfelelő távolságon.

Vizsgáljuk most a stabilitás kérdését a fordított esetben, amikor lényeges a
rendszer végessége, és sajátrezgéseinek spektrumát a végekre kirótt
határfeltételek határozzák meg. (Emellett, az előbbiekhez hasonló módon,
egydimenziós rendszerre korlátozódunk, a rendszer mérete az -tengely
mentén legyen .) A véges rendszer rezgési spektruma diszkrét, és ha a
sajátfrekvenciák közül csak egynek is pozitív képzetes része van, a rendszer
instabilis. A z abszolút és a konvektív instabilitás közti különbségtevés itt
elveszti értelmét.

Így a véges rendszer stabilitásának vagy instabilitásának a vizsgálata
egyenértékű azzal, hogy előállítjuk a (komplex) sajátfrekvenciák
spektrumát. A diszperziós egyenletet, amely ezeket a frekvenciákat
meghatározza, általános alakban fel lehet írni a véges, de elegendő nagy 
méretű rendszerekre:  (A. G. Kulikovszkij, 1966).

Legyen  a végtelen kiterjedésű közeg diszperziós egyenletének
megoldása. E többértékű függvény ágát újból két kategóriába osztjuk, a 

 és  kategóriákba, amelyeket a 63. §-ban határoztunk meg. A
véges rendszer sajátrezgéseit úgy tekinthetjük, mint a két határfelületről
visszavert haladó hullámok szuperpozícióját (a kioltás és erősítés nélküli
közegben ez a közönséges állóhullám lenne). A tükrözés, visszaverődés
azzal jár együtt, hogy általánosságban mondva, a spektrum különböző

26. ábra - 26. ábra



ágaihoz tartozó hullámok kölcsönösen átalakulnak egymásba. Ezért az adott
frekvenciájú haladó hullám mindegyik ág szuperpozíciójaként áll elő. A
határfelülettől távol azonban mindegyik hullámhoz az alapvető járulékot a
szuperpozíciónak csak egyetlen tagja adja. Így a bal oldali,  határtól a
pozitív -tengely irányában terjedő hullámokra (26. ábra) ettől a határtól
távol az aszimptotikus

6.54. egyenlet - (65,1)

kifejezés lesz érvényes, ahol  szerepére az ágaknak ebből a
kategóriájából azt kell kiválasztani, amelyikre  algebrailag a
legkisebb érték (adott valós  mellett).[208]

A jobb oldali határon ( ) való visszaverődés után a hullám balra terjed,
és ettől a határtól elég nagy távolságra érvényes a

6.55. egyenlet - (65,2)

aszimptotikus alak, ahol  az ebbe a kategóriába tartozóágak közül az,
amelynél  algebrailag a legnagyobb érték, az  együttható pedig a
hullám átalakulásától függ az adott határfelületen.

Végül, a második visszaverődés után – ebben az esetben a bal oldalról – a
jobbra haladó hullámra a

6.56. egyenlet - (65,3)



képletet kapjuk. A  egyértékűsége miatt a (65,3)és (65,1) képletnek
egybe kell esnie. Innen adódik az

6.57. egyenlet - (65,4)

egyenlőség. Ez határozza meg a véges rendszer  frekvenciaspektrumát,
vagyis ez a rendszer diszperziós egyenlete.

Az egyenlet mindkét oldalának az abszolút értékét véve:

6.58. egyenlet - (65,5)

Ha , akkor az exponenciális tényező zérushoz vagy végtelenhez tart
[attól függően, hogy milyen előjelű az ]. Ezért eléggé hosszú
(nagy) rendszerre (65,5) csak akkor teljesül, ha

6.59. egyenlet - (65,6)

Így ebben az esetben a diszperziós egyenlet olyan alakjához jutottunk,
amely már csak magának a közegnek a sajátságaitól függ, és független a
határaira vonatkozó konkrét feltételektől. A (65,6) egyenlet valamilyen
görbét határoz meg az  síkon. Ezen a görbén a diszkrét sajátfrekvenciák
nagy értékek esetén igen közel vannak egymáshoz. Ha ez a görbe csak
egy szakaszával is a felső félsíkon fekszik, a rendszer instabilis. Mivel ezt
az instabilitást a rendszer – mint egész – tulajdonságai határozzák meg,
ezért ezt az instabilitást globálisnak nevezzük.

Tegyünk még néhány megjegyzést a véges rendszer globális
instabilitásának és a végtelen rendszer instabilitásainak kapcsolatáról.
Mindenekelőtt könnyen látható, hogy globális instabilitás felléptekor a



végtelen rendszer eleve instabilis: léteznek olyan valós  értékek,
amelyekre . Valóban, a  és a  függvények
meghatározásából kifolyólag,  esetén értékük  különbözők
félsíkokra esik. A (65,6) feltétel pedig azt jelenti, hogy ahogyan az 
csökken, a  és  pontok egyazon félsíkra juthatnak, ami által
(globális instabilitás esetén) ez már  esetén is bekövetkezhet.
Következésképpen már korábban (vagyis eleve  esetén) legalább egy
e pontok közül metszette a valós tengelyt, s ez az, amit megköveteltünk.

A fordított állítás azonban csak a végtelen közeg abszolút (nem pedig a
konvektív) instabilitására érvényes. Az abszolút instabilitás fennállása
elegendő ahhoz, hogy a véges rendszer globálisan is instabil legyen.
Valóban, az abszolút instabilitás feltétele az, hogy  esetén vannak a 

 függvénynek elágazási pontjai, és az egybeolvadó ágak a  és 
kategóriákba tartoznak; ilyen pontban már eleve teljesül a (65,6) kritérium
is.

A konvektív instabil közeg pedig a határok jelenlétében lehet akár stabilis,
akár instabilis is.

 

[208] Vagyis azt a legkisebb pozitív értéket, amikor minden , vagy
azt a legnagyobb (abszolút értékű) negatív értéket, amikor vannak olyan
ágak, amelyekre . Az első esetben (65,1) – az  távolsággal – a
legkevésbé gyorsan csillapodó hullám, a második esetben a leggyorsabban
erősödő.



7. fejezet - A DIELEKTRIKUMOK

66 §. A fononok kölcsönhatása
A kinetikai jelenségek (hővezető-képesség, elektromos vezetőképesség)
fizikai természete a gázokban: transzportfolyamat, amit a gázok termikus
mozgása hoz létre. A szilárd testek kinetikai jelenségeiben a részecskék
szerepét a kvázirészecskék veszik át. E jelenségek tanulmányozását a
nemmágneses dielektrikumok hővezetésének vizsgálatával kezdjük. E
jelenség fizikai képének viszonylagos egyszerűsége – a más típusú szilárd
testek kinetikai folyamataihoz képest – azzal kapcsolatos, hogy itt csak
egyfajta kvázirészecskék, a fononok fordulnak elő.

Emlékeztetünk arra (l. az V. 72. §-át), hogy a szabad fononok elképzelése a
kristályrácsban levő atomok rezgőmozgásának a harmonikus közelítésben
végrehajtott kvantálása eredményeképpen állt elő, vagyis akkor, amikor (az
atomok elmozdulásában) csak másodrendű tagokat vettünk figyelembe a
Hamilton-operátorban. Különböző fononkölcsönhatási folyamatok leírására
van lehetőség azáltal, hogy a következő rendű kis tagokat, pl. az
elmozdulásban harmadrendű (stb.) tagokat is figyelembe veszünk.[209]

Az első anharmonikus tagok, a harmadrendűek, a rács klasszikus
energiájában

7.1. egyenlet - (66,1)

alakúak. Itt  az atomok elmozdulásvektora a rácsban, , , 
vektorindexek, , ,  futókoordináták, , ,  az atomok száma az
elemi cellában; , ,  egész számokból álló„vektorok”, amelyek a
rácsban a cella helyét határozzák meg. Az ( ) szimbólum a szumma jele
alatt azt jelenti, hogy minden és értékre összegezni kell. A kristály



homogenitása miatt a  csak a cellákközti ,  távolságoktól
függ, nem pedig a celláknak a rácsban elfoglalt abszolút helyétől.

A második kvantálás szerinti Hamilton-operátor úgy kapható meg, hogy
(66,1)-ben az elmozdulás vektorai helyett az  operátorokat
helyettesítjük be, kifejezve ezeket a fononok  keltő és a  eltüntető
operátorai segítségével, ahol  a fonon fajtáját (a fononspektrum ágát) a 
a fonon kváziimpulzusát jelenti. A helyettesítést az

7.2. egyenlet - (66,2)

képlet szerint hajtjuk végre, ahol  a cellák száma a rácsban,  a cellában
levő atomok össztömege,  a fononok polarizációs vektora,  a -
fajtájú fonon energiája.[210]

A behelyettesítéskor előállnak tagok, amelyek a  és  operátorokat
különböző hármas kombinációkban tartalmazzák. Ezek a tagok három
fonon részvételével lezajló folyamatokat írnak le: a  alakú szorzat egy
fonon bomlását két fononná, a  két, ütköző fonon összeolvadását egy
fononná (a  és a  tagok pedig olyan folyamatoknak felelnek meg,
amelyeket az energia megmaradásának törvénye megtilt).

Kezdjük például a ( ) fonon két, ( ) és ( ) fononná bomlásának
leírásával. Ha a (66,1)-ben az , ,  vektorokra való összegezés helyett
a ,  és  szerinti összegezésre térünk át, ezeket a
tagokat a

7.3. egyenlet - (66,3)

alakba lehet felírni, ahol



7.4. egyenlet - (66,4)

A (66,3)-ban elkülönült egy exponenciális szorzó, ami a cellának a rácsban
elfoglalt abszolút helyétől ( ) függ. E tényező -ra való összegezése -et
ad, ha  egybeesik a reciprokrács valamelyik  periódusával, és
nullát ad az ellenkező esetben. Ezért

7.5. egyenlet - (66,5)

és a fononok kváziimpulzusa eleget tesz a

7.6. egyenlet - (66,6)

megmaradási törvénynek.

A (66,6) feltételt olyan egyenletnek kell tekinteni, amely mondjuk a 
kváziimpulzus értékét határozza meg adott  és  esetén. Emellett a  és

 értékét a reciprokrács egy valamely kiválasztott cellájából kell venni (a
reciprokrács a kváziimpulzus minden fizikailag különböző értékét
tartalmazza), és vigyázni kell arra, hogy a  is ehhez a cellához tartozzon.
Ez utóbbi feltétel határozza meg a (66,6)-ban kívánt értékét, méghozzá
egyértelműen. Valóban, ha adott , ,  esetén a  vektor a kiválasztott
cellában fekszik, akkor a  tetszőleges megváltozása eleve kivezetné ebből
a cellából. Azokat a folyamatokat (az adott esetben a fonon bomlását),
amelyeknek a kváziimpulzus-megmaradási törvénye zérustól különböző 
vektort tartalmaz, umklapp (átbillenési)[211] folyamatoknak nevezik,
megkülönböztetésül a -val járó normális folyamatoktól. Meg kell
mondanunk, hogy a folyamatok eme két kategóriája közti különbség az
ismert értelemben relatív; minden folyamat lehet normális és umklapp is



attól függően, hogy milyen alapcellát választunk. Lényeges azonban, hogy
semmiféle választás nem teheti a  abszolút értékét nullává egyidejűleg
minden folyamatra. Célszerű a reciprokrács alapcelláját úgy választani,
hogy a  pont (a végtelen hosszú hullám) ennek a centrumában legyen;
a továbbiakban ezt hallgatólagosan fel is tételezzük. Ilyen választás esetén
az összes kisfrekvenciás fonon a kváziimpulzus kis értékének felel meg 

, ahol  a rácsállandó , és minden, csak egy kisfrekvenciás fonon
részvételével lezajló folyamat normális.[212] A kváziimpulzus nagy értékei 

 pedig rövidhullámú fononoknak fognak megfelelni (a  Debye-
hőmérséklet nagyságrendjébe eső nagy energiákkal).

Térjünk át a fonon bomlási folyamatára. A kvantummechanika általános
elvei szerint [l. a III. (43,1) összefüggést] annak a bomlásnak
valószínűségét, amelynél a keletkező két új fonon közül az egyik
kváziimpulzusa a  intervallumba esik, a (66,5) perturbáló Hamilton-
operátor megfelelő mátrixelemének négyzete adja meg a

7.7. egyenlet - (66,7)

képlet szerint, ahol , ,  a fononok betöltési száma a kristály
kezdeti állapotában. A fononkeltőés -eltüntető operátorok mátrixelemét az

7.8. egyenlet - (66,8)

képletek adják meg. Végeredményben a bomlás valószínűségét a

7.9. egyenlet - (66,9)



alakban kapjuk meg, ahol

7.10. egyenlet - (66,10)

 itt  kristályrács cellájának a térfogata . Így a folyamatok
valószínűsége arányos az -gyel, ami a kristály kezdeti állapotában a
kezdeti fononok száma, és arányos a kristály végállapotában a végső
és  fononszámmal is. Ez utóbbi tulajdonság a Bose-
statisztikávalkapcsolatos, amelyet a fononok követnek, és amely általában
jellemzi a bozonok részvételével lezajló folyamatokat.[213]

A bomlás megfordításának megfelelő folyamat a két, (  és ) fonon
„összeolvadása” egyetlen  fononná. Könnyű bebizonyítani, hogy az
ennek a folyamatnak megfelelő tagok a Hamilton-operátorban a (66,5)-től
abban térnek el, hogy a számlálóban a  operátorok szorzatát a 
szorzattal, az -t az -gal kell felcserélni. Ezért ennek a folyamatnak a
valószínűségét a

7.11. egyenlet - (66,11)

képlet adja meg, ami (66,9)-től csak az -szorzókban tér el. A  függvény
itt és a(66,9)-ben ugyanaz. Ez utóbbi körülmény egy általános szabály
megnyilvánulása: a Born-közelítésben (a perturbációszámítás első
közelítésében) a direkt és a fordított szórási aktusok valószínűsége
megegyezik (l. a III. 126. §-át).

A fononspektrum különböző ágai között mindig van három akusztikai,
amelynél az energia nullához tart, ha . A hosszúhullámú (kis -jú)
akusztikai fononok esetén  lineáris függvény. A továbbiakban lényeges
lesz a (66,10) függvény viselkedése az ilyen fononokra vonatkozóan.



Ezt meg lehet magyarázni, ha utalunk a (66,1) Hamilton-operátorban
szereplő  együtthatók tulajdonságára, ami azt fejezi ki, hogy a kristály
mint egész eltolása nem változtatja meg az energiáját, függetlenül attól,
hogy a kristály deformálva van-e már vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a 
energiának nem szabad megváltoznia, ha benne bármelyik  tényezőt 

-ra cseréljük fel, ahol  az , és  változótól független vektor.
Ehhez az szükséges, hogy fennálljon

7.12. egyenlet - (66,12)

ahol az összegezés csak az , és  változópárra terjesztendő ki.

A folyamatban részt vevő három fonon közül egy (vagy mindhárom)
hosszúhullámú lehet (két ilyen fononnal a harmadik hosszúhullámú nem
egyeztethető össze az energia és az impulzus megmaradásával.) Az
akusztikai fononra a  határesetben az  polarizációs vektorok az 
-től független állandóhoz tartanak, minthogy a cella minden atomja együtt
rezeg. Az  szorzók pedig -hez tartanak. A (66,12) tulajdonság az 

(66,4) mennyiség következésképpen nullához tart, de  kis értékeinél
arányos -val vagy (ami az akusztikai fononra ugyanazt jelenti) arányos -
val. Eredményként adódik, hogy

7.13. egyenlet - (66,13)

ha egy fonon hosszúhullámú, vagy

7.14. egyenlet - (66,14)

ha mindhárom fonon hosszúhullámú.



A (66,13)–(66,14) eredményekhez sokkal szemléletesebb úton is
eljuthatunk, ha figyelembe vesszük, hogy a hosszúhullámú akusztikai
fononok a makroszkopikus hanghullámoknak felelnek meg, amelyeket a
makroszkopikus rugalmasságtan eszközeivel is tanulmányozhatunk. Ebben
az elméletben a deformált kristály energiája az

7.15. egyenlet - (66,15)

deformációs tenzorral fejezhető ki, ahol  a rugalmas közeg pontjainak
makroszkopikus elmozdulása. Épp ennek a tenzornak a komponensei azok
a kis mennyiségek, amelyek szerint a rugalmas energia kifejezhető. A
második kvantálás során az  helyét az  operátor tölti be, a (66,2)-höz
hasonlóan. Az  differenciálása a koordináták szerint az  előállításakor
meg fogja adni azt a  kiegészítő szorzót, amely a (66,13)–(66,14)
törvényekhez szükséges.

 

[209] Annak szükségességét, hogy a kristály hővezető-képességének
vizsgálatában a rácsbeli atomok rezgéseinek anharmonikus jellegét is
figyelembe kell venni, először P. Debye (1914) és M. Born (1914) ismerte
fel.

[210] Ebben a fejezetben azt a mértékrendszert használjuk, amelyben .
Ebben a rendszerben az impulzus és a hullámvektor dimenziója egybeesik;
ugyanez áll az energiára és a frekvenciára is.

[211] A német terminológia szerint Umklapp: átbillenés

[212] Ha pedig egy alapcellát úgy választunk meg, hogy a  pont annak
egyik élére essen, akkor a kis frekvenciák bármelyik másik él környezetébe
is eshetnek, amely környezetben  már nem kicsi.



[213] A fononok  [vagy ] eloszlásfüggvényét mint a  kváziimpulzus
különböző értékeivel jellemzett kvantumállapotok betöltési számát
határozzák meg. Azon állapotok száma, amelyek a  tér 
térfogatelemében vannak  adja, minthogy a -hoz tartozó eloszlás

.



67 §. Fononok dielektrikumokban.
A kinetikai egyenlet
A szilárd kristályban a fononok ritkított gázként vannak jelen, a reájuk
vonatkozó kinetikai egyenlet felállítása hasonlóan történik, mint ahogyan a
közönséges gáz esetében.

Legyen  a -típusú fononok eloszlás függvénye. A kinetikai
egyenlet (minden egyes fonontípusra külön-külön) a

7.16. egyenlet - (67,1)

alakba írható, ahol  a fononok sebessége.

Lényeges különbség a közönséges gázok esetéhez képest, hogy az
ütközések a fonongázban nem őrzik meg sem a fononszámot, sem pedig
összes kváziimpulzusukat (az umklapp folyamatok fellépése miatt).
Egyetlen megmaradási törvény érvényes: az energiáé. Ezt a

7.17. egyenlet - (67,2)

egyenlőség fejezi ki. A (67,1)-et -val szorozva és -ra integrálva,
valamint -reösszegezve, az energiamegmaradás törvényét a

7.18. egyenlet - (67,3)



alakban kapjuk, ahol  a kristályban a termikus energia sűrűsége,  pedig
a hőáramsűrűség, amelyek természetes kifejezése

7.19. egyenlet - (67,4)

A (67,1)-ben levő ütközési integrálnak elvben számba kell vennie
mindazokat a folyamatokat, amelyek a -típusú fononok minden más
fononnal való kölcsönhatása során végbemehetnek. Ténylegesen azonban
az alapvető járulékot a háromfononos folyamatok adják, azok, amelyeket az
előző pontban tárgyaltunk. Több fonon részvételével végbemenő
folyamatok a Hamilton-operátor atomok elmozdulásának hat- ványai
szerinti sorfejtésében a további tagokból származnak; ezek a tagok viszont
emelkedő rendjük szerint egyre gyorsabban tartanak nullához. E nullához
tartás oka az, hogy a rezgés  amplitúdója kicsi a  rácsállandóhoz képest;
a szilárd kristályokban kicsi is marad minden hőmérsékleten, egészen az
olvadásig.[214] Durva becslésként a klasszikus  relációból lehet
kiindulni; a frekvencia karakterisztikus értékét az  értékkel
számolva kapjuk,[215] hogy

7.20. egyenlet - (67,5)

Mint mindig, az ütközési integrál most is olyan folyamatok számának
különbségeként áll elő, amelyek (egységnyi idő alatt) adott  állapotban a
fononok megjelenésével, ill. ebből az állapotból a fononok eltávozásával
kapcsolatos. Csak háromfononos folyamatokra korlátozódva

7.21. egyenlet - (67,6)



ahol , . Az első tag a kapcsos zárójelben a

7.22. egyenlet - (67,7)

direkt és fordított folyamatoknak felel meg, az  szorzó ebben a tagban
azt veszi figyelembe, hogy a fononok azonossága miatt a végállapotoknak
csak a felére kellösszegezni. A második tag a

7.23. egyenlet - (67,8)

direkt és fordított folyamatoknak felel meg. Itt az  szorzó nem
szükséges, mert a két bomló fonon közül az egyik adott. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a (67,6) integrandusában az és  hármas
szorzatok kiesnek.

Az ütközési integrál azonosan nulla lesz a fononok egyensúlyi eloszlásakor,
a Planck-eloszlás során pedig

7.24. egyenlet - (67,9)

A (67,6) integrálban ekkor, mint közvetlen számolással könnyen belátható,
a tényezők szorzata az

7.25. egyenlet - (67,10)



kifejezést adja, amelyben az energiamegmaradás törvénye miatt az
exponenciális szorzó a jobb oldalon egységnyi lesz.

Ha nem lennének umklapp folyamatok, akkor nemcsak az összenergia,
hanem a kváziimpulzus összege is megmaradna. Ekkor nemcsak (67,9)
lenne az egyensúlyi eloszlás, hanem az

7.26. egyenlet - (67,11)

függvény is, ami a fonongáz mint egész, a rácshoz képest tetszőleges 
sebességgel történő egyenletes mozgásának (driftjének) felel meg. Ez
azállítás a statisztika általános elveinek megfelel. Helyességét közvetlenül
is beláthatjuk. A (67,11) függvényekkel, mint -val a (67,10) jobb oldalán,
megjelenik még az

tényező is, amely egységnyi lesz az umklapp nélküli folyamatokban,
amikor .

A (67,11) eloszlás azonban, magától értetődően, zérustól különböző 
energiaáram-sűrűséghez vezet. Így a kristályban az umklapp folyamatok
nélkül állandó hőmérséklet esetén is felléphetne hőáram az egész testben,
más szóval a kristálynak végtelen vezetőképessége lenne. Véges
vezetőképesség csak az umklapp folyamatok létének eredményeként lép fel.
[216]

A hővezető-képesség kiszámítása érdekében a kinetikai egyenletet olyan
kristályra kell felírni, amelynek térfogatában a hőmérséklet lassan változik.
Mint szokásos, az eloszlásfüggvényt az



7.27. egyenlet - (67,12)

alakban keressük, ahol  kis korrekció az  eloszlásfüggvényhez. Ekkor
a kinetikai egyenlet az

7.28. egyenlet - (67,13)

alakot ölti, ahol  a linearizált ütközési integrál.

A  függvénynek eleget kell tennie még a

7.29. egyenlet - (67,14)

mellékfeltételnek is, ami azt fejezi ki, hogy az eloszlásfüggvény
perturbációja a rács energiasűrűségének ugyanahhoz az értékéhez kell, hogy
vezessen, mint az egyensúlyi eloszlásfüggvény. Mint már a 6. §-ban is
megjegyeztük, ezzel a feltétellel lényegében a nemegyensúlyi testben
rögzítjük a hőmérséklet meghatározásának értelmét. Ami a -re a 6. §-
ban előírt többi feltételt illeti, azok a fonongáz esetében nem lépnek fel (ez
a különbség a közönséges gázokkal szemben). A fonongázban a részecskék
száma általában nem adott mennyiség, hanem a hőmérséklettel van
meghatározva. Az összes valódi impulzus (nem kváziimpulzus!) a
kristályban automatikusan nulla; az ellenkezőállítás azt jelentené, hogy a
szilárd test áramlik, ami eleve lehetetlen egy ideális (hibamentes)
kristályrács esetében. A rács minden atomja csak véges mozgást végez:
rezeg a rácspontok közelében; az ilyen mozgás átlagos impulzusa azonosan
nulla. Így a fononáram (ami az energiaárammal kapcsolatos) szilárd
kristályban nem jelent tömegtranszportot.[217]



Írjuk fel tisztán a (67,6) linearizált ütközési integrál alakját. Ehhez célszerű
bevezetni a  helyére egy új, ismeretlen függvényt, a -t, a

7.30. egyenlet - (67,15)

definícióval. A linearizálás egyszerűsödik, ha megjegyezzük, hogy

7.31. egyenlet - (67,16)

A (67,6) szögletes zárójeleiben levő kifejezéseket (pl. annak első
integráljában)írjuk fel

alakban. A szögletes zárójelből kiemelt szorzókban közvetlenül 
írható. A szögletes zárójelben levő különbség

ahol figyelembe vettük az

egyenlőséget. Így az ütközési integrál az

7.32. egyenlet - (67,17)



alakra hozható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a  függvény az
integrandusban egyszerűen a különböző -hoz tartozóértékeinek összege
alakjában jelenik meg [hasonlóan ahhoz, ahogyan ez a gázok klasszikus
ütközési integráljában történt (6,4)–(6,5)].

A (67,13) egyenlet megoldásához mindig hozzá lehet adni a homogén
egyenlet

7.33. egyenlet - (67,18)

megoldását; ez azonosan nullává teszi a (67,17)ütközési integrált, hiszen az
energia megmarad az ütközések során. Mint már a 6. §-ban
megmagyaráztuk, ez a „parazita” megoldás a hőmérséklet kis állandóval
való egyszerű megváltozásának felel meg, amit a (67,14) mellékfeltétel
kirovása kizár.

Egy másik „parazita” megoldás

7.34. egyenlet - (67,19)

(ahol állandó), ez a fonongáz – mint egész – mozgási sebessége kis
megváltozásának felel meg [vö. (6,6)-tal]; ezt már – a fonon összes
kváziimpulzusának megmaradását sértő– umklapp folyamatok léte zárja ki.

 

[214] Kivételt képez a „kvantumkristály” – a szilárd hélium.



[215] A becslés során  minta hangsebesség értendő, jóllehet végső soron
ilyen betű szerinti azonosításnak csak a hosszúhullámú, akusztikai
fononokra van értelme.

[216] A dielektrikumok hővezetésének kvantumelméletét, a fononok
kinetikai egyenletére alapozva R. Peierls dolgozta ki (1929). Az ő érdeme
az is, hogy először mutatott rá az umklapp-folyamatok fontosságára a
szilárd testek kinetikai folyamatai szempontjából.

[217] Ez azonban nincs így a folyadékok esetében, ahol a fonom impulzusa
valódi impulzus, és a fonon áram tömegtranszporttal kapcsolatos. Az
atomok mozgása a folyadékban végtelen: elegendő idő alatt mindegyik
atom a térfogat bármely pontjába eljuthat.



68 §. A dielektrikumok hővezetése.
Magas hőmérsékletek
A (67,13) egyenlet lehetővé teszi azt is, hogy a dielektrikumok hővezetési
együtthatójának hőmérsékletfüggését meghatározzuk magas
hőmérsékleteken, amelyek tehát nagyok a  Debye-hőmérséklethez
képest (  a szokásos egységekben).

A fononok maximális energiája a spektrum valamennyi ágában
nagyságrendben . Ezért  esetén minden fonon  energiájára ,
ezáltal legnagyobb részükre . Így a (67,9) eloszlásfüggvény az

7.35. egyenlet - (68,1)

alakot ölti. A (67,17)ütközési integrálban a hőmérséklet a  szorzó
alakjában szerepel, a  függvény az  frekvencián véve nem
befolyásolja az integrál hőmérsékletfüggését. A (67,13) egyenlet bal
oldalán levő  nem tartalmazza a hőmérsékletet. Ebből
következik, hogy

és ezért a hőáramsűrűségi[218]

Így a hővezető-képesség együtthatója fordítva arányos a hőmérséklettel:

7.36. egyenlet - (68,2)



(a klasszikus elméletben ezt az eredményt P. Debyeérte el). Anizotrop
kristálybana és a  iránya általában nem esik egybe, így a hővezető-
képesség együtthatója nem skalár, hanem másodrendű tenzor – a
hőmérsékletfüggés tárgyalásakor ettől a körülménytől eltekintünk.

Áttérünk a fonon szabad úthosszának becslésére a vizsgált hőmérséklet-
tartományban. A (7,10) elemi gázkinetikai reláció szerint , ahol  a
fajhő (egységnyi térfogatra vonatkoztatva),  az energia hordozójának
átlagos sebessége,  az az úthossz. A kristály fajhője nagy hőmérsékleten
állandó, állandó a fononok sebessége is, amit becslésként a hang 
sebességének vehetünk. Ekkor az úthossz nyilvánvalóan . Az 
úthossznak a  rácsállandó nagyságrendjébe kellene esnie az olyan eléggé
nagy hőmérsékleteken, amelyeknél a rezgés amplitúdója is nagyságrendben 

. A (67,5) becslés szerint ez a hőmérséklet , és a szabad úthosszra,
valamint a  effektív ütközési frekvenciára ekkor az

7.37. egyenlet - (68,3)

becslést kapjuk. Innen látható, hogy  teljesül gyakorlatilag minden, az
olvadáspontnál alacsonyabb hőmérsékleten.

A kifejtett meggondolásokban lényegében feltettük, hogy a kristályrács
termikus ellenállásának itt vizsgált háromfononos mechanizmusa hatásos
minden fononra. Az energiaáramok, amiket különböző fononcsoportok
szállítanak, additívak, így additívak járulékaik is a hővezetéshez. Ha az
adott mechanizmus elégtelen lenne akár csak egyetlen fononcsoport
számára is, akkor annál inkább elégtelen lenne általában a véges hővezetés
leírásában. Ebben az összefüggésben alapos vizsgálatot kívánnak a
hosszúhullámú akusztikai fononok.

Tekintsük először azokat a folyamatokat, amelyekben csak hosszúhullámú
akusztikai fononok vesznek részt kis, egyenlő nagyságú
kváziimpulzusokkal (ezeket a kváziimpulzusokat a megfelelő indexszel
ellátott  betűvel jelöljük). Becsüljük meg a (67,17) ütközési integrált az



ilyen folyamatokra, az -től való függés tekintetében. A (66,14) szerint
ebben az esetben a . Az  tényezőről: . Az
integrálást a  térben az -nal arányos térfogatra kell kiterjeszteni, de a -
függvény elkülönít ebből a térfogatból egy csak -tel arányos felületet. Így
az ütközési integrálra

adódik [az utolsó kifejezésben figyelembe vettük, hogy a (67,15) definíció
szerint ]. Ezt az eredményt meg lehet fogalmazni az effektív
ütközési frekvenciával:

7.38. egyenlet - (68,4)

A (67,13) kinetikai egyenlet bal oldalán álló  szorzó viszont nem függ az 
-től (az akusztikai fononok esetében), de

Ezért

A hosszúhullámú fononok járulékát a  energiáram-sűrűséghez a (67,4)
integrál adja, ha -nal arányos térfogatra vesszük. De ez az

7.39. egyenlet - (68,5)

integrál kis -ekre  szerint divergens. Így azok a háromfononos
folyamatok, amelyek közül a hosszúhullámú akusztikai fonon csak az
egyik, végtelen nagy hővezető-képességhez vezetnének. A véges hővezető-



képesség elérése érdekében ezeknek a fononoknak rövidhullámú
fononokkal kell ütközniük (I. Ja. Ponlerancsuk, 1941).

Tegyük fel, hogy a  kváziimpulzusú rövidhullámú fonon egy 
kváziimpulzusú hosszúhullámú akusztikai és egy  rövidhullámú
fononra bomlik, amely az  spektrum ugyanahhoz az ágához tartozik,
mint a  fonon (a további megfontolások szempontjából lényeges nemcsak
a  abszolút érték, hanem az a tény is, hogy ). Minthogy az 
függvény periodikus a reciprokrácsban, így

és az energia megmaradásának törvényéből

7.40. egyenlet - (68,6)

adódik. A jobb oldal második tagja – az akusztikai fonon frekvenciája –
lineáris függvénye -nek [  a hang fázissebessége, ami függ az

 iránytól]. Ha az  függvényt kifejtjük a kis  hatványai
szerint, akkor ezt az egyenlőséget átírhatjuk az

7.41. egyenlet - (68,7)

alakba. Ez kielégíthető, ha a rövidhullámú fonon sebessége nagyobb, mint a
hangsebesség:

7.42. egyenlet - (68,8)

Ebben az értelemben a legveszélyesebb a legnagyobb sebességű
akusztikaiág; és ezt az ágat vesszük figyelembe, amikor akusztikai



fononokról beszélünk.[219]

A háromfononos folyamatok másik lehetősége akkor lép fel, ha a  térben
van degenerált pont, amelyben a fononspektrum két vagy több ágához
tartozó energiák egybeesnek (C. Herring, 1954). Ilyen pontok léte (izoláltan
vagy vonalat, esetleg síkot kitöltő sokaságban) sok eset tanúsága szerint a
kristályrács szimmetriájainak kötelező következménye. A végeredményben
fellépő lehetőségeket az a grafikus szerkesztés illusztrálja, amelyet már
eleve használunk a rövidhullámú „szuperszonikus” fonon kibocsátásának
tanulmányozásában.

27. ábra - 27. ábra

Adott  irány esetén vegyük ezt az -tengely irányának is. A 27a ábrán a
folytonos görbe a rövidhullámú fononokra vonatkozó  függvényt
ábrázolja (adott  és  mellett). A (68,7) feltételt a

alakba írva látjuk, hogy lehetséges az akusztikai fonon kibocsátása, ha a
görbe valamely pontjában a görbe hajlása megegyezik a hangsebességgel.
Ekkor e pont közelében a rövidhullámú fononok  és 
frekvenciáit megadják a görbe és a szaggatott egyenes metszéspontjai [az
egyenest az  irányában húztuk]; a metszéspontok ordinátáinak
különbsége adja a fonon  frekvenciáját.

Ha viszont a görbe valamely , pontjában a két  ág metszi
egymást, akkor az ilyen pont szomszédságában az  görbék tetszőleges
hajlása esetén mindig lehetséges háromfononos folyamat, függetlenül attól,
hogy a  pontban metszés (27b ábra) vagy érintés (27c ábra) valósul-e
meg. Emellett mindkét rövidhullámú fonon a spektrum különböző ágaihoz
tartozik.



Becsüljük meg, mekkora a hosszúhullámú akusztikai fonon effektív
ütközéseinek száma ilyen degenerált pontok létezése esetén. Ekkor az ilyen
fonon elnyeléséről vagy kibocsátásáról, vagyis a (67,8) folyamatokról van
szükségképpen szó [bomlás esetén a (67,7) folyamatáról; két képződő
fonon szintén hosszúhullámú lesz, és az előző szituációhoz térnénk vissza].
Ezért a (67,17) második tagjára kell becslést adni, figyelembe véve, hogy

Emellett tudjuk, hogy , , az integrál jele alatti többi tényező
kicserélhető az -től már független átlagértékével, ezáltal az integrált csak
a degenerált pont környékére kell kiterjeszteni. Újból bevezetve a 

 arányosságot, az ütközési integrál -től való függésének
becslésére az

alakot kapjuk, ahol

7.43. egyenlet - (68,9)

Ezt az integrált át lehet alakítani a k térben előírt felületi integrállá, amely
felületet az

7.44. egyenlet - (68,10)

egyenlet határozza meg, az

7.45. egyenlet - (68,11)



képlet szerint, az integrál pedig az  felületre terjesztendő ki.[220]

Ekkor

7.46. egyenlet - (68,12)

ahol  a (68,10) felület nagysága, a könyök zárójel pedig átlagértéket
jelent a felületen.

Tekintsük most azt a tipikus esetet, amikor a degenerációs pontok vonalat
képeznek a  térben. Nevezzük ezt degenerációs vonalnak. Ekkor 
esetén a (68,10) felület vonallá zsugorodik, s a degenerációs pontok ezen
helyezkednek el, de ha  kicsi, ez vékony cső, amely ezt a vonalat
körülveszi; a  felület -től való függése ezért nem más, mint a cső 
átmérőjétől való függés.

Ha az energetikus felületek érintés nélkül metszik egymást a degenerációs
vonalban (l. a 27b ábrát), akkor a pontoknak a degenerációs pontoktól vett 

 távolsága lineárisan függ az -től, így . Minthogy a deriváltak
különbsége ebben az esetben a metszéspontban véges, így

7.47. egyenlet - (68,13)

A (68,5) integrál most már csak logaritmikusan divergens. Ezt a
divergenciát ugyanúgy kell eltávolítani, mint a degeneráció nélküli esetben
(l. alább). Tekintettel a divergálás gyengeségére, ez általában nem vezet a
(68,2) törvény lényeges megváltoztatásához.

Tekintsük most azt az esetet, amikor az energetikus felületek a degenerációs
pontban kvadratikusan érintkeznek. Ekkor, mint az a 27c ábrából világos, 
arányos az érintési ponttól mért távolság négyzetével. A  felület pedig
ezzel a távolsággal lévén arányos: . Ekkor azonban a (68,12)-ben
ugyanez az -től való függése a deriváltak különbségeinek is, mert a



deriváltak görbéi már érintés nélkül metszik egymást. Ezért ebben az
esetben

7.48. egyenlet - (68,14)

és a hővezetésben nem lép fel divergencia.

Hasonló módon vizsgálhatók a degeneráció más típusai is.[221]

Ha a fononspektrumban nem lépnek fel degenerációs pontok, akkor a véges
hővezető-képesség háromfononos folyamatokkal való leírásában a (68,8)
feltételnek kell teljesülnie (ha csak az  spektrum egyetlen ágára is)
minden  irányban. Ellenkező esetben véges hővezető-képesség csak
magasabb rendű folyamatok számlájára építhető fel (négyfononos
folyamatok), és a (68,2) törvény nem érvényes. Megjegyezzük, hogy
alacsony hőmérsékletek esetén, amikor az úthossz annyira megnő, hogy
összemérhetővé válik a minta  méretével, a (68,5) integrál divergenciája
levágható az  értéknél, ami a hővezetési együtthatót az  mérettől
függővé tenné.

 

[218] Az, hogy a  eleve nullává válik az egyensúlyi állapotban, formálisan
következik abból, hogy a  szerinti integrál alatti kifejezés  páratlan
függvénye: az  és vele az  páros függvényei, az 
sebesség azonban páratlan. Emlékeztetünk arra (l. az V. 69. §-át), hogy az 

 függvény páros jellege az időtükrözéssel szembeni szimmetria
következménye, és ez bármely kristályrács-szimmetria esetén fennáll.

[219] Izotróp szilárd testben az akusztikai spektrum egy ága a longitudinális,
két másik ága pedig a transzverzális rezgéseknek felel meg. A
longitudinális hanghullámok sebessége nagyobb, mint a transzverzális
hullámoké. Anizotrop kristályban a hullámok felosztása longitudinális és
transzverzális csoportra általában elveszti értelmét. Az irodalomban



azonban gyakran feltételesen „longitudinálisnak” nevezik a legnagyobb
hangsebességű ágat.

[220] Ezt a képletet könnyű levezetni, ha figyelembe vesszük, hogy 
, ahol  a távolsága felület normálisa mentén.

[221] Ezek vizsgálatát lásd az eredeti cikkben: C. Herring – Phys. Rev.
(1954), 95, 954.



69 §. A dielektrikumok hővezető-
képessége. Alacsony hőmérsékletek
Alacsony ( ) hőmérsékleteken a hővezetés jellege a
dielektrikumokban radikálisan megváltozik. Az a lényeg, hogy ilyen
feltételek mellett az umklapp folyamatok száma exponenciálisan kicsivé
válik, mint az a megelőző megfontolásokból is világos.

A háromfononos umklapp folyamatok esetében a kváziimpulzus
megmaradása, amit a  egyenlet fejez ki, megköveteli, hogy a
három kváziimpulzus közül legalább az egyik nagy legyen; tegyük fel, hogy
ez éppen a . Ekkor az  energiára igaz: , és ennek
következtében az energia megmaradása ( ) azt kívánja, hogy az
energia is nagy legyen, . De  esetén a fononok többségének
energiája , és a  nagyságrendű energiájú fononok száma
exponenciálisan kicsi. Így, miként a fononbomlásra, a két fonon
összeolvadását jelentő fordított folyamatra is, a kezdeti fononok száma és
ezzel együtt a folyamatok száma is exponenciálisan kicsi. Könnyű
megállapítani, hogy ezekben a megfontolásokban nem lényeges a
folyamatok háromfononos jellege. Ugyanez vonatkozik a több fonon
részvételével zajló folyamatokra is.

Ebben a helyzetben a hőátadás fizikai képe a következő módon alakul. A
fononok nagyszámú normális ütközése, melynek során a kváziimpulzus
megmarad, a fonon-gázban csak egy „belső” egyensúly kialakításához
vezet, amely gáz emellett tetszőleges,  sebességgel mozoghat a rácshoz
képest. Az a kevés számú ütközés, amely umklapp jellegű, az eloszlás
függvényt csak kevéssé változtatja meg, de általuk létrejön egy
meghatározott értékű (a hőmérséklet-gradienssel arányos)  sebesség és
ezzel az értékkel a maga helyén megjelenik egy meghatározott hőáram.
Megmutatjuk, hogy hogyan fejeződik ki ez a kép a feladat matematikai
megoldásában.[222]

Írjuk fel a kinetikai egyenletet a



7.49. egyenlet - (69,1)

alakban, elkülönítve az ütközési integrálban a normális (  index)és az
umklapp (  index) ütközéssel kapcsolatos tagokat. Az egyensúlyi
eloszlásfüggvény, amely a  sebességű gáznak mint egésznek a
mozgásávalösszhangban van, az  függvényből kapható meg, ha az
argumentumában elvégezzük kis  esetén az  helyettesítést:

7.50. egyenlet - (69,2)

A fent leírt képnek megfelelően, keressük a (69,1) egyenlet megoldását a

7.51. egyenlet - (69,3)

alakban, ahol  az eloszlásfüggvény megváltozása az umklapp folyamatok
következtében. Ez utóbbi rész kicsi a -hez képest. Ha és  az
umklappés normális ütközések effektív ütközési frekvenciáit jelöli, akkor (

)

7.52. egyenlet - (69,4)

Ezt behelyettesítve a (69,1)-be adódik, hogy

7.53. egyenlet - (69,5)



ahol a  függvényekre ható lineáris operátorokat a (67,17) kifejezés
határozza meg. A(69,5)-ben figyelembe vettük, hogy , az 
tagot pedig elhanyagoltuk kicsisége miatt. A jobb oldalon megmaradó
mindkét tag egyenlő nagyságrendű a (69,4) viszonyok esetén.

Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy az umklapp folyamatok
elhanyagolásával, zérustól különböző hőmérséklet-gradiens mellett, a
kinetikai egyenletnek általában nem lenne megoldása. Valóban: szorozzuk
meg a (69,5) egyeneletet -val, ezt a  térfogatra integráljuk,
valamint összegezzük a fononspektrum minden ágára! Minthogy a normális
ütközések megőrzik a kváziimpulzusok összegét, ennek következtében 

, és csak a

7.54. egyenlet - (69,6)

egyenlőség marad. Az umklapp folyamatok elhanyagolásakor az egyenlet
jobb oldala nulla lenne, ugyanakkor a bal oldal eleve nullától különböző [az
integrandus páros függvénye -nak, minthogy  páros, 
páratlan); ez az ellentmondás is mutatja, hogy a kinetikai egyenletnek így
nincs megoldása.

A (69,6) egyenlet az umklapp folyamatok figyelembevételével
meghatározza az ismeretlen  mennyiséget, amely a (69,3) megoldásban
fellép. A képletek felírásának lerövidítése érdekében feltesszük, hogy a
kristály köbös szimmetriájú. Ekkor a (69,6) integráljaiban a kristály
anizotropiája nem mutatkozik meg[223] és a (69,6) egyenlet a (69,3)
szerinti behelyettesítése után a

7.55. egyenlet - (69,7)

alakot ölti, ahol az alábbi jelöléseket vezettük be:



7.56. egyenlet - (69,8)

(a  együtthatót az alább következő képletek rövidebb írásmódjaérdekében
vezettük be).

A (69,7) egyenlet meghatározza a -t, ami után az energiaáramot a (67,4)
integrállal lehet kiszámítani, amelyben az  helyére a

függvényt kell tenni. Ekkor kapjuk, hogy

ami (69,7)-tel együtt a

képletet adja, ahol a hővezetési együttható

7.57. egyenlet - (69,9)

Érdekes, hogy a vizsgált esetben a  kiszámításához nem szükséges a
(69,5) kinetikai egyenlet megoldása; a feladat csak a (69,8) integrálok
kiszámítására van visszavezetve.

A  és  integrálokat az  frekvenciák tartománya határozza meg,
mert ebben van a fononok többsége. Ezek az integrálok a -től csak
hatvány alakjában függenek. Minthogy kis energiájuk csak az akusztikai



fononoknak van, a  és  összegeit ténylegesen csak a spektrum három
akusztikai ágára kell kiterjeszteni. Könnyű belátni, hogy ekkor

7.58. egyenlet - (69,10)

Az exponenciális függés a  integráljában szerepel. Ennek konkrét alakját
a (67,17) segítségével adhatjuk meg. Az umklapp folyamatokra

A fononok többségére az , az eloszlásfüggvény , az 
frekvenciákra pedig . Ezért az , az integrál becslésekor
ezt nem kell figyelembe venni. Az

függvény pedig az  szorzót tartalmazza, amely exponenciálisan
kicsi lehet. Ezek a szorzók is szerepet játszanak az integrál becslésében.

Így, ha csak a  hőmérsékletfüggésének exponenciális jellege iránt
érdeklődünk:

7.59. egyenlet - (69,11)

az összegezést a spektrum mindegyik , , ágára és minden, zérustól
különböző értékű umklapp folyamatra kell kiterjeszteni. Az

7.60. egyenlet - (69,12)

egyenlet ötdimenziós felületet határoz meg a ,  hatdimenziós térben.
Legyen  az  minimális értéke ezen a felületen; minthogy az



umklapp folyamatokban részt vevő fononok energiája nagy, így az értékük 
. A  szerinti összeg alatti integrálok (69,11)-ben mind arányosak az 

 integrandussal. Csak a legnagyobbikat megtartva
közülük,

7.61. egyenlet - (69,13)

ahol  a legkisebb .

Így ahhoz az eredményhez jutunk, hogy a hővezető-képesség együtthatója a
hőmérséklettől lényegében exponenciálisan függ a

7.62. egyenlet - (69,14)

törvény szerint, ahol  (R. Peierls, 1929).

A magasabb rendű folyamatok, amelyekben nagyobb számú fonon vesz
részt, ugyanilyen jellegű hőmérsékletfüggéshez vezetnek, ahol  minden
folyamatban a kezdeti fononok energiájának a lehető legkisebb értéke
(vagy, ami ugyanaz, fele az összes – kezdeti és végállapotban előforduló –,
a folyamatban részt vevő fononok energiái összegének). Elvben
előfordulhat, hogy ez az érték kisebb, mint ami a háromfononos
folyamatokra adódik. Ekkor a hővezetésben a magasabb rendű folyamatok
járuléka túlnyomó lesz, tekintet nélkül arra, hogy az exponenciális előtti
szorzó természetesen csökken a folyamat rendjének növekedésével.

Szemben az umklapp folyamatok  frekvenciájával, a normális ütközési
folyamatok frekvenciája a hőmérséklet csökkenésével hatványszerűen
csökken; a 71. §-ban tárgyalt alkalmazás érdekében határozzuk meg e
csökkenés törvényszerűségét is.

Az  akusztikai fononok között normális ütközések zajlanak le, ezek
teszik ki a többséget. Kváziimpulzusuk:



A (67,17) ütközési integrálban az integrálást egy -tel arányos felület
szerint kell végrehajtani, amit a  függvény -nel arányos térfogatból
különít el. Ebben a tartományban , a , [a (66,14) szerint]. Ezért

. Az arányossági tényezőt legegyszerűbben abból a feltételből lehet
meghatározni, hogy  esetén e kifejezésnek és a (68,3) becslésnek
ugyanarra az eredményre kell vezetnie; ebből

7.63. egyenlet - (69,15)

 

[222] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az umklapp folyamatok egyértelmű
besorolása a kis effektusú folyamatok közé éppen azáltal biztosítható, hogy
a 66. §-ban feltételeztük az alaprács kiválasztásának a módját a
reciprokrácsban. Ennek eredménye, hogy minden ütközés amelyben csak
egy kis energiájú hosszúhullámú fonon vesz részt, normális.

[223] Köbös szimmetria esetén minden másodrendű tenzor skalárrá alakul, 
, .



70 §. A fononok szóródása
szennyeződéseken
Az előző két pontban feltételeztük, hogy a kristályrács ideális, hibátlan.
Most arra a szerepre mutatunk rá, amit a dielektrikum hővezetésében a
fononok szennyező atomokon való szóródása játszik.

A hosszúhullámú akusztikai fononok tekintetében a szennyező atom a rács
pontszerű hibáját jelenti. Az ilyen hibahelyeken való szóródás jellegzetes
tulajdonsága a rugalmassága (a fonon frekvenciája nem változik meg),
ezáltal a szórás hatáskeresztmetszete gyorsan, -nel arányosan csökken a
frekvencia, vagy, ami ugyanaz, a hullámvektor csökkenésével.[224]

A fononok szennyeződéseken való szóródására az ütközési integrál az

7.64. egyenlet - (70,1)

alakot ölti. A szokásnak megfelelően, a kapcsos zárójel első tagja azokat a
szórási aktusokat számlálja, amelyek során (egységnyi idő alatt) a fonon a 

 kváziimpulzusúállapotba kerül tetszőleges -jű, ugyanakkora
energiájúállapotból. Hasonló módon a második tag azokat a szórási
aktusokat számolja, amelyekben a fononok eltávoznak az adott állapotból
az összes többibe. Ha a szennyező atomok kaotikusan helyezkednek el, de a
köztük levő távolság sokkal nagyobb, mint a szórás amplitúdója, akkor a
különböző atomok a szórást egymástól függetlenül végzik, a járulékaik a
szórás valószínűségéhezösszeadódnak. E feltételek mellett (amelyeket a
(70,1)-be már beépítettünk) a szórási aktusok száma a szennyező atomok 
sűrűségével arányos. Anizotrop közegben való szóródás esetén a 
függvény a és  iránytól is függ; a  abszolút értéktől való függés
alakját  adja. A(70,1)-ben  feltevéssel éltünk.
Emlékeztetünk arra, hogy a Born-közelítésben ez az egyenlőség az



unitaritás feltételéből következik, annak figyelembevételével, hogy a
szórási amplitúdó kicsi, a másodrendű tagok elhanyagolhatóak (l. a III.
126. §-át). Általában azonban a fonon szennyező atomon való szóródására a
Born-közelítés nem alkalmazható. De alacsony hőmérsékleteken, amikor
kis -jú fononokról van szó, van a szórási amplitúdó kicsiségének még egy
forrása, ez a -tel való arányossága; a -nel arányos tagok
elhanyagolásával újra a kívánt egyenlőséget kapjuk.

Az  szorzatok a (70,1) kapcsos zárójelében kiesnek, és az
 behelyettesítés után az ütközési integrál újból a linearizált

alakot veszi fel:

7.65. egyenlet - (70,2)

Ez az integrál, a  függvénnyel együtt, -nel arányos. Minthogy
ugyanakkor a deriváltra

ha , ebben a tartományban

7.66. egyenlet - (70,3)

Ilyen helyzettel már találkoztunk a 68. §-ban [l. a (68,4)-et], a (70,3) alakú
függés a hőáramot meghatározó integrált divergenssé teszi. Így az a tény
önmagában, hogy a kristályban szennyező anyagok vannak, még nem vezet
a dielektrikum véges hővezető-képességéhez.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szennyezők nem játszanak szerepet a
hővezető-képesség létrehozatalában. Az a lényeg, hogy a szennyező
atomokon való szóródás nem őrzi meg a fononok kváziimpulzusát, és ebben
az értelemben ez éppen az umklapp folyamat szerepét játszhatja. Eléggé
tiszta anyagminták esetén lehet az alacsony hőmérsékleteknek egy olyan



tartománya, amelyben a szennyezéseken való szóródás  effektív
frekvenciája (az  fononokra) közbeeső helyet foglal el a normális és
az umklapp ütközési folyamatok között:

7.67. egyenlet - (70,4)

Ilyen feltételek mellett az umklapp folyamatok szerepe átmegy a
szennyezőkön való szóródási folyamatéba, és a (69,6)–(69,8) képletek
érvényben maradnak, ha bennük az  helyére  lép. Ennek
eredményeképpen a hővezetési együtthatót a (69,9) képlet határozza meg,
ha  helyére  kerül:

A (70,2) szerint . A  és  mennyiségek pedig az akusztikai
fononokra -nal arányosak (l. a (69,10)-et). Ezért a vizsgált helyzetre a 

 törvényszerűséghez jutunk.

 

[224] Ez a hanghullámok szóródásának általános tulajdonsága olyan
akadályok esetén, amelyek mérete kicsi a hullámhosszhoz képest (l. a VI.
76. §-át). Hasonló a helyzet a nagy hullámhosszúságú elektromágneses
hullámok szóródásánál is (l. a II. 79. §-át).



71 §. Fonongáz hidrodinamikája
dielektrikumban
A kváziimpulzus közelítő megmaradása, ha a normális ütközési folyamatok

 úthossza kicsi az umklapp folyamatok  úthosszához képest, vagyis

7.68. egyenlet - (71,1)

a kristályban levő fononokat alacsony hőmérsékleten sok tekintetben a
közönséges gázhoz teszi hasonlóvá. A normális ütközések belső egyensúlyt
hoznak létre a gáz minden (az -hez képest nagy) térfogatelemében, ami
emellett még tetszőleges  sebességgel mozoghat is. Ha a  sebesség és a 

 hőmérséklet jelentősen csak az -hez képest nagy távolságban változik
(és csak az -hez képest hosszú idő alatt), akkor ezekre
„hidrodinamikai” egyenletrendszer írható fel. Állítsuk fel ezeket az
egyenleteket lineáris közelítésben a  sebesség és a hőmérséklet-gradiens
szerint, amiket egyenlő rendű kicsi mennyiségeknek fogunk tekinteni.
Ezenkívül a képletek egyszerűbb felírása érdekében feltesszük újból (minta
69. §-ban), hogy a kristály köbös szimmetriájú.

A keresett egyenletek egyike az energia megmaradását fejezi ki. Ezt úgy
kaphatjuk meg, hogy a (67,3)–(67,4)-be a (69,2) eloszlásfüggvényt
behelyettesítjük. Az  és az  integráljai a k iránya szerinti
integráláskor nullát adnak (l. e fejezet 10. lábjegyzetét). Az  függvény
a koordinátáktól és az időtől csak a -n keresztül függ. Elhanyagolva a 

 szorzatot tartalmazó tagot, kapjuk, hogy

7.69. egyenlet - (71,2)



ahol

7.70. egyenlet - (71,3)

és  az egyensúlyi energiasűrűség, a -et pedig (69,8)-ban definiáltuk.

A másik egyenlet a kváziimpulzus (közelítő) megmaradását fejezi ki. Ez a

7.71. egyenlet - (71,4)

kinetikai egyenletből nyerhető, ha  helyére a (69,2) alakot helyettesítjük, 
-val szorzunk és integrálunk -ra, majd összegezünk a fononok fajtáira.

A  integrálja zérust ad azért, mert a normális ütközésekre a
kváziimpulzus megmarad.

Az eredmény

7.72. egyenlet - (71,5)

ahol és  a (69,8)-ból veendő. A (71,2)és (71,5) egyenletek adják a
keresett hidrodinamikai egyenletrendszert a dielektrikumban levő fonongáz
számára.

A ( -val együtt) exponenciálisan kis tag a (71,5) jobb oldalán az umklapp
folyamatok hatását fejezi ki. Ezeknek a tagoknak az elhanyagolása esetén a
kváziimpulzus szigorúan megmarad. Ilyen feltételek mellett a fonongázban
csillapítatlan hullámok terjedhetnek, hasonlóan a szuperfolyékony
folyadékok „második hang”-jához (V. P. Peskov, 1946). Valóban, ha a
(71,2)-ből és (71,5)-ből a -t kiküszöböljük, azt kapjuk, hogy

7.73. egyenlet - (71,6)



Ez olyan hullámegyenlet, amely a hőmérsékletrezgés

7.74. egyenlet - (71,7)

sebességgel történő tovaterjedését írja le. Mint már megjegyeztük, a , 
és  integrálokban alacsony hőmérsékleteken járulékot csak a spektrum
akusztikai ágai adnak. Lineáris  diszperziós törvény esetén az
integrálok -nel arányosak, ezáltal a (71,7) nem függ a hőmérséklettől, és
nagyságrendben a hangsebességgel egyenlő.[225]

Eddig feltételeztük, hogy a kristály méretei nem korlátosak. Alacsony
hőmérsékleten, amikor a fononok úthossza gyorsan nő, előállhat olyan
reális helyzet, amikor az úthossz összemérhető vagy még nagyobb is, mint a
kristály  mérete. Ez elsősorban az exponenciálisan növekvő  hosszra
vonatkozik.

Vizsgáljuk most a dielektrikumban a hőátadást olyan feltételek mellett,
amikor  (ezt a feltételt az alábbiakban pontosabb alakban is
megfogalmazzuk), de még ugyanakkor , ez utóbbi feltétel lehetővé
teszi hogy a fonon-hidrodinamika egyenleteit használhassuk (J. A.
Süssmann, A. Thellung, 1963, R. N. Gurzsi, 1964).

Tekintettel a kristályfelület mikroszkopikus egyenetlenségeire, a fononok
visszaverődése e felületeken általában rendszertelen (ún. diffúz
visszaverődés), ami azt jelenti, hogy a fonongáz makroszkopikus 
sebessége a határfelületen nullává válik. A (71,2), (71,5) egyenletek
azonban ilyen peremfeltételt nem engednek meg. Megoldásuk csak olyan
feltételnek tehet eleget, amely azt mondja ki, hogy a sebességnek a felület
normálisa irányába mutató komponense tűnjön el. Miként a közönséges
folyadékok hidrodinamikájában is, a sebesség tangenciális komponensének
eltűnését megfogalmazó határfeltétel megköveteli a folyadékok
viszkozitásának figyelembevételét.



A stacionárius esetben a (71,2) egyenletből adódik, hogy . A
viszkozitás figyelembevétele azt eredményezi, hogy a (71,5) jobb oldalán
megjelenik egy -t tartalmazó tag, hasonlóan a közönséges viszkózus
folyadék hidrodinamikájának Navier–Stokes-egyenletéhez. Stacionárius
állapotban ez az egyenlet

7.75. egyenlet - (71,8)

alakot ölti. A  mennyiség dimenziója , és a fonongáz kinematikai
viszkozitásának szerepét játssza.[226] Ennek kiszámítása elvben a kinetikai
egyenlet megoldását követeli meg. A nagyságrend becslésére azonban
használható a közönséges gázkinetika képlete, amely szerint

7.76. egyenlet - (71,9)

A méretekkel kapcsolatos jelenségek kiemelkedő szerepet játszanak,
amikor a (71,8) egyenletben el lehet hanyagolni a  tagot a 
mellett. Tegyük fel például, hogy egy henger alakú,  sugarú rúd
hőátadásáról van szó. Ez utóbbi meghatározza a sebesség megváltozásának
karakterisztikus hosszát: . Látjuk, hogy a  tag
elhanyagolható, ha . A (71,9) becsléssel ezt a feltételt

alakban lehet írni, ahol

7.77. egyenlet - (71,10)

a fonon effektív úthosszának szerepét játssza a korlátos méretű testben.
Ezzel szemben ha , akkor a test méretei lényegtelenek a (69,14)
törvényérvényessége szempontjából.



A hőátadási folyamat a rúd mentén  esetén a viszkózus fonongáz
Poiseuille-jellegű áramlásával megy végbe. Ezt a hővezetési együttható
effektív értékével lehet jellemezni, amelyet a  energiaáram-
sűrűséggel lehet meghatározni. Itt  a hőmérséklet-gradiens a rúd
mentén. Ez az energiaáram megbecsülhető, ha (71,10)-et a

képletbe behelyettesítjük. Alacsony hőmérsékletek esetén a rács fajhője 
. Az  [a (69,15) szerint]. Ezért az effektív hővezető-

képesség

7.78. egyenlet - (71,11)

ami csökken a hőmérséklet csökkenésével.

Végül még alacsonyabb hőmérsékleten, amikor már az -re is fennáll,
hogy , a fononok egymásközti ütközése általában lényegtelenné
válik (a Knudsen-féle esethez hasonlóan, ami az erősen ritkított közönséges
gáznál fordul elő). Az úthossz szerepét ekkor a test  mérete veszi át, és az
effektív hővezető képesség ilyenkor

7.79. egyenlet - (71,12)

(H. B. G. Casimir, 1938).

 

[225] Izotrop folyadékban fononos energiaspektrum esetén (szuperfolyékony
hélium alacsony hőmérsékleten) mindig van egy akusztikai ág, amelyre 

. Emellett ,  s igy .

[226] Tekintettel arra, hogy a kérdést csak kvalitatív módon vizsgáljuk, itt
teljesen eltekintünk a kristály anizotropiájától . Figyelembe kell azonban



venni, hogy a viszkozitást már a köbös szimmetria esetén is nem skalár
együttható, hanem negyedrendű tenzor írja le, amelynek egynél több
független komponense van.



72 §. A hang kioltása
dielektrikumban. A hosszú
hullámok esete
Kristályos dielektrikumban a hang kioltásának jellege a hullámhossznak és
a termikus fononok  szabad úthosszának arányával jellemezhető. Ha a
hullámhossz nagy az -hez képest ( , ahol  a hanghullám
hullámvektora, akkor a rugalmasságtan (VII. 35. §) egyenleteire alapozott
makroszkopikus elmélet alkalmazható. Ezen elmélet szerint a hangkioltási
együttható két tag összege, amelyeket a közeg hővezető-képessége és a
viszkozitása határoz meg. Mindkét tag a frekvencia négyzetével arányos.
Célunk az, hogy meghatározzuk ezek hőmérsékletfüggését.

A hővezető-képességgel kapcsolatos tag a hangkioltási együtthatóban
nagyságrendben a

7.80. egyenlet - (72,1)

képlettel adható meg.[227] Itt  a test hőtágulási együtthatója,  a
térfogategység fajhője, e pedig a sűrűség. Nagy,  hőmérsékleteken a 

, a és az  nem függ a hőmérséklettől (l. az V. 65. és 67. §-át).
Ezért ebben a tartományban  nem függ a hőmérséklettől. Alacsony
hőmérsékletek esetén a  hőmérsékletfüggését alapjában véve (ideális
rácsban) a hővezető-képesség  növekedésével bekövetkező exponenciális
felfutása határozza meg.

Nézzük most a hangkioltási együttható viszkozitással összefüggő részének
meghatározását (A. I. Ahijezer, 1938).



A kristályrács makroszkopikus deformációja esetén a külső akusztikai tér
megváltoztatja a fononok diszperziós törvényét. A termikus fononok
hullámhossza kicsi a hanghullám hullámhosszához képest, ezért a termikus
fononok vonatkozásában a deformációt homogénnek lehet tekinteni, vagyis
a fonon mindenekelőtt reguláris rácsban van, bár egy kissé megváltozott
periódusú rácsban. A kis deformációk szerinti első közelítésben az 
frekvencia az ilyen rácsban a nemdeformált rács frekvenciájával az

7.81. egyenlet - (72,2)

kapcsolatban van, ahol

a deformációs tenzor (  az eltolás vektora). A kristályra jellemző 
tenzor általában függ a -tól, viszont hosszúhullámú akusztikai fononokra,
amelyek diszperziós törvénye lineáris, ez nem függ a  abszolút értékétől.

A (72,2) zárójelében fel kellene lépnie még egy  alakú tagnak is, ami
azt a triviális körülményt fejezi ki, hogy ha a deformáció a rács
térfogatelemének elfordulásához vezet ( ), akkor megváltoznak
azok a (reciprokrács) tengelyirányok, amelyekhez képest a diszperziós
törvényben a fononok kváziimpulzusait meg kell határozni. A  tag a 

 – ennek a ténynek megfelelő – átszámítását fejezné ki. Mi ezt a tagot nem
írtuk be (72,2)-be, minthogy eleve nyilvánvaló volt, hogy a hanghullámok
energiadisszipációjának bennünket érdeklő esetében nem jelenik meg, a
disszipáció reális fizikai effektusa nem függhet a  vektortól, amely
nullától különböző lehet már a test mint egész elfordulásakor is.

A fononok eloszlásfüggvényének megváltozását, ami a rács
deformációjával kapcsolatos, a

7.82. egyenlet - (72,3)



kinetikai egyenlet határozza meg, ahol  a (67,6) fonon–fonon ütközési
integrál, a  a hőmérséklet megváltozásának sebessége a kristály adott
pontjában, a deformációval elkerülhetetlen kapcsolatban. A szokásos
módon linearizálva és a (67,15) definícióval bevezetve a  függvényt, az
egyenlet az

7.83. egyenlet - (72,4)

alakra hozható, ahol  a linearizált ütközési integrál. A bal oldalon az 
derivált a (72,2)-vel kifejezhető; a  indexet a perturbálatlan frekvencia
mellől itt és a továbbiakban elhagyjuk.

A  deriváltat elvben ki lehet fejezni ugyancsak a  tenzor segítségével.
A (72,4) mindkét oldalának -val való szorzása után integrálva a  térre,
valamint összegezve a fononspektrum összes ágára, az egyenlet jobb oldala
nullát ad annak eredményeképpen, hogy az ütközések során az energia
megmarad. Az egyenlet bal oldala a

7.84. egyenlet - (72,5)

összefüggést adja, ahol  a átlaga az  szerint. Mindkét
határesetben – kis és nagy hőmérsékleteken – a  nem függ a
hőmérséklettől. Valóban, ha , az átlagolásban azok a fononok a
lényegesek, amelyek kváziimpulzusa független a hőmérséklettől: 

. Ha pedig , a hosszúhullámú akusztikai fononok a
lényegesek, amelyekre  független -tól, és ezért az átlagolás nem hoz
be hőmérsékletfüggést. Legyen



Ekkor a kinetikai egyenlet az

7.85. egyenlet - (72,6)

alakban írható.

A továbbiakban levezetjük azt a képletet, amely megadja az
energiadisszipációt a nemegyensúlyi fonongázban. E célból a Bose-gáz
térfogategységre vonatkoztatott entrópiájából indulunk ki:

7.86. egyenlet - (72,7)

(l. az V. 55. §-át). E kifejezést az idő szerint differenciálva kapjuk, hogy

7.87. egyenlet - (72,8)

Ha itt az  helyére az ütközési integrált tesszük (l. a 4. §-t), és
végrehajtjuk a (67,6) két tagjában a szükséges átalakításokat a , , 
változókon, az -ra

adódik. Ezt -vel szorozva megkapjuk a disszipációs függvényt, vagyis a
térfogategységben időegység alatt disszipált energiát. Végezzük el az



 helyettesítést [ahol  a (67,15) szerint van definiálva],
továbbá szorítkozzunk a  szerint első és másodrendű tagokra; ekkor

7.88. egyenlet - (72,9)

A felírt képletek elegendőek a hangkioltási együttható
hőmérsékletfüggésének meghatározásához. Tekintsük először a nagy
hőmérsékletek esetét!

Ebben az esetben az  ütközési integrál a hőmérsékletet a  szorzó
alakjában tartalmazza (l. a 68. § elejét). A kinetikai egyenlet bal oldalán

a fononok nagy részére az  frekvencia nem függ a hőmérséklettől. Így
kapjuk, hogy ezekre a frekvenciákra

A (72,9) képletből, amelyben , az adódik, hogy a disszipációs
függvény nem függ a hőmérséklettől. Ugyanez vonatkozik a kioltási
együtthatóra is, amit úgy kapunk, hogy a disszipációs függvényből
leválasztjuk a hőmérséklettől független tagot, a hanghullám energiaáram-
sűrűségét. Így a  esetben a hang kioltási együtthatójának mind a
viszkozitással, mind a hővezetéssel kapcsolatos része független a
hőmérséklettől.

Alacsony hőmérsékletek esetén mindenekelőtt fel kell hívni a figyelmet e
feladat és a hővezető-képesség feladata közötti különbségre. A hang kioltási
együtthatójára véges értéket kapunk már akkor is, ha elhanyagoljuk az
umklapp folyamatokat (ezek ütközési frekvenciája alacsony
hőmérsékleteken kicsi). Emlékeztetünk arra, hogy a hővezető-képesség



esetében – az umklapp folyamatok figyelembevétele nélkül – a kinetikai
egyenlet megoldhatatlansága abban mutatkozott meg, hogy ellentmondásra
jutottunk, amikor az egyenletet -val szoroztuk és az egész
fononspektrumra integráltuk; az egyenlet jobb oldala nulla lett, miközben a
bal oldalon eleve nullától különböző érték állott [l. a (69,6) összefüggést].
A (72,6) egyenletnél viszont ilyen ellentmondás nem lép fel, minthogy a bal
oldal páros függvénye -nak, úgy -val szorozva páratlan függvény lesz,
és a -ra való integráláskor nullát fog adni. Emellett feltételezzük, hogy
nulla lesz az umklapp folyamat operátorát tartalmazó tag, a 
integrálja is. Minthogy ez nem automatikus következménye valamilyen
megmaradási törvénynek, ezt egy külön határozott feltételként kell kiróni a
kinetikai egyenlet megoldására – a  függvény legyen páros függvénye 

-nak [ekkor  páratlan függvény; könnyű belátni, hogy az  operátor
nem változtatja meg a  függvény párosságát]. Ezzel a következménnyel
eltűnik az az önkény, ami (az umklapp folyamatok távollétében) 
alakú, a  szempontjából páros, „parazita” megoldás létével kapcsolatos, és
meghatározottá válik a helyes átmenet az ilyen folyamatok eltűnésére.

Ha , az ütközési integrálban (és a disszipációs függvényben is)
alapvető szerepet játszanak az  energiájú fononok. Ezek a
hosszúhullámú fononok a spektrum akusztikai ágaiból, frekvenciájuk
lineáris függvénye -nak, és ezért . A (66,14) szerint ilyen fononok
ütközésére a (67,17) integrálban . Az  eloszlásfüggvény csak az

 aránytól függ, s minthogy , . Az integrálást a 
 szerint kell végrehajtani, emellett a  szerint egy -vel

arányos felületre. Következésképpen a , , és  tényezők mindegyike az
integrálba egy  szorzót visz, a  függvény pedig egy  szorzót. Így
adódik, hogy az egész integrál a hőmérsékletfüggés tekintetében 
nagyságrendűre becsülhető. A (72,6) kinetikai egyenlet bal oldala viszont
az  frekvencián nem függ a hőmérséklettől. Ebből következik, hogy 

 esetén

Ezután a (72,9) integrál hasonló becslése arra az eredményre vezet, hogy a
disszipációs függvény és vele együtt a hang kioltási együtthatójának a



viszkozitással kapcsolatos része is a  hőmérséklettel fordítva arányos. Ily
módon

7.89. egyenlet - (72,10)

Az a tény, hogy umklapp folyamatok felhasználására nem volt szükség, oda
vezet, hogy a kioltási együtthatónak ez a része a hőmérséklet csökkenésével
csak hatványfüggvény szerint, nem pedig exponenciális függvény szerint
nő.

A disszipációs függvény használata a kifejtett gondolatmenetben lehetővé
tette, hogy elkerüljük a kristály viszkózus feszültségtenzorának kifejezését a
fononok eloszlásfüggvényével. E feladat nemtriviális jellege azzal
kapcsolatos, hogy a valódi impulzusáram-sűrűség tenzoráról van szó, amely
impulzus nem esik egybe a fononok kváziimpulzusával. Megmutatjuk,
hogy ezt a kifejezést milyen módon lehet a disszipációs függvény alakjából
előállítani.

Ebből a célból induljunk ki a (72,8) integrálból, s helyettesítsük be most az 
 deriváltat abban az alakjában, amely a (72,6) kinetikai egyenlet bal

oldalán áll. Az integrandus logaritmusát írjuk

alakba [l. a (67,16) összefüggést]. Az eredmény:

7.90. egyenlet - (72,11)

ahol  (az  helyett -vel szorzott tag zérust ad a 
definíciója miatt). A



helyett most egyszerűen  írható, minthogy a  állandó tényezőjű
integrál nulla lesz a -re kirótt (67,14) mellékfeltétel következtében.

Másrészt (az egységnyi térfogatra vonatkoztatott) disszipációs függvény
kifejezhető a  viszkózus feszültségtenzorral:  (l. a VII. 34. §-át).
A (72,11) összehasonlítása így a viszkózus feszültség tenzorának következő
kifejezéséhez vezet:

7.91. egyenlet - (72,12)

(V. L. Gurevics, 1980).

 

[227] A határozottság kedvéért egységnyi hosszra írjuk fel a hangkioltási
együtthatót. A kioltási együttható frekvenciafüggése és hőmérsékletfüggése
egységnyi időre ugyanaz marad, minthogy a két definíció csak egyetlen
tényezőben, a hang terjedési sebességében tér el egymástól.



73 §. A hang kioltása
dielektrikumban. A rövid hullámok
esete
A rövid hullámok ellenkező,  határesetében a hanghullámok
csillapodási mechanizmusa egyedülálló fononok kioltása eredményének
tekinthető, ami termikus fononokkal való ütközések esetén következik be.
(L. D. Landau, Ju. B. Rumer, 1937). Ez a megközelítés megköveteli, hogy a
termikus fononok impulzusa és energiája elegendő pontosan meghatározott
legyen, a hangkvantum kioltása eredményeként létrejövő megváltozásoknak
az úthossz végességével kapcsolatos kvantummechanikai határozatlanság
tartományán kívülre kell jutniuk; ezt biztosítja az  feltétel.
Ténylegesen ilyen helyzet csak az alacsony hőmérsékleteken fordulhat elő,
amikor az úthossz elegendő naggyá válik.

Első közelítésben, vagyis a lehető legkevesebb fonon részvételével zajló
folyamatok figyelembevételével, a háromfononos folyamatokról lehet szó,

7.92. egyenlet - (73,1)

ahol és  a hangkvantum energiája és kváziimpulzusa, , és ,  a
termikus fononokra vonatkoznak. A termikus fononkra ; 

. Feltesszük a továbbiakban, hogy

7.93. egyenlet - (73,2)

Ekkor és , ill. és  az -hoz, ill. -hez képest nagy lesz.



Mint a 68. §-ban láttuk, a (73,1) megmaradási tételek csak akkor
teljesülhetnek, ha a termikus fonon sebessége nagyobb, mint a kioltott
(vagy kibocsátott) hangkvantum sebessége. Nem bonyolódva a lehetséges
esetek taglalásába feltesszük, hogy a hangkvantum nem longitudinális
(vagyis nem felel meg a fononspektrum legnagyobb sebességű akusztikai
ágának), így a mondott feltétel teljesülhet. Az  és  kicsisége miatt a
kezdeti és végső termikus fonon általában a fononspektrum ugyanazon
ágának felel meg, alacsony hőmérsékleteken ezek hosszúhullámúak.

A háromfononos folyamatban a fonon kibocsátásának vagy kioltásának a
valószínűségét a (66,9) vagy a (66,11) képlet adja meg. Ebben az

 és  betöltési számokat az egyensúlyi Planck-eloszlás
(67,9) adja meg. A makroszkopikus hanghullám pedig az  adott
fononállapot igen nagy betöltési számának felel meg; ehhez a számhoz
képest az egység valójában elhanyagolható. Mellőzve az  tényezőt,
megkapjuk az egy hangkvantumra vonatkozó valószínűséget.

Így a hangkvantum kioltásának valószínűségét, amikor termikus
fononokkal ütközik, az összes lehetséges  értékre az

7.94. egyenlet - (73,3)

integrál adja meg. A fordított folyamat, az  fonon kibocsátása az összes
lehetséges  fononok által, az

7.95. egyenlet - (73,4)

valószínűséghez vezet. A (66,9)-ben és (66,11)-ben szereplő  a (66,14)
szerint  alakbanírható, annak figyelembevételével, hogy mindhárom
fonon hosszúhullámú (  a fononok irányának a függvénye).



A fononok kioltása (a számuk csökkenésének relatív sebessége) e két
valószínűség különbségeként határozható meg. Minthogy az  frekvencia
kicsi az -hez és az -höz képest, így

Ily módon a kioltási együttható:

7.96. egyenlet - (73,5)

Bennünket ennek a mennyiségnek a hang  frekvenciájától és a kristály 
hőmérsékletétől való függése érdekel. Ezt teljes egészében meghatározza az
a tény, hogy a (73,5)-ben szereplő összes frekvencia a hullámvektorok
lineáris függvénye. A megfontolások egyszerűsítése érdekében elegendő
feltenni, hogy

ahol  és  az iránytól független sebességek.

Tekintettel arra, hogy  kicsi, . Ugyanezen ok miatt

ahol  az  és  közti szög. Ekkor

és a (73,5) integrál a

7.97. egyenlet - (73,6)



alakot ölti vagy, a -függvény kiküszöbölése után,

Minthogy  csak az  arány függvénye (a gyors konvergencia
miatt a  szerinti integrál kiterjeszthető -ig), az integrál arányos lesz -
nel. Így

7.98. egyenlet - (73,7)

Megjegyeztük, hogy a hang kioltási együtthatója itt a frekvencia első
hatványával bizonyult arányosnak.

Megjegyezzük azt is, hogy a fentebb alkalmazott (73,2) feltétel mellett a
vizsgált hangcsillapítási mechanizmus teljesen analóg a plazmában
előforduló Landau-csillapodással. Az adott esetben a
„rezonanciaelektronok” szerepét azok a fononok játsszák, amelyek a
hanghullámmal egy fázisban mozognak. Ezért természetes az egyezés a
(73,6) és a Landau-csillapítás (30,1) képlete között.



8. fejezet -
KVANTUMFOLYADÉKOK

74 §. Kvázirészecskék a Fermi-
folyadékban. A kinetikai egyenlet
Normális Fermi-folyadék kvázirészecskéinek kinetikai egyenletét e sorozat
egyik kötetében már tanulmányoztuk (l. a IX. 4. és 5. §-át) az ilyen
folyadékban tovaterjedő rezgésekkel kapcsolatban. E kérdéssel
kapcsolatban a kinetikai egyenletben az ütközési integrál szerepe
lényegtelen volt. A kinetikai egyenlet tanulmányozását most az
ütközésekkel kapcsolatos disszipációs folyamatokra való alkalmazás
szempontjából folytatjuk.

A Fermi-folyadékban a kvázirészecskék  spinnel rendelkeznek. Ennek
megfelelően az általános esetben az eloszlásfüggvényük a spinváltozók
vonatkozásában mátrix. A feladatok széles körében viszont elegendő, ha az
eloszlást a spintől függetlennek tekintjük. Ilyen esetekben az
eloszlásfüggvény egy  skalárra redukálódik, amely úgy van
normálva, hogy  adja azoknak az egységnyi térfogatban levő
kvázirészecskéknek a számát, amelyek impulzusa a  intervallumba
mutat, és adott spinvetülettel jellemezhetők. A 74–76. §-ban ezt fogjuk
használni.

A Fermi-folyadék spektrumának jellegzetes tulajdonsága, hogy a
kvázirészecske e energiája az eloszlásfüggvény funkcionálja. Amikor ez
utóbbi egy kis mennyiséggel megváltozik

8.1. egyenlet - (74,1)



(  az egyensúlyi eloszlás), az energia a

8.2. egyenlet - (74,2)

mennyiséggel változik meg, ahol az  a kvázirészecskék
kölcsönhatási függvénye. Így a (74,1) eloszlás a kvázirészecskék

8.3. egyenlet - (74,3)

energiájának felel meg, ahol  az egyensúlyi eloszláshoz tartozó
energia.

A kinetikai egyenlet a következő:

8.4. egyenlet - (74,4)

Ennek jellegzetessége, hogy inhomogén folyadékban a bal oldalon szerepel
egy  derivált még külső tér nélkül is, ami annak felel meg, hogy az 
függ a helykoordinátáktól (l. a (74,3)összefüggést).

A (74,4) jobb oldalán az ütközési integrál alakja

8.5. egyenlet - (74,5)



ahol , , ,  rendre az ütköző részek , , ,  impulzusának
függvénye. Az impulzus megmaradása az ütközés során teljesül, mint
feltételezzük úgy, hogy

A (74,5)-ben az integrálást ezért két (és nem három) impulzusra kell
kiterjeszteni. Az energia megmaradásáról a -függvény gondoskodik,
nyilvánvaló alakban. Végül , ami az impulzusok függvénye, az ütközések
valószínűségét határozza meg. A (74,5) integrandusának szögletes
zárójelében álló első és második tagja rendre az adott kvantumállapotban
levő és az abból az ütközés eredményeképpen eltávozó kvázirészecskék
száma. Ezek a tagok a Boltzmann-gáz hasonló tagjaitól az ( )
szorzókban különböznek. E szorzók megjelenése itt a Fermi-statisztikával
kapcsolatos, ami miatt az ütközések a kvázirészecskéket csak még el nem
foglalt állapotba vihetik át.

A Born-közelítés a Fermi-folyadékban levő kvázirészecskék ütközésére
általában nem alkalmazható. Annál kevésbé tekinthető a direkt és inverz
folyamatok valószínűsége egyenlőnek. Mi viszont már a
kvázirészecskéknek a spin irányába átlagolt mennyiségeit tekintjük. E
feltétel mellett a szórás valószínűsége már csak a kvázirészecskék kezdeti
és végállapotbeli impulzusától függ. Ez a körülmény lehetővé teszi, hogy
ugyanazokat a megfontolásokat alkalmazzuk, mint amelyeket a 2. §-ban a
részletes egyensúly (2,8) alakjának levezetésekor. Emellett lényeges, hogy a
Fermi-folyadékban mindenekelőtt érvényes a tértükrözési invariancia. Így a

egyenlethez jutunk, amit mára (74,5) ütközési integrálban használtunk. A 
függvény általában az állapot betöltési számától és ezáltal a hőmérséklettől
függ. A hőmérséklet alacsony volta miatt (ez az egész Fermi-
folyadékelmélet számára lényeges feltétel) az ütközési integrálban a 
helyére a  értékre kiszámított függvényt kell tenni.

A (74,5) integrál azonosan nulla lesz, ha  helyére a Fermi-féle egyensúlyi
eloszlás függvényt írjuk:



8.6. egyenlet - (74,6)

amint ez ellenőrizhető. Valóban, megjegyezve, hogy

azonnal látjuk, hogy az energia megmaradása miatt fennáll az

8.7. egyenlet - (74,7)

egyenlőség.

A kinetikai egyenlet segítségével megvilágítjuk, hogyan fejezhető ki a
Fermi-folyadékban a tömeg, az energia és az impulzus megmaradása az
eloszlásfüggvénnyel. A kvázirészecskék energiájának az eloszlásuktól való
függése ennek a kérdésnek határozott érdekességet kölcsönöz.

Integráljuk a (74,4) egyenlet mindkét oldalát  szerint (a  szorzó
a spin kétféle beállási lehetőségét veszi figyelembe). Minthogy a
kvázírészecskék száma az ütközés során megmarad, az  integrálja nulla
lesz. A bal oldalon a

tag integrálját parciális integrálással átalakítjuk; ennek eredményeképpen az
egyenlet a

alakot ölti, ahol  a kvázirészecske számsűrűsége,



8.8. egyenlet - (74,8)

és  a kvázirészecskék sebessége.[228] Ez a kvázirészecskék
kontinuitási egyenlete, minthogy  a részecskékáramvektora. A Fermi-
folyadékban a kvázirészecskék száma egybeesik a valódi részecskék
számával,  ugyanakkor a valódi részecskeáram is, így .

Hajtsuk most végre a (74,4) egyenleten ugyanezeket a műveleteket, de
előzőleg szorozzuk meg mindkét oldalát -vel! A  integrálja nulla
lesz, a kvázirészecskék összimpulzusa ugyanis megmarad az ütközés során.
A bal oldal, amit vektorkomponensekben kiírunk, a

kifejezést adja. A második tag integrandusát alakítsuk át!

Az integrálás elvégzésekor a harmadik tag nulla lesz, a második tag a
folyadék  energiasűrűségének a  deriváltját adja; emlékeztetünk arra,
hogy a Fermi-folyadék kvázirészecskéinek energiáját éppen a belső energia

8.9. egyenlet - (74,9)

variációja adja. Így az impulzus megmaradását a

alakban kapjuk, ahol a



8.10. egyenlet - (74,10)

az impulzusáram-sűrűség tenzora.

Végül szorozzuk meg (74,4) mindkét oldalát -nal, és integráljuk! Ekkor –
hasonló módon – az energia megmaradását kifejező

egyenletet kapjuk, ahol

8.11. egyenlet - (74,11)

az energiaáram-sűrűség.

Egyensúly esetén minden áram, , ,  nulla. Állítsuk elő kifejezéseiket,
amelyek a (74,1) perturbált állapotban a  kis korrekciót lineárisan
tartalmazzák!

Az  egyensúlyi eloszlásfüggvény csak a kvázirészecskék energiájától
függ, így ez az energia maga is épp az egyensúlyi állapotnak felel meg. Ezt
a körülményt azzal fejezzük ki, hogy az  mellé nulla indexet írunk, a
(74,1) definíciót pedig pontosabb alakban írjuk fel:

8.12. egyenlet - (74,12)

Ha pedig az -t a kvázirészecske valódi  energiájával fejezzük ki, akkor

írandó, és ekkor a perturbált eloszlásfüggvény



8.13. egyenlet - (74,13)

alakú lesz.

Minthogy a (74,8)–(74,11), integrálokban az  és a  már a
kvázirészecskék valódi energiája és sebessége, ezért elegendő, ha ezekbe az

-et a (74,13) alakban helyettesítjük be. Behelyettesítés után azonnal
adódik, hogy

8.14. egyenlet - (74,14)

[az utolsó kifejezésben (74,9)-et is felhasználtuk]. Most, hogy
elkülönítettük a -ben elsőrendű tagokat, a (74,14) integrálban már végre 
mint  vehető.

Hasonlóban ahhoz, ahogyan ezt már többször is megtettük, -et a

8.15. egyenlet - (74,15)

alakban állítjuk elő. Az adott esetben a  szorzó elkülönítésének
külön értelme van. A  perturbáció a Fermi-eloszlás fellazult tartományára
koncentrálódik. Ugyanebben a tartományban különbözik zérustól a
derivált is; az ettől a tényezőtől való elkülönítés után a  függvény már
csak lassan változó lesz. A (74,15)-tel együtt írható, hogy

8.16. egyenlet - (74,16)



ahol

8.17. egyenlet - (74,17)

A  arány, mint kis mennyiség szerinti nulladik közelítésben az 
függvény, lépcsősfüggvénynek vehető, amely az  határenergiánál ugrik.
Ekkor

8.18. egyenlet - (74,18)

és a  szerinti integrálás az  Fermi-felületre vonatkozó integrálásra
vezethető vissza. Két, végtelen közeli izoenergetikus felület közti
térfogatelem az impulzustérben

8.19. egyenlet - (74,19)

ahol  az izoenergetikus felület eleme. Ezért a  szerinti integrálást az

8.20. egyenlet - (74,20)

képlet szerint a Fermi-felületre való integrálásként hajtjuk végre, ahol  a
sebesség a Fermi-felületen. A (74,20)-ban még nem használtuk fel, hogy ez
a felület gömb; a gömbön , állandó -fel.



Ilyen átalakítás után a (74,17) definíció a

8.21. egyenlet - (74,21)

alakot ölti, ahol  (változó irányú) impulzust jelent a Fermi-felületen. A
részecskeáram kifejezése:

8.22. egyenlet - (74,22)

és hasonló adódik az impulzusáramra is. Az energiaáram esetében a (74,18)
közelítés eleve nem elegendő: a bal oldalon  csak a konvektív  járulék
lenne, vagyis az első közelítés a

8.23. egyenlet - (74,23)

kifejezésben.

Az ütközési integrálban a linearizálás véghezviteléhez meg kell jegyezni,
hogy az ütközési integrál nulla lesz az  egyensúlyi eloszlásra mint a
reális  függvényére.[229] Ezért a linearizáció abban áll, hogy az  helyére a
(74,13), (74,16) alakot írjuk be. A számítás ahhoz hasonlóan végezhető el,
ahogyan a (67,6)-ból a (67,17)-re áttértünk. A (74,5) szögletes zárójelében
levő kifejezést az

alakban írjuk, és megjegyezzük, hogy



Végeredményben

8.24. egyenlet - (74,24)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eloszlásfüggvény (kinetikai egyenlet
megoldásakor) keresett perturbációja az ütközési integrálban ugyanannak a 

-nek az alakjában lép fel, mint ami az áramok (74,14) kifejezésében. Ha
a (74,4) kinetikai egyenlet bal oldalán a -es tagokat egyáltalán nem kell
figyelembe venni (miként a hővezetési és a viszkozitási együttható
kiszámítása során; l. a következő pontot), akkor a kvázi-részecskék 
eloszlásfüggvénye nem jelenik meg nyíltan a nyert egyenletrendszerben. Az
ismeretlen -re vonatkozó,  függvényekkel felírt egyenletek olyanok,
mintha az ismeretlen -re lennének felírva,  esetén. Más szóval, az
ilyen feladatokban a Fermi-folyadékjelleg nem mutatkozik meg, és a
problémák formálisan azonosak a Fermi-gázokra vonatkozókkal.

Megmutatjuk, hogy ugyanez a helyzet a problémák egy meghatározott
körében is, amikor a kinetikai egyenlet bal oldalán meg kell tartani a -
ben elsőrendű tagokat. A koordinátáktól független  esetén ezek a tagok
ilyenek:

Ha a -t a (74,13)-ból vesszük, ezek a

8.25. egyenlet - (74,25)



alakra hozhatók. Ha az idő szerinti deriváltat elhanyagolhatjuk, akkor itt is
csak  fog szerepelni.

Ezek az állítások érvényben maradnak nemcsak az elektromos szempontból
neutrális Fermi-folyadék most tárgyalt esetében, hanem a fémekben levő
elektronfolyadék esetében is, amit viszont a következő pontban tárgyalunk.
Ezt a célt szem előtt tartva, és hogy ne kelljen e kérdésre még egyszer
visszatérni, már itt megteszünk néhány kiegészítő megjegyzést.

Ha a kvázirészecskék  elektromos töltést hordoznak, akkor
elektromágneses tér jelenlétében a

deriváltban egy kiegészítő tag jelenik meg, ami a töltésre ható Lorentz-erő.
Ennek megfelelően, a kinetikai egyenlet bal oldalán megjelenik a

kifejezés. Általában feltételezhető, hogy az elektromos tér kicsi és a
 tagba elegendő elvégezni az  helyettesítést. A mágneses

teret tartalmazó tag azonosan nulla, az  csak -tól függő függvényre.
Ha azonban a tér erős, szükségesnek mutatkozhat a -ben elsőrendű tagok
megőrzése is. Ezek ilyenek:

(ahol ). A kapcsos zárójelben a csak -tól függő  szorzó
bevihető a  alá [a deriváltja a  irányába mutat, és a ( )-vel
szorozva nullát adj. Ennek eredményeként ezek a tagok a

8.26. egyenlet - (74,26)



alakra hozhatók, és ismét csak a -t tartalmazzák.

 

[228] Itt és az alábbiakban a  szimbólum az  eloszlás szerint vett
integrált jelöli: .

[229] Hangsúlyozzuk e megjegyzés általános jellegét. Ez nemcsak a (74,5)
integrálra, hanem tetszőleges olyan ütközési integrálra vonatkozik,
amelyben Fermi-féle kvázirészecskékről van szó.



75 §. A Fermi-folyadék hővezető-
képessége és viszkozitása
A Fermi-folyadék viszkozitási és hővezetési együtthatójának függését a
hőmérséklettől már egyszerű kvalitatív meggondolásokból is meg lehet
állapítani (I. Ja. Pomerancsuk, 1950).

A (8,11) elemi gázkinetikai képlet szerint a viszkozitás

ahol  a részecske tömege,  a számsűrűsége,  az átlagos termikus
sebessége,  a szabad úthossza. Az adott esetben a részecske szerepét a
kvázirészecskék játsszák, ezért a számuk megegyezik; az  szorzat a
hőmérséklettől független mennyiség, éspedig a folyadék sűrűsége.[230] A 

 sebesség a Fermi-felületen független a hőmérséklettől. Az úthossz
, ahol  a kvázirészecskék ütközései között eltelt idő. Ez utóbbi a

hőmérséklettel  szerint változik (l. a IX. 1. §-át), s így a viszkozitás is

8.27. egyenlet - (75,1)

A hővezető-képesség a (7,10) szerint becsülhető,

ahol  (az egy részecskére vonatkoztatott) fajhő. A Fermi-folyadékra ,
és ezért

8.28. egyenlet - (75,2)



Az  és  pontos meghatározása érdekében a kinetikai egyenlethez kell
fordulni. A hővezető-képesség példáján megmutatjuk a megfelelő
számítások menetét.

A (74,4) kinetikai egyenlet bal oldalát ahhoz hasonlóan alakítjuk át,
ahogyan ezt a 7. §-ban a klasszikus gáz hővezető-képességének
problémájánál tettük.

Tegyük fel, hogy a folyadékban van hőmérséklet-gradiens, de ugyanakkor a
folyadék makroszkopikusan nem mozog. Az utóbbi feltétel értelmében a
folyadékban a nyomás állandó, a hőmérséklet-eloszlás pedig stacionárius. A
(74,4) bal oldalán az  és  helyébe a lokális egyensúly esetén érvényes
alakjaikat behelyettesítjük, de a folyadék mentén változó hőmérséklettel.
Ekkor , és csak a  tag marad meg (a nulla indexet az  és 
mellől elhagyjuk). Az  függvény csak az  kombinációt
tartalmazza, és mert csak a  határeseti törvényeket keressük, a 
kémiai potenciált a  pontban felvett (az  határenergiával egybeeső)
értékével helyettesítjük. Ekkor

és a kinetikai egyenlet az

8.29. egyenlet - (75,3)

alakot veszi fel, ahol  a (74,24)-ből veendő. Ennek az egyenletnek a
megoldására mellékfeltételt kell kiróni, ami a makroszkopikus tömegáram
zérus voltát fejezi ki:

8.30. egyenlet - (75,4)



E feltétel értelmében a (74,23) energiaáramból csak a második tag marad
meg.

Miként már az előző pontban is megjegyeztük, a (75,3)–(75,4)
egyenletrendszer nem tartalmazza szembeszökő módon a kvázirészecskék
kölcsönhatási függvényét, minthogy a Fermi-folyadék hővezető-
képességére (és a viszkozitására) vonatkozó feladatai alakjukat tekintve
egybeesnek a Fermi-gáz hasonló feladataival.

A Fermi-eloszlás fellazulási tartománya, ahol , mindegyik
integrálban döntő szerepet játszik, viszont a kvázirészecskék impulzusai a
Fermi-gömb  sugara közelébe esnek; ebben a tartományban

. Minden olyan helyen, ahol az impulzus nem a 
különbség alakjában fordul elő,  helyettesíthető, és a sebességet
mindenütt -nek vehetjük. Különösképpen meg lehet ezt tenni a 
esetében, ami a végeredményben csak azoknak a szögeknek a függvénye
lesz, amelyek a , , ,  vektorok relatív irányát fejezik ki. Adott  és 

 esetén az impulzus megmaradása rögzíti a és  közti
szöget. Az erre a szögre vonatkozó integrál egy -függvényt eredményez
az ütközési integrálban. Ezután a  és  abszolút értékei szerinti integrál
marad (a többi szög szerinti integráltól eltekintve). Az ezekre vonatkozó
integrál a

helyettesítéssel, ahol

vagyis olyan változók szerint végezhető el, amelyektől az 
eloszlásfüggvény függ. Tekintettel az integrálok gyors konvergenciájára, az
integrálást ki lehet terjeszteni ( )-től ( )-ig. Eredményként adódik,
hogy az egész  integrál arányos -vel, és a (75,3) egyenlet megoldása



alakú. Ha ezt a függvényt (74,23)-ba helyettesítjük, és integrálunk a 
irányára, a hőáramvektor a

alakot ölti, ahol

Ebből látszik, hogy .

Az ütközési integrál fentebb bemutatott leegyszerűsítése elegendő ahhoz,
hogy a kinetikai egyenletet pontosan meg lehessen oldani (és ugyanez
vonatkozik a viszkozitási feladatra). Eredményül a  és az  együtthatókra
olyan képleteket kapunk, amelyek ezeket a  és  paraméterekkel, illetve
a  függvénynek (meghatározott módon) az irányokra vett középértékével
fejezik ki.[231]

 

[230] Minthogy az  függvény határesetét keressük alacsony
hőmérsékleten, ezért minden mennyiségnek, ami  esetén véges
határértékhez tart, magától értetődően ezt a határértékét vesszük.

[231] Lásd G. A. Brooker, J. Sykes: Phys. Rev. Lett. 21.274. (1968).



76 §. A hang kioltása Fermi-
folyadékokban[232]

Emlékezetbe idézzük, hogy a Fermi-folyadékban terjedő hullámok jellege
lényegében az  szorzat nagyságától függ, ahol a  a szabad úthossz
befutásához tartozó idő (l. a IX. 4. §-át).

Ha , akkor közönséges hidrodinamikai hanghullámokkal van
dolgunk. A hang (egységnyi úthosszra vonatkoztatott) kioltási
együtthatójának frekvencia- és hőmérsékletfüggését az ismert 
képlet alapján lehet kiszámítani, ahol  a viszkozitási együttható,  a
folyadék sűrűsége,  a hangsebesség (l. a VI. 77. §-át). Minthogy a Fermi-
folyadékban , így

8.31. egyenlet - (76,1)

Formálisabb módon ezt az eredményt annak a megjegyzésnek az alapján is
megkaphatjuk, hogy a hang kioltását le lehet írni a diszperziós törvényben
egy kis korrekciós tag figyelembevételével:

8.32. egyenlet - (76,2)

(itt állandó). Valós frekvencia esetén ennek a kifejezésnek a képzetes
része adja a -t; s minthogy , a (76,1)-hez jutunk vissza.

Ha , a hang kioltása igen erőssé válik, olyannyira, hogy a
hanghullámok terjedése lehetetlen.



Ha , a gyengén csillapított hullám, az úgynevezett nulladik hang
terjedése újból lehetővé válik. Ennek kioltását a diszperziós törvényben egy
korrekciós tag írja le. Ebben az esetben azonban a korrekciós tag, mint kis
paraméter, az  lesz:

8.33. egyenlet - (76,3)

(itt  a nulladik hang sebessége). E kioltási együttható következésképpen
azütközési frekvenciával arányos:

Az utóbbi – a maga részéről – a kvázirészecske-eloszlás fellazított
tartománya szélességének négyzetével arányos. Ha  – ezt a
szélességet a hőmérséklet határozza meg – , akkor , és a kioltási
tényező:

8.34. egyenlet - (76,4)

Ha viszont  (de ugyanakkor  mint az egész elmélet
alkalmazhatóságának feltétele), akkor az eloszlás kb.  szélességű
tartományban van fellazítva. Ekkor nulladik közelítésben a kioltási tényező

8.35. egyenlet - (76,5)

Ebbe az esetbe tartozik speciálisan a nulladik hang  hőmérsékleten,
minden frekvencián. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a (76,4)–(76,5)
képletekben az és állandók kapcsolatban vannak egymással.

A közönséges és a nulladik hang kioltásának jellege közti különbség a
fizikai természetükben rejlő különbséggel kapcsolatos. A közönséges



hanghullámban minden (a hullámhosszhoz képest kis) térfogatelemben a
kvázirészecskék eloszlása első közelítésben, adott lokális hőmérséklet- és
folyadéksebesség mellett egyensúlyinak felel meg. Ebben a közelítésben
disszipáció nem lép fel, a hang kioltása csak a hőmérséklet-gradiens és a
sebesség által a kvázirészecskék eloszlására gyakorolt hatás
figyelembevételekor mutatkozik meg. A nulladik hullám terében pedig már
maguk a rezgések nemegyensúlyi jelleget kölcsönöznek minden
térfogatelemben az eloszlásfüggvénynek, és a kvázirészecskék ütközéseinek
figyelembevétele a hang kioltásához vezet.

A normális Fermi-folyadék elméletének alapelvei szerint a benne levő
kvázirészecs-kéket, az ismert értelemben, részecskéknek lehet tekinteni,
amelyek a környező részecskék önkonzisztens terében mozognak. A
nulladik hang hullámaiban ez a tér periodikus az időben és a hely szerint. A
kvantummechanika általános szabálya alapján két kvázirészecske ütközése
ilyen térben együtt jár az összenergiájuk, ill. összimpulzusuk -val, ill. 
-val való megváltozásával; azt mondhatjuk, hogy az ütközés során létrejön a
„nulladik hang kvantumának” kibocsátása vagy elnyelése.[233] Az ilyen
ütközések végső hatása a hangkvantumok összes számának csökkenésével
jár, a hangkioltási együttható arányos ennek a csökkenésnek a sebességével.

A nulladik hang kioltási együtthatójának ilyen megközelítése során

8.36. egyenlet - (76,6)

alakú kifejezéshez jutunk. Az integráljel alatt látható -függvények
azütközések során az energia és az impulzus megmaradását biztosítják. Az
első tag a kapcsos zárójelben a ütközésnek felel meg egy
kvantum kibocsátásával, a második tag a ütközésnek egy
kvantum elnyelésével. A  függvény a „sugárzásos”ütközések
valószínűségével kapcsolatos, és a nulladik hang hullámainak
tulajdonságaival határozható meg. Maga a hullám  hőmérsékleten



terjedő hullámnak tekinthető (l. a IX. 4. §-át), ekkor  nem függ a
hőmérséklettől.[234]

A  függvény ismeretére azonban nincs szükség, ha csak azt a célt tűzzük
ki magunk elé, hogy a kioltási együttható értékét a  határesetben
érvényes értékével fejezzük ki. Ehhez megjegyezzük, hogy a (76,6)
integrálban a kvázirészecskék energiája csak a Fermi-eloszlás fellazult
tartományában lényeges. Ebben a tartományban az integrandusnak csak
azok a tényezői változnak erősen, amelyek az  függvényt tartalmazzák.
Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a (76,6) szög szerinti integráljai
gyakorlatilag nem változnak a  tartományról a  tartományra
való áttéréskor. Ennek figyelembevételével elegendő a

8.37. egyenlet - (76,7)

integrált kiszámítani, ami csak az energiákra van kijelölve. A és a  közti
arányossági tényező pedig csak -tól függ, -től nem, így ezt meg lehet
határozni mint a  határértékét a  határátmenetben.

A (76,7) integrálban végül el lehet hanyagolni a hullám terében az
eloszlásfüggvény kis eltorzulását, vagyis vehetjük az

képlet szerint. Bevezetve az

jelöléseket adódik, hogy



Minthogy az integrál gyorsan konvergál, az integrálási tartomány
kiterjeszthető ( )-től ( )-ig.

Az integrál kiszámítása érdekében áttérünk az , , ,  változókra, ahol
, . Az  és  szerinti integrál elemi, az eredmény

A két divergens integrál különbségeként nyert kifejezés kiszámítása
érdekében előzetesen vezessünk be egy  alsó határt:

Célunk a  határátmenet elvégzése. Az itt álló integrálok közül a
második nevezőjében elhagyható az . Az első integrált átalakítjuk a
következőképpen:

Elvégezzük az egyszerűsítéseket és utána a  határátmenetet, végül
kapjuk, hogy

A  és  közti arányossági tényező, mint már említettük, abból a
követelményből határozható meg, hogy  legyen, ha  [l. a
(76,4) összefüggéseket]. Így

8.38. egyenlet - (76,8)



Speciálisan, a nagy frekvenciák  határesetében innen adódik, hogy

8.39. egyenlet - (76,9)

amivel meg is állapítottuk a (76,4)és (76,5) együtthatói közti kapcsolatot.

 

[232] E pontban tárgyalt eredmények L. D. Landautól származnak (1957).

[233] A „nulladik hang kvantumának” elnyelése vagy kibocsátása pedig nem
lehetséges egyetlen kvázi-részecskével, mert a nulladik hang sebessége
nagyobb, mint a  Fermi-sebesség.

[234] Hangsúlyozzuk – a félreértések elkerülése végett – hogy a  függvény
nem azonos a (74,5) ütközési integrálban szereplő  függvénnyel!



77 §. Kvázirészecskék a Bose-
folyadékban. A kinetikai egyenlet
Ha a szuperfolyékony Bose-folyadékban a kvázirészecskék úthossza kicsi a
feladat karakterisztikus méretéhez képest, akkor a folyadék a Landau-féle
kétsebességes hidrodinamikával írható le (l. a VI. 14. fejezet). Ezekben az
egyenletekben a disszipatív tagok tartalmaznak kinetikai együtthatókat (a
hővezető-képességet és a négy viszkozitási együtthatót). Ezeknek az
együtthatóknak a kiszámítása különböző szórási folyamatok részletes
elemzését követeli meg, amelyek sokrétűsége azzal függ össze, hogy
kétfajta kvázirészecske van, a fonon és a roton. A reális folyékony
héliumban a helyzet azzal lesz bonyolultabb, hogy a fonospektrum kezdeti
szakasza instabilis. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatával itt nem
foglalkozunk.

A kvázirészecskék szabad úthosszának nagysága nő a hőmérséklet
csökkenésével (már csak a kvázírészecskék számának a csökkenése miatt
is). Ezért eléggé alacsony hőmérsékleten könnyen lényegesen
nemegyensúlyivá válhat a kvázirészecskék rendszere. E feltételek mellett a
kétsebességes hidrodinamika egyenletei nem alkalmazhatók. Sőt, általában
elveszti értelmét a hőmérséklet és a  normális sebesség is, ezeket ugyanis
csak a kvázirészecskék egyensúlyi eloszlására lehet definiálni; a -nel
együtt elveszti értelmét a folyadék sűrűségének szuperfolyékony és
normális részre való felosztása is. A teljes  sűrűség és a 
szuperfolyékony sebesség viszont megőrzi értelmét: ebben a tekintetben
ezek lényegében mechanikai változók. A szuperfolyékony közeget leíró
teljes egyenletrendszernek most a következő egyenletekből kell állnia: a
kvázirészecskék  eloszlásfüggvényét meghatározó kinetikai
egyenlet, a -ra vonatkozó kontinuitási egyenlet, és egy egyenlet a 
sebességre.

A kinetikai egyenlet a szokásos alakot[235] ölti:

8.40. egyenlet - (77,1)



itt  a kvázirészecskék energiája, ami a szuperfolyékony áramlás 
sebességétől mint paramétertől függ; az  jelölést fenntartjuk a nyugvó
folyadék kvázirészecskéi energiájának. Az és  közti kapcsolatot a
következő meggondolások világítják meg.

Definíció szerint  a kvázirészecske diszperziós törvénye abban a 
vonatkoztatási rendszerben, amelyben . Más szóval, mindössze
egyetlen kvázirészecske esetén a folyadék energiája (a  tartozó
energiától eltérően) , impulzusa egyenlő a kvázirészecske 
impulzusával. Hajtsunk végre egy Galilei-transzformációt a  rendszerre,
amelyben a szuperfolyékony áramlás sebessége . Ebben a rendszerben az 

 tömegű folyadék energiája és impulzusa

8.41. egyenlet - (77,2)

Azonnal látszik, hogy a szuperfolyékony áramlást végző folyadékban a
kvázirészecske energiája:

8.42. egyenlet - (77,3)

(vö. a szuperfolyékonyság feltételének levezetésénél alkalmazott
gondolatmenettel a IX. 23. §-ban).

Így a kinetikai egyenlet kapcsos zárójelében szereplő deriváltakra
fennáll[236], hogy

8.43. egyenlet - (77,4)



A második egyenletben figyelembe vettük, hogy az  energia függhet a
koordinátáktól a  változón keresztül, amitől csak mint paramétertől függ.
Azt is figyelembe vettük (a  deriválásában), hogy a szuperfolyékony
áramlás mindig potenciálos:

8.44. egyenlet - (77,5)

A kontinuitási egyenlet a sűrűségre

8.45. egyenlet - (77,6)

ahol  definíció szerint a térfogategység impulzusa. Az  kifejezhető
közvetlenül a (77,2) második képletéből, ha azt összegezzük a térfogatban
levőösszes kvázirészecskére:

8.46. egyenlet - (77,7)

Itt és az alábbiakban e pontban a hegyes zárójelek az impulzuseloszlás
szerinti integrálást

Hátra van még a szuperfolyékony sebességre vonatkozó egyenlet
előállítása. E célból az impulzus megmaradásának törvényéből indulunk ki,
amit a



8.47. egyenlet - (77,8)

fejez ki, itt  a (77,7)-ból veendő, a  pedig az impulzusáram-sűrűség
tenzora.

Legyen  e tenzor értéke a  vonatkoztatási rendszerben. Végrehajtva a
 rendszerre való áttérést, kapjuk[237] hogy

8.48. egyenlet - (77,9)

(Itt  folyadék térfogategységre vonatkoztatott impulzusa a 
rendszerben.) Ezáltal a  tenzor és  sebesség közti
függvénykapcsolatot meghatároztuk. A (77,8) egyenletek további alakítása
érdekében a (77,1) kinetikai egyenlethez fordulunk, azt -val szorozzuk,
és integráljuk  szerint; minthogy a kvázirészecskék
összimpulzusa megmarad az ütközések során, az egyenlet jobb oldala nullát
ad. A bal oldal integrálját pontosan ugyanúgy alakítjuk át, ahogyan ezt a
74. §-ban tettük [a (74,10) levezetése során], és kapjuk, hogy

8.49. egyenlet - (77,10)

Helyettesítsük be most (77,8)-ba a (77,7) és (77,9) kifejezéseket, majd
küszöböljük ki a  és  idő szerinti deriváltakat a (77,6) és
(77,10) segítségével. Az eredmény:



A  feltételből (amit már a második tagban figyelembe vettünk)
következik, hogy a három utolsó tag összegének egy függvény

gradienseként kell előállni. Ezenkívül a  tenzor a kvázirészecskék
nélkül  kell, hogy legyen, ahol  a folyadék nyomása 

esetén. Ezekből a követelményekből következik, hogy a  tenzor alakja

8.50. egyenlet - (77,11)

A -re vonatkozó egyenleté pedig

8.51. egyenlet - (77,12)

ahol  a folyadék kémiai pontenciálja (  esetén), ami a  nyomással
a  termodinamikai kapcsolatban van (itt  a folyadék
részecskéinek tömege,  a molekuláris térfogat).

A (77,1), (77,6), (77,12) egyenletek képezik a teljes egyenletrendszert,
amely a szuperfolyékony folyadékot a nemegyensúlyi állapotban leírja (I.
M. Halatnyikov, 1952).

Álljunk még meg a teljesség kedvéért az energiamegmaradás törvényénél!
Ezt a

8.52. egyenlet - (77,13)

alakú egyenlet fejezi ki, ahol  a folyadék energiaáram-sűrűségének
vektora. A(77,2) szerint



8.53. egyenlet - (77,14)

ahol  az energia  esetén, ami a kémiai potenciállal a

kapcsolatban van. A (77,14) kifejezést az idő szerint differenciálva, és
felhasználva a már ismert egyenleteket az összes mennyiségre, levezethető
az energiaáram-síírűség vektorának kifejezése. A számítást mellőzve, a
végeredmény:

8.54. egyenlet - (77,15)

A kvázirészecskék egyensúlyi eloszlásfüggvénye abban a vonatkoztatási
rendszerben, amelyben a „kvázirészecskegáz” mint egész, nyugalomban
van (vagyis ahol a normális sebességre ), nem más, mint a Bose-
eloszlásfüggvény a kvázirészecskék (77,3)-mal megadott  energiájával.
Abban a rendszerben, amelyben a normális sebesség eltér nullától, az
eloszlást megkapjuk, ha az

helyettesítéssel élünk. Így a kvázirészecskék egyensúlyi eloszlásfüggvénye
mindkét mozgás esetén

8.55. egyenlet - (77,16)

A fenti egyenletek ezen eloszlásfüggvény szerinti átlagolásával meg lehet
kapni a kétsebességes hidrodinamika egyenletrendszerét (ebben a



közelítésben a disszipatív tagok nélkül); ezzel azonban itt nem
foglalkozunk.

Feladat

Határozzuk meg a hang kioltási együtthatóját Bose-folyadékban az 
frekvenciákra, ahol  a kvázirészecskék ütközési frekvenciája! Feltesszük,
hogy a hőmérséklet annyira alacsony, hogy gyakorlatilag minden
kvázirészecske fonon (A. F. Andrejev, I. M. Halatnyikov, 1963).

Megoldás. A vizsgált feltételek mellett el lehet hanyagolni az ütközési
integrált a (77,1) egyenletben. Legyen

(ahol  és  a folyadék egyensúlyi sűrűségének és a fonon
eloszlásfüggvényének kis korrekciója), és a (77,1), (77,6), (77,12)
egyenleteket linearizáljuk a , ,  kis mennyiségek tekintetében.
Feltéve, hogy mindezek a mennyiségek -rel arányosak,
adódik, hogy

8.56. egyenlet - (1)

8.57. egyenlet - (2)

8.58. egyenlet - (3)

Itt felhasználtuk a



termodinamikai relációkat, ahol  a hang sebessége  esetén; a 
indexet a -nál és -nél itt és az alábbiakban is elhagytuk.

Tekintettel a nullához közeli hőmérsékleten a kis fononszámra, az (1–3)
egyenletek jobb oldalán kis korrekciók állnak. Ezeket mindenhol elhagyva,
a (2) és (3) egyenletből adódik, hogy

8.59. egyenlet - (4)

A következő közelítésben a (4)-et behelyettesítjük az (1) jobb oldalába és
kapjuk, hogy

8.60. egyenlet - (5)

(itt a  a és  közti szög). A fononok diszperziós törvényét az

alakban írjuk fel, a sorfejtés következő, a lineáris utáni tagját figyelembe
véve (folyékony héliumra normális nyomásokon ; ez a fononok
instabilitását jelenti a spontán bomlással szemben).

Az, hogy (5)-ben „rezonancianevező” van, az integráláskor nagy
logaritmikus szorzó fellépéséhez vezet (l. alább). Korlátozódjunk
„logaritmikus” pontosságra, hanyagoljuk el a (3) egyenlet jobb oldalán a 
mennyiséget tartalmazó tagot, amelynek nincs ilyen nevezője. Ha ezután
kiküszöböljük -et a (2)-ből és (3)-ból, végül a következő diszperziós
egyenletet kapjuk:



8.61. egyenlet - (6)

ahol

A -ra vonatkozó integrál képzetes részét a pólus megkerülésével
határozzuk meg (a pólus az integrálás tartományába esik, ha ).

A valós részt logaritmikus pontossággal számítjuk ki, az integrált alulról az 
 értéknél, felülről  értéknél levágva. A

(6) egyenlet bal oldalát a

alakban írjuk, ahol  a kioltási dekrementum, míg  a hangsebesség
korrekciója ( ). Az integrál kiszámítása a

8.62. egyenlet - (7)

eredményhez vezet, ahol

a normális folyadéksűrűség fononos része. A  frekvenciától és
hőmérséklettől való függése természetesen ugyanaz, mint amit a 73. §-ban
számítottunk ki.

 



[235] Magától értetődik, hogy feltételezzük a kváziklasszikus jelleg
teljesülését: valamennyi mennyiség lassan változik a kvázirészecskék 
hullámhossza nagyságrendjébe eső távolságokon.

[236] Szigorúan véve, a (77,2) képletet homogén szuperfolyékony áramlásra
írtuk fel, . Inhomogén áramlásban az energiában
megmutatkozhatnak még olyan tagok is, amelyek a  térbeli deriváltjait is
tartalmazzák. Azonban a feltételezett lassan változó  esetében ezek a
tagok a kinetikai egyenletben csak magasabb rendű korrekciókhoz
vezetnének.

[237] A  Galilei-transzformációs képleteit könnyű megkapni, ha
klasszikus részecskerendszert tekintünk, amelyre ,
ahol az összegezést minden, az egységnyi térfogatban levő részecskére ki
kell terjeszteni.



9. fejezet - A FÉMEK

78 §. A maradékellenállás
A fémek kinetikai tulajdonságai sokkal bonyolultabbak, mint a
dielektrikumoké, már csak amiatt is, hogy bennük többfajta különböző
kvázirészecske van: vezetési elektronok és fononok.

Az elektromos töltés transzportját természetesen a vezetési elektronok
végzik, a hővezetést viszont mind az elektronok, mind a fononok. Tény
azonban, hogy eléggé tiszta fémekben a hővezetés szempontjából a döntő
szerepet az elektronok játsszák, tekintettel arra, hogy sebességük (a  a
Fermi-felületen) nagy a fononok sebességéhez, a hangsebességhez képest.
Ezenkívül, alacsony hőmérsékleten az elektronfajhő sokkal nagyobb, mint a
fononfajhő.

A vezetési elektronok különböző típusú ütközésekben vesznek részt:
egymással, fononokkal, szennyező atomokkal (és más rácshibákkal). Az
első két típus ütközési frekvenciái csökkennek a hőmérséklettel együtt.
Ezért eléggé alacsony hőmérsékleten a kinetikai jelenségekben a
meghatározó szerepet az elektronok szennyezőkön való szóródása játssza.
Ezt a hőmérséklet-tartományt a maradékellenállás tartományának nevezik.
Ezzel kezdjük a fémek kinetikájának tanulmányozását.

A  elektromos áram és a fémben a  disszipatív energiaáram kapcsolata
az  elektromos térrel és a hőmérséklet-gradienssel a (44,12)–(44,13)
egyenletekkel írható le:

9.1. egyenlet - (78,1)

9.2. egyenlet - (78,2)



Ebben az alakban az egyenletek köbös szimmetriájú kristályra vonatkoznak,
amit az egyszerűség kedvéért a továbbiakban mindenütt feltételezünk. A
nem köbös szimmetriájú kristályokra a , ,  együtthatók másodrendű
tenzorokká válnak. A (78,2) relációt könnyebb lesz használni, ha benne a 
az első egyenletből -vel van kifejezve:

9.3. egyenlet - (78,3)

A kinetikai egyenletről a Fermi-folyadékra a 74. §-ban elmondott minden
megállapítás jelentős mértékben vonatkozik a fémben levő
elektronfolyadékra is. A kvázirészecske impulzusának szerepét most az
elektronok kváziimpulzusa játssza, és a Fermi-felületnek általában
bonyolultabb, minden fémre sajátos alakja lesz.

A fém kinetikai együtthatóit elvben a linearizált

kinetikai egyenlet segítségével lehet kiszámítani, ahol  az ütközési
integrál a keresett  kis függvényre nézve linearizálva van, a -et a
(74,13)-ban definiáltuk. Az -nak az  szerinti differenciálását a 
feltétel mellett lehet elvégezni, minthogy  egész korán belépne az 

 kombinációba, ahogy azt a (78,1) előírja. Ekkor

és a kinetikai egyenlet a

9.4. egyenlet - (78,4)



alakot ölti. Az áramsűrűséget és a disszipatív energiaáramot a

9.5. egyenlet - (78,5)

integrálok adják (a  mint kinetikai energiaáram – az árama –
kiszámításakor nem kell belőle levonni a  potenciális energia konvektív
transzportját).

A vezetési elektronok szennyező atomokon való szóródásának alapvető
jellegzetessége a rugalmassága. Tekintettel az atomok nagy tömegére és a
rácshoz való „kötöttségükre”, az elektronok energiáját az ütközések során
változatlannak lehet tekinteni. Megmutatjuk, hogy már csak egyetlen
feltevés, a szórás rugalmasságának feltevése elegendő, hogy a fém
elektromos és hővezető-képességének képletét összekapcsolja.

Ennek érdekében megjegyezzük, hogy a rugalmas ütközések operátorából
nem következik, hogy a  eloszlásfüggvény az  energiától függjön; az
ütközések a részecskéket csak eltolják az izoenergetikus felületen. Ez azt
jelenti, hogy a  bármely tényezője, ami az -től függ, kiemelhető az  jel
alól. A maga részéről ez már lehetővé teszi, hogy a kinetikai egyenlet
megoldását a

9.6. egyenlet - (78,6)

alakban keressük, ahol  eleget tesz az

9.7. egyenlet - (78,7)



egyenletnek.A (78,6) eloszlás szerint az áramsűrűség

9.8. egyenlet - (78,8)

Az első tagból kiemeljük a vezetőképesség tenzorát:

9.9. egyenlet - (78,9)

A köbös szimmetriájú kristályban , így a vezetőképesség:

vagy az integrált a (74,18)–(74,20) szerint átalakítva:

9.10. egyenlet - (78,10)

A -ben az integrálást a Fermi-felület minden levelére el kell végezni a
reciprokrács egy elemi cellájában.

Hasonlóan, a (78,8) második tagjából, a (78,1)-gyel összehasonlítva kapjuk,
hogy

ahol . A  szerinti integrálásról áttérünk az 
izoenergetikus felület szerinti integrálásra, és az  szerint integrálunk.
Újból a (78,10)  jelölését bevezetve adódik, hogy



9.11. egyenlet - (78,11)

A

függvény exponenciálisan csökken, ha , ezért az  szerinti
integrálást ki lehet terjeszteni ( )-től ( )-ig. Az integrált alapjában
véve az  tartomány határozza meg. A  mennyiség pedig
lényegesen csak az  intervallumban változik. Ezért elegendő
megállapítani, hogy

A (78,11) behelyettesítése az első tag integráljába nullát ad, az integrandus
ugyanis az  páratlan függvénye. A második tag pedig azt adja, hogy

Az

integrál és a (78,10) felhasználásával kapjuk, hogy

9.12. egyenlet - (78,12)



Nagyságrendben: .

Vegyük most azt, hogy , és számítsuk ki az energiaáramot. Újból
felhasználva a köbös szimmetriát kapjuk, hogy

Itt elegendő a  feltétel, aminek behelyettesítésével

Összehasonlítva ezt a kifejezést a (78,3) és (78,10) kifejezésekkel látható,
hogy

A fent bemutatott becslés az -ra azt mutatja, hogy a  tag az
egyenlőség bal oldalán kicsi a jobb oldalán levőhöz képest, 
arányban. Ezt elhanyagolva, végül a hővezető-képesség és az elektromos
vezetőképesség arányára a

9.13. egyenlet - (78,13)

képlet adódik, ami a Wiedemann–Franz-törvény.[238]

Újból kiemeljük, hogy ennek az összefüggésnek a levezetésében csak a
vezetési elektronok szóródásának rugalmasságát használtuk fel. A
levezetést megfigyelve könnyen észrevehető, hogy a köbös szimmetria
feltételezése csak egyszerűsítette a képletek felírását. Általános esetben
tetszőleges kristályszimmetriára ugyanez a (78,13) kapcsolat érvényben
lesz a  és  tenzorok között.



Ahhoz, hogy a  és  együtthatók mindegyikére külön is meghatározzuk a
hőmérsékletfüggés törvényét, az ütközési integrált kell felírni. A szennyező
atomokkal való ütközés esetére ennek alakja nagyon hasonlít a (70,2)
integrálra, ami a fononok szennyező atomokon való szóródását írta le:

9.14. egyenlet - (78,14)

Az ( ) és ( ) szorzó a Pauli-elvet veszi figyelembe, mert az
átmenet csak el nem foglalt állapotba vezethet; az , ill.  szorzó pedig
azt, hogy az átmenet csak betöltött állapotból indulhat. Miként a (70,2)-ben,
úgy a (78,14) integrálban is feltételezzük, hogy a szennyező atomok
kaotikusan rendeződtek el, a köztük levő távolság átlaga sokkal nagyobb,
mint a szórás amplitúdója; ekkor a különböző atomok egymástól
függetlenül szórnak. A (78,14) integrálban már felhasználtuk a 

 egyenlőséget. A vezetési elektronok szennyező atomokon
való szóródására a Born-közelítés általában nem alkalmazható. A leírt
egyenlőség megalapozható azzal a meggondolással, amit a részletes
egyensúly elvének (2,8) alakját levezetve használtunk. Emellett azonban fel
kell tenni, hogy azoknak a helyeknek, amelyeket a szennyező atomok
elfoglalnak, az inverziót lehetővé tevő szimmetriája van.

Az ütközési integrál linearizálása az 
különbséget  alakra hozza. A (78,7) egyenlet alakja ekkor

9.15. egyenlet - (78,15)

Ez az egyenlet nem tartalmazza a hőmérsékletet. Ezért a megoldása, 
sem függ a hőmérséklettől, de a (78,10) szerint a  vezetőképesség sem.
Így eléggé alacsony hőmérsékleteken, amikor a szennyezőkön való
szóródás képezi az elektromos ellenállás alapvető mechanizmusát, az
ellenállás egy állandó értékhez, a maradékellenálláshoz tart. Ennek



megfelelően ebben a tartományban a  hővezetési együttható -vel
arányos.[239]

A maradékellenállás durva kvalitatív becslése érdekében felhasználható a
(43,7) elemi képlet, amely a  helyettesítéssel (a fémben levő
elektronokra)

9.16. egyenlet - (78,16)

alakú lesz, ahol  az elektronok sűrűsége. A szennyező atomokon való
szóródás szabad úthossza: , ahol  a transzportkeresztmetszet.
Ezért a maradékellenállásra ,

9.17. egyenlet - (78,17)

Az ebben a pontban elmondottakhoz még néhány megjegyzést kell fűzni. A
kinetikai egyenlet Fermi-folyadékokra való alkalmazásának általános
feltétele, hogy az elektron energiájának kvantummechanikai
határozatlansága kicsi legyen a Fermi-eloszlás termikus fellazulási
zónájának szélességéhez ( ) képest. A mondott határozatlanság: ,
ahol , a szabad úthossz befutásához szükséges idő. A szennyezőkön
való szóródásnál , a  határozatlanság nem függ a
hőmérséklettől, és ezáltal még -nál is fellazítja a Fermi-határt. Ebből
első pillantásra következik, hogy az összes fenti megfontolást a

9.18. egyenlet - (78,18)

igen szoros feltétel korlátozza, amely feltétel a szennyezők
koncentrációjától függ. A valóságban azonban ilyen korlátozás nem lép fel.
(L. D. Landau, 1934).



Az a dolog lényege, hogy tekintettel a szennyező atomok helyeinek
megkötésére és az elektronok rajtuk való szóródásának rugalmasságára, az
elektromos áram kiszámításának egész feladata kvantummechanikai
problémaként fogalmazható meg: hogyan mozog az elektron egy adott,
bonyolult, de konzervatív külső erőtérben. Az elektron állapotaira, mint
ebben az erőtérben kialakult stacionárius állapotokra, az energiának nincs
határozatlansága; a  esetben az elektronok el fogják foglalni az
állapotoknak azt a tartományát, amit az éles Fermi-felületek korlátoznak, de
nem az impulzustérben, hanem az adott erőtérben való mozgásra vonatkozó
kvantumszámok terében. A feladat ilyen megközelítésében a (78,18) típusú
feltételek nem lépnek fel.

 

[238] A (78,13) alakú törvényt kvalitatíve már P. Drude (1900)
meghatározta, aki elsőként fogalmazta meg a vezetési elektronokra
vonatkozó elképzeléseket, mondván, hogy azok részt vesznek a kristály
termikus egyensúlyában. A kvantitatív bizonyítást a klasszikus
statisztikában H. A. Lorentz (1905), a Fermi-statisztikában A. Sommerfeld
(1928) végezte el.

[239] Ezekben a megfontolásokban feltételezzük, hogy a (78,5) egyenlet nem
tartalmaz olyan mennyiségeket, amelyek az  közelében gyorsan
változnak. Ez lehetővé teszi, hogy a (87,9)-ben  helyére  kerüljön. Ez
helytálló a közönséges szennyezőkre, de a paramágneses atomokra már
nem.



79 §. Az elektron–fonon
kölcsönhatás
Eléggé tiszta fémekben az egyensúly beállásának alapvető mechanizmusa a
hőmérséklet tág tartományában az elektron–fonon kölcsönhatás.

A fonon elektron által való kibocsátásának (vagy elnyelésének) feltétele
megköveteli, hogy az elektron sebessége nagyobb legyen, mint a fononé –
lásd a hasonló megállapítást a 68. §-ban a fonon fonon által való
kibocsátásánál. Az elektron sebessége a Fermi-felületen általában nagy a
fonon sebességéhez képest. Így ez a feltétel teljesül, és az elektron–fonon
ütközésekhez az alapvető járulékot éppen az említett „egyfononos”
folyamatok adják.

E folyamatok figyelembevételével az ütközési integrál, a (67,6) fonon–
fonon integrálhoz hasonló alakú:[240]

9.19. egyenlet - (79,1)

Az első tag a  kváziimpulzusú fonon adott  kváziimpulzusú elektron által
történt kibocsátásának és a fordított folyamatnak: a  fonon  elektron
által történt elnyelésének és ezáltal az elektron kváziimpulzusának -re
változásának felel meg:

9.20. egyenlet - (79,2a)

Ezekben a folyamatokban az átmenetek adott energiájúés (energetikailag)
alattuk levő elektronállapotok között mennek végbe. A második tag pedig a



fonon  elektron által történő elnyelésének és a  elektron által történő
kibocsátásának felel meg:

9.21. egyenlet - (79,2b)

Ezekben a folyamatokban az átmenetek adott energiájúés felettük fekvő
elektronállapotok között mennek végbe. Ugyanabból az okból, mint a 66. §-
ban a fonon fonon általi kibocsátásánál is, a értéket a (79,2a)
egyenletekben egyértelműen meghatározza a és értéke, és az a
követelmény, hogy a  a reciprokrácsnak ugyanabban a cellájában
feküdjék. A (79,1)-ben levő  függvény az energia megmaradását fejezi ki, 

 az elektron,  a fonon energiája. Miként a 7. fejezetben is, a fononok
eloszlásfüggvényét , az elektronokét  jelöli. A fononspektrum ágát és
a jelölő indexet (és az arra vonatkozóösszegezést) a rövidség kedvéért nem
jelöltük. Feltesszük, hogy az átmenetek valószínűsége nem függ az elektron
spinjétől, ami nem változik meg azátmenet során.

Hasonló módon írható fel a fonon–elektron ütközési integrál is, amellyel ki
kell egészíteni a fonon–fonon ütközési integrált a fononok
eloszlásfüggvényeire vonatkozó kinetikai egyenlet jobb oldalán

9.22. egyenlet - (79,3)

ahol . Ez az integrál nem más, mint az összes lehetséges 
kváziimpulzusú elektronok által kibocsátott  fononok száma és az összes
lehetséges  kvázi-impulzusú elektronok által elnyelt fononok száma közti
különbség. A  szorzó a kisugárzó, ill. elnyelő elektron lehetséges
spinirányait veszi tekintetbe.

Az ezekben az integrálokban szereplő, a perturbációszámítás első rendjében
számított fononkibocsátási és elnyelési valószínűségeket az elektron–fonon
kölcsönhatási operátor határozza meg, amely az (66,2)



fononoperátorban lineáris. A linearitás annak felel meg, hogy ezek az
operátorok olyan átmenetekért felelősek, amelyek a fononállapotok
mindegyikének betöltési számát eggyel változtatják meg. Nem térve vissza
a 66. §-ban kifejtett gondolatokra, rámutatunk arra, hogy a fonon 
kváziimpulzusának nullához tartása határesetében a fonon kibocsátásának
(elnyelésének)  valószínűsége a  első hatványával arányos:

9.23. egyenlet - (79,4)

A Born-közelítésben az átmeneti valószínűségek általános tulajdonsága
szerint a direkt és a fordított átmenetek egyenrangúak, ezért[241]

9.24. egyenlet - (79,5)

Ezt a tulajdonságot a (79,1)és (79,3) integrálokban már figyelembe vettük.

További egyszerűsítés érhető el, ha figyelembe vesszük azt a szimmetriát
(amely az  operátorok valós voltában fejeződik ki), amellyel a fononok
keltő és eltüntető operátorai az elektron–fonon kölcsönhatási operátorban
fellépnek. E szimmetria értelmében egy  kváziimpulzusú fonon
kibocsátása egyenértékű egy  kvázi-impulzusú fonon elnyelésével.
Vegyük figyelembe azt is, hogy az elektron  és  energiája az  Fermi-
energia közelébe esik. Legyenek a  és  vektorok, amelyek a  és 
irányába mutatnak és a Fermi-felületen végződnek. Fejezzük ki a 
függvényeket a ,  irányok és az , 
különbségek függvényeként. E különbségek jellemzik, hogy az elektron
energiája milyen közel van az  Fermi-energiához. Az utóbbi változók
tekintetében  lassan változó függvény, jelentősen csak a 
intervallumban változik. Elhanyagolva a  mennyiségeket ezekben a
függvényekben  vehető. Ekkor a fenti egyenértékűséget a

9.25. egyenlet - (79,6)



egyenlet fejezi ki, ami által minden  csak a és  irányok függvénye.
Ha most átjelöljük a (79,1) második tagjában az integrációs változókat 

 szerint, akkor a  együtthatói mindkét integrálban ugyanazok
maradnak; s minthogy , az átjelölés csak az -val való
kicserélését jelenti.

A (79,1) és (79,3) integrálok végül zérust adnak az elektronok és a fononok
egyensúlyi eloszlásfüggvényére. Ezeket az integrálokat linearizáljuk az
egyensúlytól való kis eltérésekre, és

9.26. egyenlet - (79,7)

alakban veszünk fel. Az átalakítás teljesen analóg azzal, ahogyan a 67. §-
ban és a74. §-ban eljártunk. Így a kapcsos zárójelben az első tagot átírjuk:

és az

alakra hozzuk. Ezt a kifejezést célszerű még tovább alakítani, felhasználva
a

9.27. egyenlet - (79,8)

egyenlőséget, amely közvetlen számolással igazolható. Ekkor



Ugyanígy átalakítva a többi tagot, végeredményben az ütközési integrálokra
azt kapjuk, hogy

9.28. egyenlet - (79,9)

9.29. egyenlet - (79,10)

ahol mindkét esetben .

Ezek az integrálok természetes módon két részre bomlanak: két lineáris
integrál-operátorra, amelyek rendre a -re, ill. a -re hatnak

9.30. egyenlet - (79,11)

Megjegyezzük az  operátor fontos tulajdonságát: nem változtatja meg a
 függvény párosságát az -ra vonatkozóan, vagyis a páros

függvény páros, a páratlan pedig páratlan marad. Az  függvényre való

hatása tekintetében az  operátor alakja:

ahol



Megjegyezve, hogy

9.31. egyenlet - (79,12)

és ezért

látható, hogy

ahonnan már közvetlenül következik az operátor fentebb említett
tulajdonsága. Ezt a tulajdonságot a 80. §-ban és a 82. §-ban felhasználjuk.

A (79,9)–(79,10) ütközési integrálok értéke azonosan nulla lesz a

9.32. egyenlet - (79,13)

függvényekre (ugyanazokkal a konstansokkal). A kinetikai egyenletnek ez a
„parazita” megoldása [mint a (67,18) megoldás a fonon–fonon-egyenlet
esetében] a rendszer hőmérsékletének kis állandóval való megváltozásának
felel meg. A(79,9)–(79,10) integrálok viszont nullát adnak a  esetén a

9.33. egyenlet - (79,14)

függvényre is. Ez a megoldás az összes elektron számának állandóságával
kapcsolatos (szemben az összfonon-számmal), és formális szempontból az



elektronok kémiai potenciáljának kis állandóval való megváltozásának felel
meg.

A további mennyiségi becslés érdekében vegyük figyelembe, hogy a
fémben az elektronspektrum paramétereinek nagyságrendjét a 
rácsállandóval és az elektron  effektív tömegével fejezhetjük ki. Így a
Fermi-impulzus (szokásos egységekben): , a sebesség: 
, az energia:

A fononspektrum és az elektron–fonon kölcsönhatás még az atom 
tömegét is tartalmazza. Az anyag sűrűsége , a hang sebessége 

; ezt a szükséges dimenzióra a ,  és 
mennyiségekkel kiegészítve (amit csak egyetlen módon tehetünk) kapjuk a
becslést:

9.34. egyenlet - (79,15)

A Debye-hőmérsékletre így

9.35. egyenlet - (79,16)

adódik. Az elektron–fonon kölcsönhatásban az  tömeg csak az atomok 
(66,2) elmozdulásán keresztül lép be, és az  szerint más kis

paraméter ebben a kölcsönhatásban nincsen. Ez az energia az 
nagyságrendjébe esik, amikor . Az  operátor mátrixelemei és
ezzel együtt az elektron–fonon kölcsönhatási operátor mátrixelemeinek
nagyságrendje is



(és adott  kváziimpulzus esetén a frekvenciára

adódik). A szórás valószínűségét a mátrixelem négyzete adja. Ezért a 
függvény az ütközési integrálban -nel arányos, vagy a kívánt
dimenzióra kiegészítve

9.36. egyenlet - (79,17)

Ezt a becslést abban az esetben meg kell változtatni, ha akusztikai fononok
kibocsátásáról, ill. elnyeléséről van szó. Az a tény, hogy ilyen esetben a 
arányos -val, azt jelenti, hogy a becslésben be kell vezetni a 
kiegészítő szorzót

9.37. egyenlet - (79,18)

 

[240] A 79–83. §-ban azt a mértékrendszert alkalmazzuk, amelyben .

[241] Figyelmeztetünk arra, hogy a kezdőállapotok  és a végállapotok 
kvantumszámai a valószínűségek esetében mindenütt az  sorrendben
szerepelnek.



80 §. A fémek kinetikai együtthatói.
Magas hőmérsékletek
Magas hőmérsékletek esetén, ahol , a kristályban a fononok minden
lehetséges kváziimpulzussal gerjednek, egészen a maximális
kváziimpulzusig, amely egybeesik az elektronok Fermi-impulzusával:

Magából a Debye-hőmérséklet definíciójából a fononok maximális
energiája , és így az összes fononra .

Ezért – a vizsgált feltételek mellett – a fononok energiája kicsi az elektron
Fermi-eloszlása fellazult tartományának szélességéhez képest. Ez lehetővé
teszi, hogy közelítőleg rugalmas elektronszórásnak tekintsük a fonon
kibocsátását, ill. elnyelését. A szórási szögek egyáltalán nem kicsik, ezáltal
az elektronok és a fononok kváziimpulzusa a vizsgált feltételek mellett
egységnyi nagyságrendű mennyiség.

Magas hőmérsékleteken, amikor a fononállapotok betöltési száma nagy, a
fonon-gáz minden térfogatelemében az egyensúlyi állapot igen gyorsan áll
be (fonon–fonon relaxáció). Ebből az okból kifolyólag a fémek elektromos
és hővezető-képességének vizsgálatában a fonon eloszlásfüggvénye
egyensúlyinak tekinthető, vagyis az ütközési integrálban  vehető (a 
kvantitatív becslésére e pont végén visszatérünk). Más szóval, elegendő, ha
a kinetikai egyenletet csak az elektronokra tanulmányozzuk.

Ismét megjegyezzük, hogy az elektronszórás rugalmasságát feltételező
közelítésben, a 78. §-ban levezetett eredmények érvényben maradnak. Ezek
között érvényben marad a (78,13) Wiedemann–Franz-törvény is, ami a 
hányadost határozza meg. A  és a  együtthatók külön
hőmérsékletfüggésének meghatározása érdekében részletesebben kell
tanulmányozni az elektron–fonon kölcsönhatás (79,9) ütközési integrálját.



A vizsgált feltételek mellett ez az integrál jelentősen egyszerűsödik. Az 
 fononenergia kicsisége miatt az  különbséget ennek a

hatványai szerint sorba lehet fejteni:[242]

Ezután a  függvények argumentumában már  vehető, ekkor

Ha , akkor a fononok eloszlásfüggvényére , így azután

és

Az ütközési integrált az a tartomány határozza meg, ahol  és .
A  integrálásban a -függvény figyelembevételével az integrál
becslésébe egy  szorzó jön be:

A (79,17) becslést felhasználva, innen adódik, hogy

9.38. egyenlet - (80,1)

Ez azt jelenti, hogy az elektron–fonon ütközési frekvencia



(  a szokásos egységekben), az  úthossz: , és (78,16)-ból (a
szokásos egységekben) az elektromos vezetőképessége[243]

9.39. egyenlet - (80,2)

Így a fém elektromos vezetőképessége a  hőmérsékletek esetén
fordítva arányos a hőmérséklettel. A Wiedemann–Franz-törvényből ekkor
viszont az következik, hogy a hővezető-képesség állandó:

9.40. egyenlet - (80,3)

Adjunk most becslést az elektronok és a fononok eloszlásában fellépő  és 
 függvényekre azzal a céllal, hogy megindokoljuk a  elhanyagolását az

ütközési integrálban. Tegyük ezt például elektromos erőtér jelenlétében,
amikor még a hőmérséklet gradiense nulla.

Minthogy az elektromos erőtér nem hat a fononok mozgására, a fononok
kinetikai egyenletének bal oldalán nulla áll. Ezért az egyenlet a fononok
elektronokkal, valamint a fononok egymással való ütközési integráljainak
egyenlőségét mondja ki:

9.41. egyenlet - (80,4)

[az és  indexek a (79,10) két tagját különböztetik meg, hasonlóan
ahhoz, ahogy ezt a (79,11)-ben tettük].

Az  integrál becslése hasonló ahhoz, amit az  integrállal fentebb
csináltunk. Emellett azonban figyelembe kell venni, hogy az elektron 
kváziimpulzusa szerint az integrálást ténylegesen csak a Fermi-felület
közelében, a -tel arányos területű és  magasságú térfogatra kell



kiterjeszteni. A -függvény előfordulása a becslésbe még egy  szorzót
hoz be. Az eredmény:

9.42. egyenlet - (80,5)

A fonon–fonon ütközési integrál becslése pedig

a (68,3)-ból vett effektív ütközési frekvenciával, ahol

Így

9.43. egyenlet - (80,6)

Összehasonlítva a (80,5) és (80,6) képleteket, mindenekelőtt látható, hogy

tehát az effektív fonon–elektron ütközési frekvencia (egyensúlyi
elektroneloszlás mellett, vagyis  esetén) kicsi a fonon–fonon
ütközésekéhez képest. Ebből az okból kifolyólag a (80,4) egyenletben a
második tagot elhanyagolhatjuk. A két, megmaradó tag összehasonlítása a

9.44. egyenlet - (80,7)



eredményhez vezet, ami igazolja, hogy a  függvényt elhanyagolhatjuk
azelektron–fonon ütközési integrálban. Ugyanezt a (80,7) eredményt
nyerhetjük – erről könnyen meggyőződhetünk –, ha hőmérséklet-gradiens
jelenlétével is számolunk.

A (78,12) képlet szerint (aminek levezetése csak az elektronszórás
rugalmasságának feltevésére támaszkodott) a termoelektromos együttható,

9.45. egyenlet - (80,8)

(az  felső index értelmére alább kitérünk). Ez a mennyiség „anomálisan”
kicsi abban az értelemben, hogy a (78,8) integrál (a képlet második tagja)
nagyságrendje a  tényezővel lecsökken az  változó

9.46. egyenlet - (80,9)

páratlan függvényéhez képest. Ez a körülmény az ismert
értelemben„véletlen”, ennek köszönhető, hogy a  viszonylag kis
korrekciója, ami a fononok egyensúlytól való eltérésével kapcsolatos, az -
ban a (80,8)-cal összemérhető járulékot ad.

Az elektronok

9.47. egyenlet - (80,10)

kinetikai egyenletének megoldását a

összeg alakjában keressük, ahol  a megoldás, ha eltekintünk az egyenlet
jobb oldalán álló második tagtól, a  pedig az



9.48. egyenlet - (80,11)

egyenlet megoldása. A  a  függvény „nagy” része, tekintettel a 79. §-

ban a  operátornak az -ra vonatkozó párosságáról mondottakra; ez a
rész a (80,9) alakotölti és -nak páratlan függvénye. A (80,11) egyenletből
pedig következik, hogy , és ezért

De -gyel szemben a  függvény nem lesz nulla  esetén. Ezért az
áramsűrűséghez adódó megfelelő járulékának kiszámításakor nem
következik be az alapvető nagyságrendű tag kiegyenlítése, és az eredmény
kicsi csak a  kicsiségének értelmében lesz. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi
járuléka a termoelektromos együtthatóhoz

9.49. egyenlet - (80,12)

A vizsgált hőmérséklet-tartomány alsó határán, a  esetén, , az
 kis mennyiség helyett.

Így a termoelektromos együttható két additív részre bomlott. E két tag
nagyságrendje azonos, de különböző a hőmérsékletfüggése. Az  második
tagjának fizikai eredete az, hogy a hőátadás során a kristályrácsban
fononáram (fononszél) ébred, és ez az elektronokat magával ragadja.[244]

 

[242] Az  figyelembevétele ebben a különbségben nem mond ellent a
vizsgált közelítésnek: az elektron rugalmas szórásának. Viszont szükség van
rá amiatt, hogy az ütközési integrál (79,9) alakra hozatalában a (79,8)



egyenletet felhasználtuk: ennek jobb oldala  esetén határozatlanná
válik.

[243] Megjegyezzük, hogy az elektronok energiájának kvantummechanikai
határozatlansága , éppen az eloszlásuk fellazulási tartományának
szélességével egyező nagyságrendű. Ez a körülmény azonban nem
korlátozza a nyert eredmények alkalmazhatóságát; ennek oka hasonló a
78. § végén, a szennyező atomokon való szóródásra vonatkozóan
elmondottakhoz. Tekintettel a relatíve lassú rezgésre, amit az atomok a
rácsban végeznek és az elektronszórás rugalmasságára, a feladatot elvben
meg lehet fogalmazni úgy is, mint az elektronok mozgásproblémáját a
deformált rács adott konzervatív erőterében.

[244] Az elektronok fononszél okozta elragadásának szerepét a fémek
kinetikai jelenségeiben L. E. Gurevics (1946) ismerte fel.



81 §. Umklapp folyamatok a
fémekben*[245]

Az elektron–fonon szórás jellege alacsony hőmérsékleten gyökeresen eltér
a  esetén mutatott jellegtől. A  esetben a kristályban fononok
gerjednek  energiával (és általában a spektrum akusztikai ágainak
felelnek meg). Az ilyen fonon kibocsátása, ill. elnyelése során az elektron
energiája nagyságrendben -vel változik meg, ami a Fermi-eloszlás
fellazulási tartománya szélességének felel meg. Az elektron
kváziimpulzusának megváltozása pedig megegyezik a fonon kvázi-
impulzusával. Minthogy , de , ez azt jelenti, hogy
az elektron kváziimpulzusa csak kicsivel változik meg. Így az alacsony
hőmérsékleten fellép egy határeset (ez a rugalmas szóráshoz képest éppen
fordított eset), amikor az elektronok energia szerinti relaxációja jelentősen
gyorsabban megy végbe, mint a kváziimpulzus szerinti.

Az energia szerinti relaxáció gyors „keveredés” a Fermi-eloszlás fellazult
tartományában. Az irány szerinti relaxáció pedig e felület mentén
kiegyenlítődés, ami kis ( ) ugrásokkal megy végbe, vagyis lassú
diffúzió jellegű folyamat e felület mentén.

Mielőtt rátérnénk a kinetikai folyamatok tárgyalására ilyen feltételek
mellett, néhány általános megjegyzést teszünk az umklapp folyamatok
szerepére.

Miként a kristályos dielektrikumokban is, az ideális (szennyezőktől és
hibáktól mentes) fémkristályok kinetikai együtthatóinak végessége az
umklapp folyamatok létezésével kapcsolatos. Csak egyedül a normális
folyamatok figyelembevételével, amelyek az elektronok és a fononok
összes kváziimpulzusának megmaradásával járnak, a kinetikai egyenletnek
csak parazita megoldásai lennének, az egyenlet az elektron- és
fononrendszernek mint egésznek a rácshoz képest végzett mozgását írná le.
Ez a megoldás, aminek az alakja



9.50. egyenlet - (81,1)

állandó -vel [l. a (67,19)összefüggést]; ezek a függvények a (79,9)–
(79,10)ütközési integrált nullává teszik, ha a fononok kibocsátásakor, ill.
elnyelésekor a kváziimpulzus megmarad: .

Magas hőmérsékleteken, amikor mind az elektronok, mind a fononok
kváziimpulzusa nagy ( ), az umklapp folyamatok általában
ugyanolyan frekvenciával mennek végbe, mint a normális folyamatok. A
kinetikai jelenségekben a figyelembevételük nem vezet ezért semmiféle
különleges sajátossághoz.

Az elektronok kváziimpulzusa a Fermi-felület közelében fekszik, és ebben
az értelemben gyakorlatilag nem függ a hőmérséklettől. Alacsony
hőmérsékleteken viszont a fononok kváziimpulzusa kicsivé válik, és ezzel
kapcsolatban az umklapp folyamatok megnehezednek. Ebben a tekintetben
a helyzet lényegesen különbözik a nyílt és a zárt Fermi-felületek esetében.

A nyílt Fermi-felület a  tér (a reciprokrács) elemi cellájának tetszőleges
választása esetén metszi a cella határát. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben
mindig lehetségesek umklapp folyamatok a fonon kibocsátásával vagy
elnyelésével, mégoly kis fonon-energia esetén is. Az elektron
kváziimpulzusának a cella határához közeli kis megváltozása átbillentheti a
kváziimpulzust a szomszédos cellába. Az összes elektron a Fermi-felület
menti diffúziója során egyszer csak elér a cella határához, és így részt vehet
az umklapp folyamatban. Következésképpen ebben az esetben az umklapp
folyamatok valószínűsége nem valamilyen korrekciós jellegű kis tag (a
normál folyamatokéhoz képest). Maga a felosztás is normál és umklapp
folyamatokra függ attól, hogyan választjuk ki a reciprokrács celláját, és
ebben az értelemben feltételes. Nyílt Fermi-felületeknél a fent említett
sajátosság (az umklapp folyamatok alapvető kicsisége nem forog fenn)
fennáll a cella tetszőleges kiválasztása esetén is. Ebben az esetben célszerű
lemondani a szórási aktusok két típusra való osztásáról. Célszerű
valamennyi aktust normáinak (vagyis a kváziimpulzus megmaradásával
járónak) tekinteni, de az elektronok kváziimpulzusa számára megengedni az
egész reciprokrácsot. A fononok számára viszont az elemi cellát úgy



választjuk, hogy a  pont a cella középpontja legyen; ekkor valamennyi
hosszúhullámú fonon (amelyeket  esetén figyelembe is kell venni) a
cella középpontja körüli kis térfogatban lesz. A (81,1) parazita megoldás
kizárása pedig elérhető azáltal, hogy az elektronok eloszlásfüggvényére
kirójuk a reciprokrácsban az

9.51. egyenlet - (81,2)

periodicitási feltételt. Az egyensúlyi eloszlás, amely csak az elektron 
energiájától függ, automatikusan eleget tesz ennek a feltételnek, tekintettel
az  függvény periodicitására. Az -vel együtt periodikus lesz a 

, derivált is, és ezért periodikus kell, hogy legyen a -ben a 
szorzó is; ezzel a követeléssel kizártuk a (81,1) megoldásokat.

28. ábra - 28. ábra

29. ábra - 29. ábra



Tekintsük most a zárt Fermi-felületeket. Ebben az esetben ki lehet
választani a reciprokrács alapcelláját oly módon, hogy a Fermi-felület sehol
se messe a határát.[246] Ekkor az umklapp folyamatok annak felelnek meg,
hogy az elektron az alapcellában levő Fermi-felület valamelyik pontja és a
szomszédos cella Fermi-felületének valamelyik pontja között végez
átmenetet, ahogyan ezt a 29. ábra vázolja. E pontokat összekötő  vektor a
kibocsátott vagy elnyelt fonon kváziimpulzusa. A  távolság általában nagy
( ), és alacsony hőmérsékleteken az  energiájú fononok száma
exponenciálisan kicsi, arányos az  függvénnyel. Az umklapp
átmenetek aktusainak effektív frekvenciája ilyen feltételek mellett a
hőmérséklettől a

9.52. egyenlet - (81,3)

törvény szerint függ, ahol  a fonon kváziimpulzusának az az értéke (a
bemutatott típusú valamennyi vektor közül), amelyre az  energia
minimális. Ittvégül is lényeges, hogy az elektronok sebessége sokkal
nagyobb, mint a fononoké ( ). Éppen emiatt nem lehet a (81,3)
exponensét lecsökkenteni, megváltoztatva a  vektor hosszát azáltal, hogy
eltávolodunk a Fermi-felülettől. Jóllehet a fonon energiája eközben nagy
mennyiséggel ( ) csökkenhet, de ugyanakkor egy sokkal nagyobb
mennyiséggel, a folyamatban részt vevő elektron  energiájával
nőhet, ami végeredményben a  csökkenéséhez, nem pedig a
növekedéséhez vezetne. A  létéhez elegendő ezért a Fermi-felületet
olyannak tekinteni, amilyen, nem véve figyelembe az eloszlás fellazulását a
közelében. Általában ténylegesen lényegesek azok a pontok, amelyek a
Fermi-felület és a szomszédos cella Fermi-felülete közötti maximális
közelség környékén vannak.

A (81,1) megoldás azt jelenti, hogy van makroszkopikus elektronáram
elektromos tér nélkül is, vagyis az elektromos vezetőképesség végtelen. Az
umklapp folyamat exponenciálisan kis frekvenciája exponenciálisan nagy
elektromos vezetőképességhez vezet (R. Peierls).



A zárt Fermi-felületű fém hővezető-képessége véges marad még az
umklapp folyamatok elhanyagolása esetén is. Az a helyzet, hogy a
hővezető-képesség  együtthatója (78,2) szerint meghatározza a
hőáramvektort elektromos tér nélkül; a  feltétel automatikusan kizárja
a (81,1) parazita megoldást. Az umklapp folyamat figyelembevétele 
értékét csak a maga kis mértékében változtathatja meg. Ugyanez
vonatkozik az a termoelektromos együtthatóra is, ami a (78,1) szerint a
hőmérséklet-gradienst az elektromos térrel kapcsolja össze még  esetén
is (l. a 82. §-hoz tartozó feladatot).

Az elmondottak azonban nem vonatkoznak a kompenzált fémekre,
amelyeknek zárt elektron- és lyuk-Fermi-felületeik vannak, vagyis olyan
fémekre, melyeknél az elektronok és a lyukak száma egyenlő (l. a IX. 61. §-
át). Ebben az esetben ugyanis a (81,1) megoldás nincs elektromos áram
fellépésével összekapcsolva. Az elektromos áram ugyanis, amely ennek a
megoldásnak megfelel

Az első integrál a Fermi-felületek elektrontérfogatára, a második a Fermi-
felületek lyukszerű üregeinek térfogatára van kiróva, az utóbbiban a lyukak
eloszlás függvénye,

szerint van behelyettesítve. Mármost az integrált parciális integrálással
átalakítjuk. Az ekkor keletkező felületi integrál a cella határfelületére zérust
ad amiatt, hogy az  és az  csökken, miközben a megfelelő Fermi-
felülettől távolodunk. Az eredmény

9.53. egyenlet - (81,4)



A kompenzált fémre .

Ez azt jelenti, hogy a kompenzált fém elektromos vezetőképessége véges
már az umklapp folyamatok figyelembevétele nélkül is. A hővezető-
képességet és a termoelektromos együtthatót viszont éppen az umklapp
folyamatok határozzák meg, és az utóbbiak e nélkül végtelenek lennének,
ezért a  feltétel ebben az esetben nem zárja ki a (81,1) parazita
megoldást.

Az ebben és a következő pontban követett megfontolások és becslések
lényegében a Fermi-felületre vonatkozó legegyszerűbb feltevéseken
alapulnak. Feltesszük, hogy e felület zárt vagy nyílt, emellett
karakterisztikus mérete az . Ugyanakkor a reális fémek Fermi-felülete
általában bonyolult alakú, és több különböző levélből is állhat. Az ezzel
kapcsolatos komplikációkat a kinetikai jelenségekben nem analizáljuk. Így
a nyílt Fermi-felületek levelei a reciprokrács különböző celláiban a (

 vastagságú) finom áthidalásokkal lehetnek kapcsolatban. A 
kis paraméter megjelenése a feladatban új, „szakaszos” hőmérséklet-
tartományok megjelenéséhez vezethet, amelyekben a kinetikai
együtthatóknak sajátos hőmérsékletfüggése van. A zárt Fermi-felületek
levelei „anomálisan” közel is járhatnak egymáshoz, ez a (81,3)
exponenciális törvénynek az „anomálisan” alacsony hőmérsékletek
területére való eltolódását eredményezheti.

 

[245] * L. az V. kötet VI. fejezetének 24. lábjegyzetét.

[246] Ha azonban a Fermi-felület néhány zárt üregből áll, akkor szükségessé
válik, hogy az alapcellát ne paralelepipedonnak válasszuk, sík
határfelületekkel. Ezt világítja meg sematikusan a 28. ábra egy síkrács és
két nemekvivalens zárt üreg mint Fermi-felület példáján. A szaggatott vonal
az alapcellát ábrázolja, nem metszi a Fermi-felületet. Semmiféle
derékszögű cella nem zárhatja ki a metszést.



82 §. A fém kinetikai együtthatói.
Alacsony hőmérsékletek
Az alacsony hőmérsékleteken végbemenő kinetikai jelenségek kvantitatív
tárgyalásában a nyílt Fermi-felületek esetét tartjuk szem előtt, és ennek
megfelelően nem törődünk különösebben az umklapp folyamatokkal.

Mindenekelőtt megmutatjuk, hogy a fononrendszerben a relaxáció ( )
esetén lényegében a fonon–elektron, nem pedig a fonon–fonon ütközések
során realizálódik.

A (79,10) fonon–elektron ütközési integrál becslése érdekében
megjegyezzük, hogy alacsony hőmérsékleteken , , ezért

, . A  integrálás a Fermi-felület mentén egy
 vastagságú zónára történik. A  kicsisége miatt a -függvény

argumentumát elő lehet állítani

9.54. egyenlet - (82,1)

alakban. A -függvényt kiküszöböljük a  irányai (vagy ami ugyanez, a 
irányai) szerinti integrálás során, adott  mellett; ez az integrandusba egy

 szorzót hoz be. Végül a  a (79,18) képlet szerint becsülhető. Az
eredmény

vagyis az ütközés effektív frekvenciája

9.55. egyenlet - (82,2)



A fonon–fonon ütközések effektív frekvenciája alacsony hőmérsékleteken a
(69,15) becslés szerint

9.56. egyenlet - (82,3)

ami a feltevéseket igazolja.

Az alábbiakban a fonon–fonon ütközéseket elhanyagoljuk. Ekkor a
kinetikai egyenlet a fononokra

9.57. egyenlet - (82,4)

alakú. Ezt az egyenletet nyilvánvaló alakban meg lehet oldani a 
fononfüggvényre. Minthogy a  ebben az egyenletben adott mennyiség, a 

 függvény kivihető az őt tartalmazó integrálból, és ekkor

9.58. egyenlet - (82,5)

ahol

9.59. egyenlet - (82,6)



Könnyű látni, hogy . Valóban, a  meghatározásából következik,
hogy  (a számlálóban és a nevezőben szereplő integrálok csak az
integrandus  tényezőjében különböznek). A  függvény
nagyságrendjét az elektronok kinetikai egyenlete határozza meg:

ahonnan

Az elektron–fonon ütközések effektív frekvenciáját ugyanúgy becsülhetjük,
mint azt fentebb  esetében csináltuk. A különbség abban jelentkezik,
hogy a  szerinti  integrált az impulzustérbeli  térfogatra kell
kiróni (a  nagyságú térfogat helyett  integrálásakor a 
szerint):

9.60. egyenlet - (82,7)

Végül, megjegyezve, hogy

kapjuk, hogy

9.61. egyenlet - (82,8)

és ezt kellett megmutatni.

Az elektromos és a hővezető-képesség kiszámítása során (de nem a
termoelektromos együttható számításakor, amit l. alább) el lehet hanyagolni



a  függvényt. Ezután behelyettesítve a (82,5)-ből a  függvényt az
elektron–fonon linearizált ütközési integrálba [a (79,11) előállításban],
adódik, hogy

9.62. egyenlet - (82,9)

ahol  a -nek az -be való behelyettesítése után áll elő. A
(82,9) első tagja az elektronok egyensúlyi fononokkal valóütközésére
vonatkozóütközési integrál, míg a másodikat elektronok közti,
fononközvetítésesütközések integráljának lehet nevezni.

Vezessük be (ahogyan ezt már a 79. §-ban is megtettük) független változó
gyanánt a  függvényben az  mennyiséget és a  vektort, ami
a  irányába mutat és a Fermi-felületen végződik. A (82,9) mindkét tagja az
integrandusban a

9.63. egyenlet - (82,10)

különbség kifejezéseit tartamazza, ahol

és a  a  vektor vetülete a Fermi-felület  felületi pontjához tartozó
érintősíkra.

A  változó szerint  függvény a  intervallumban, a különbség
pedig a  intervallumban változik lényegesen. Ebben az
értelemben a  függése a  változótól lassú, és az első közelítésben a
(82,10) különbségben  vehető, vagyis a különbség így írható:

9.64. egyenlet - (82,11)



Az  változótól való függés pedig erős abban az értelemben, hogy az

különbség nagyságrendben egybeesik azzal az intervallummal, amelyen a 
 lényegesen változik.

Jelölje  azt az operátort, amelyet (82,9) alakjából úgy kapunk, hogy
benne a (82,10) helyett a (82,11) különbséget írjuk. Ekkor  előállítható
az

alakban, ahol . Az elektronok kinetikai egyenlete (mind elektromos
tér, mind hőmérséklet-gradiens jelenlétében) a

9.65. egyenlet - (82,12)

alakot ölti. A jobb oldalon a két tagnak lényegesen különböző fizikai
értelme van: az első a gyors, energia szerinti relaxációnak, a második a
lassú, a kváziimpulzus iránya szerinti relaxációnak felel meg.

Említsük meg az  operátor két nyilvánvaló tulajdonságát. Először az 
nullává válik minden olyan függvényre, amelyik csak -től függ
[minthogy akkor a (82,11) különbség maga is nullává válik]. Másodszor
pedig fennáll, hogy

9.66. egyenlet - (82,13)

az  operátor csak az energia megváltozásával járóütközéseket ír le, a
(82,13) egyenlőség egyszerűen az adott irányú -vel rendelkező elektronok
számát jelenti.



A kinetikai egyenlet megoldását a

9.67. egyenlet - (82,14)

alakban keressük, ahol az  csak  függvénye, és emellett a .
Az a tény, hogy az  függvény (ami az ütközési integrált nullává teszi)
nagy, az energia szerinti relaxáció gyorsaságát fejezi ki. Helyettesítsük be
(82,14)-et a (82,12)-be, és hanyagoljuk el a viszonylag kis  tagot;
ekkor a

9.68. egyenlet - (82,15)

egyenlethez jutunk. Ennek jobb oldalán mindkét tag általában egyforma
nagyságrendű. Az elektromos vezetőképesség vagy a hővezető-képesség
kiszámításakor azonban minden egyes esetben csak az egyik tag lényeges.

Ezt könnyű belátni, figyelembe véve, hogy a linearizált  elektron–
fonon ütközési operátor (és vele együtt az  és  operátorok is) a 
függvényre gyakorolt hatás során nem változtatják meg az -ra vonatkozó
paritást.[247] Ezt szem előtt tartva felbontjuk a  függvényt 
szempontjából  páros és  páratlan részre

(az -tól független  függvény – definíció szerint – páros). Ezt
behelyettesítve a (82,15)-be, és elkülönítve az  tekintetében páros és
páratlan tagokat, nyerjük a

9.69. egyenlet - (82,16)



9.70. egyenlet - (82,17)

egyenleteket; ezek bal oldalán a -t elegendő pontossággal a -fel
cseréltük fel, ami Fermi-felületen a sebesség, és nem függ -tól. Az
egyenletek közül a másodikat az  szerint integráljuk. Tekintettel a (82,13)
tulajdonságra, az  operátort tartalmazó tag az eredményből kiesik, és
marad:

9.71. egyenlet - (82,18)

A hőáramot (  esetén) egészében a (82,16) egyenlet megoldása
határozza meg, amely csak az  operátort tartalmazza, mint azt várnunk is
kellett; ez csak az elektronok energia szerinti relaxációjától függ. A (82,16)
egyenlet megoldása szerint a hőáramot a

9.72. egyenlet - (82,19)

integrállal lehet kiszámítani. A  szerint páros része nem ad az integrálhoz
járulékot, tekintettel az integrandusban előálló kifejezés páratlanságára.

Az  operátor az elektron–fonon ütközési integrál alapvető része. A neki
meg- felelő effektív ütközési frekvencia ezért a (82,7)-ből a ; erről a
mennyiségről azonban úgy kell pontosabban beszélni, mint az
energiacserére vonatkozó effektív ütközési frekvenciáról. Az ennek
megfelelő elektronúthossz . A hővezetőképességet meg lehet
becsülni a (7,10) gázkinetikai képlet alapján: . Az adott esetben 

 az elektronok számsűrűsége,  a fajhő elektronoktól származó része (egy
vezetési elektronra eső hányad), és . Az  és a  nem függenek a
hőmérséklettől, az elektronos Fermi-folyadék fajhője arányos -vel, és a



(82,7) szerint az  úthosszra . Minthogy az így számított hőáram az 
 esetre vonatkozik, a benne levő  tényező nem (csak) a hővezetési

együttható, hanem a  összeg (l. a (78,3)-at). Így . A 
 tag azonban kicsi a -höz képest (l. a 11. lábjegyzetet), és ezért 

. A

durva becslés alapján [szokásos egységekben, l. a IX. (1,15)-öt] kapjuk,
hogy

9.73. egyenlet - (82,20)

Az elektromos vezetőképességet a (82,18) egyenlet megoldása határozza
meg, amely egyenlet csak az  operátort tartalmazza, ezért – mint várható
– az elektromos áram az elektronok kváziimpulzusának iránya szerinti
relaxációjától függ. A 81. § elején megjegyezzük, hogy ezek a folyamatok a
Fermi-felület mentén végbemenő diffúzió jellegűek. A következő pontban
megmutatjuk, hogy milyen módon lehet a (82,18) kinetikai egyenletet
valóban diffúzióegyenlet alakjára hozni. Az elektromos vezetőképesség
hőmérsékletfüggésének törvényszerűségét viszont már a következő
egyszerű meggondolások alapján is meg lehet világítani.

A Fermi-felület mentén való elmozdulás kis ugrásokkal valósul meg, az
ugrások távolsága ; ez a mennyiség a „szabad úthossz” szerepét
játssza az impulzustérben ( ), a „szórási aktusok” frekvenciája pedig
egybeesik a  elektron–fonon ütközési frekvenciával. A Fermi-felület
menti diffúzió együtthatójára becslést a  gázkinetikai képlet
alapján adhatunk, ahová  és  helyére  és  írandó. Így (szokásos
egységekben)

9.74. egyenlet - (82,21)



Innen megkapható a relaxációs idő, amelynek a (78,16) szerint az
elektromos vezetőképességben szerepelnie kell:

Ez az az idő, amely alatt az elektron kváziimpulzusa akkorát változik
nagyságrendben, mint ő maga. Más szóval, a  idő alatt az elektronnak a
Fermi-felületen  utat kell diffúzióval megtennie. De a diffúziós
elmozdulás során az elmozdulás négyzetes átlaga arányos az idővel (és a
diffúziós együtthatóval). Innen adódik a  viszony, és ezután a
vezetőképességre (szokásos egységekben)

9.75. egyenlet - (82,22)

Igy alacsony hőmérsékleteken az elektromos vezetőképesség a -ne1
arányos.[248]

Térjünk át a termoelektromos együtthatóra. Itt a helyzet ahhoz hasonló, ami
a nagy hőmérsékleteknél állt elő.

Ha a  áramot számítjuk a  szerint a (82,16) egyenlet megoldása alapján,
akkor – tekintettel e függvény -ra vonatkozó páratlanságára – az integrál
első közelítésben zérust ad, és nullától különböző eredmény csak az
integrandus  szerinti sorfejtésének következő tagjából kapható. Ez
(miként a  esetén is) a termoelektromos együttható

9.76. egyenlet - (82,23)



értékéhez vezet (a szokásos egységekben) a „normális” nagyságrendben
vett a  helyett.[249]

A termoelektromos együttható másik járuléka a (82,5)-ben a 
fononfüggvényben elhanyagolt -ből ered. Ez a járulék a fononszél által
elragadott elektronok hatásával kapcsolatos. Ha ezt a tagot megtartjuk,
akkor a (82,9) ütközési integrálban megjelenik egy

9.77. egyenlet - (82,24)

kiegészítő tag. Ez a tag átvihető a (82,12) kinetikai egyenlet bal oldalára,
ahol össze kell hasonlítani a

9.78. egyenlet - (82,25)

taggal. A (82,24) tag kicsi a (82,25)-höz képest  arányban [a becslés
hasonló a (82,8)-hoz]. E tag figyelembevétele viszont a kinetikai egyenlet 

 megoldásában egy (a -vel arányos) tag megjelenéséhez vezet. Ezért az
áram megfelelő járulékának kiszámításakor nem lép fel más kiegészítő kis
korrekció, és a termoelektromos együtthatóban megjelenik az

9.79. egyenlet - (82,26)

tag (L. E. Gurevics, 1946)[250].

A hőmérséklet csökkenésének ütemében az elektron–fonon ütközések
frekvenciája is csökken, és a főszerep az elektromos és a hővezetésben
végül átmegy az elektronok szennyező atomokon való szóródására.
Megjegyezzük, hogy tekintettel a különböző hőmérsékletfüggésre, az



áttérés a „maradék hővezető-képességre” az elektromos maradékellenállás
beállta után következik be.

Igen tiszta fémekben felléphet egy olyan hőmérséklet-tartomány, amelyben
a fém kinetikai sajátságait az elektron–elektron ütközések határozzák meg.
A fémben levő elektronfolyadékban a megfelelő szabad úthossz, mint más
viszkózus Fermi-folyadékban is, a hőmérséklettől  alakban függ, ezáltal
a sorfejtés kis paramétere a , lesz (l. a 75. §-t). A  értéknél ennek
az úthossznak el kell érnie a d nagyságrendjét úgy, hogy

9.80. egyenlet - (82,27)

Innen következik, hogy az elektromos és a hővezető-képesség a
hőmérséklettől

9.81. egyenlet - (82,28)

alakban függ (L. D. Landau, I. Ja. Pomerancsuk, 1936). A hőmérséklet
csökkenésével a  elektron–elektron ütközési frekvencia lassabban
csökken, minta  elektron–fonon ütközési frekvencia. De minthogy a 
-ben a kis paraméter és nem pedig , mint a -ben, az elektron–
elektronütközések meghatározóak maradnak igen kis hőmérsékleteknél is.

Megjegyezzük még azt is, hogy a (82,28) törvények elvben akár a zárt, akár
a nyílt Fermi-felületekre is vonatkozhatnak. Minthogy az elektronok
kváziimpulzusa nagy, a zárt Fermi-felületeknél az umklapp folyamatok
létének szükségessége általában nem lesz semmiféle kis korrekció forrása.

Feladat

Számítsuk ki az  termoelektromos együtthatót zárt Fermi-felületű fémre,
alacsony hőmérsékleteken, az umklapp folyamatok elhanyagolásával.



Megoldás. Az elektronok kinetikai egyenlete:

9.82. egyenlet - (1)

A fononok kinetikai egyenletét írjuk

9.83. egyenlet - (2)

alakba, megjegyezve, hogy

Szorozzuk meg az (1)-et -vel, a (2)-t -val, integráljuk az eredményt
rendre , ill.  szerint, majd adjuk össze a nyert két
egyenletet. A jobb oldal nulla lesz az elektronok és a fononok összes
kváziimpulzusának megmaradása miatt (az umklapp folyamatok
elhanyagolásával). Az eredmény

9.84. egyenlet - (3)

a második és a harmadik integrált a kristály köbös szimmetriájának
feltevésével írtuk ilyen alakban.

A (3) első integrálját átalakítjuk, miként a (81,4) levezetésénél tettük; ez a

eredményt adja. A második integrált úgy számítjuk ki, ahogy a (78,12)
levezetésénél tettük; az eredmény , ahol



(az integrál az  izoenergetikus felületre terjesztendő ki). A
harmadik integrál, parciális integrálással átalakítva, a

alakot ölti (a reciprokrács cellájának határfelületére kirótt integrál nulla,
mert az  gyorsan csökken az  növekedésével az alacsony 
hőmérsékleteken. Hosszú hullámú akusztikai fononokra (csak ilyenek
léteznek kis  mellett) az  sebesség és a  csak a  irányától
függenek ( -tól nem). Az -szerinti integrálban az ismert kifejezést
felhasználva kapjuk, hogy (3) harmadik integrálja  alakú, ahol

(az összegezést a fononspektrum három akusztikai ágára kell végrehajtani).

Így az (3) egyenlet a

alakot ölti. Ezt a (78,1)-gyel (  mellett) összehasonlítva, a
termoelektromos együtthatóra az

9.85. egyenlet - (4)

képlet adódik. A  feltételt kötelező módon biztosíthatjuk azáltal, hogy
a kinetikai egyenlet megoldásában a (81,1) alakú tagot vesszük. A 81. §-ban
mondottaknak megfelelően, a (4) kifejezés véges a nemkompenzált
fémekre, de  esetén végtelenné válik.



 

[247] Az  operátorra ezt mára 79. §-ban bebizonyítottuk. Nem
foglalkozunk a teljesen analóg bizonyításfal az  operátor esetében.

[248] Ezt F. Bloch mutatta ki elsőnek 1929-ben.

[249] A (82,20)–(82,23) becslésből világos, hogy , ami
megerősíti a (82,21) levezetésnél alkalmazott elhanyagolás jogosságát.

[250] Itt a következő megjegyzést kell tenni. Tekintettel a fonon
kváziimpulzusának kicsiségére, az energiamegmaradás törvényéből kapjuk,
hogy , ahonnan világos, hogy a  és a  közti 
szög közel jár -höz, . Izotrop esetben a 
kváziimpulzus és az  sebesség iránya egybeesik, így kicsi lesz az 
szorzat is. Ilyen szorzat fellép abban az integrálban is, amely az áramot a -
ből meghatározza, és az áram -vel arányos; ez a körülmény izotrop
esetben az -ben korrekcióhoz vezetne. Az izotrop kristályban pedig
(amelyhez a köbös kristály is tartozik) általában nincs alap ilyen kis tag
megjelenésére.



83 §. Elektronok diffúziója a
Fermi-felület mentén
Ebben a pontban megmutatjuk, hogyan lehet az elektromos vezetőképesség
alacsony hőmérsékletekre vonatkozó feladatának a (82,17) kinetikai
egyenletét diffúzióegyenlet alakjára hozni.[251] Csak e feladat iránt
érdeklődve, a  függvénynek csak az  különbségtől független
részét tekintjük, és ezt -fel jelöljük (az előző pontban használt 
speciális jelölés helyett). Miként a 82. §-ban, úgy itt is nyílt Fermi-
felületekre korlátozzuk a tárgyalást.

A

függvény az elektronok impulzustérbeli eloszlásának nemegyensúlyi
korrekciója. Erről át lehet térni a Fermi-felület menti eloszlásra, ha a 
térfogatelemet a (74,19) szerinti  alakra hozzuk, majd 
szerinti integrálunk, és közelítőleg az izoenergetikus felület -tól függő 
felületelemét és a  sebességet a Fermi-felület  és  értékeivel
helyettesítjük. A  függvény a feltevés szerint nem függ -tól, a (
) tényező integrálja . Így a Fermi-felület menti eloszlási sűrűségre a

9.86. egyenlet - (83,1)

kifejezés adódik. A levezetés szemléletességének biztosítása érdekében a
(82,17) kinetikai egyenletet előbb a bal oldalán a parciális idő szerinti
deriválttal írjuk fel, mintha az eloszlás nemstacionárius lenne:



Itt már el is hagytuk az  operátort tartalmazó tagot, és így a -re való
integrálás után a

9.87. egyenlet - (83,2)

egyenletet kapjuk. A bal oldal első tagja az elektronsűrűség változási
sebessége a Fermi-felületen. Az egyenletnek kontinuitási egyenlet alakúnak
kell lennie, vagyis a bal oldal második tagját mint a Fermi-felületen levő
elektronok áramsűrűség-vektorának divergenciáját kell előállítani. Az
elektromos teret tartalmazó tag az egyenlet jobb oldalára kerül, és ott a
forrásokés nyelők sűrűségét képviseli. Itt kétdimenziós divergenciáról van
szó egy görbült felületen; ezt azonban jól le lehet írni háromdimenziós
jelölésekkel:

9.88. egyenlet - (83,3)

Itt a  a  térben a Descartes-koordináták szerinti differenciálás
operátora, a kapcsos zárójel operátora pedig ennek vetülete a Fermi-felület
adott pontjában felvett érintősíkra (  a felület normális egységvektora).
[252] Az  vektor a Fermi-felületen adott, de a (83,3)-ban formálisan úgy
tekintjük, mintha az egész térben adott lenne (de csak a  irányától függ).
A kinetikai egyenlet (amelyben most elhagyjuk az idő szerinti deriváltat) a

9.89. egyenlet - (83,4)

alakot ölti. A feladat az, hogy az ebben szereplő áramvektort a 
függvénnyel kifejezzük.



Vezessünk be derékszögű koordináta-rendszert a  térben úgy, hogy a -
tengely iránya abban az adott pontban, amelyben az -et ki akarjuk
számítani, a Fermi-felület normálisának irányába mutasson, origója pedig
ugyanez a pont legyen. Definíció szerint az áramvektor  komponensét
megkapjuk, ha az ütközések miatt az  síkon egységnyi szélességben
jobbra (a pozitív -tengely irányában) egy másodperc alatt áthaladó
elektronok számából levonjuk a jobbról balra áthaladó elektronok számát.

Tekintsük most a  körüli  adott intervallumba eső kváziimpulzusú
fononokat, amelyeket a  körüli  intervallumba eső elektronok
bocsátanak ki, és ezek számából vonjuk le a fordított folyamatok számát. Ez
(ellenkező előjellel) megadja a (79,9) integrandusának első tagját:

9.90. egyenlet - (83,5)

ahol[253]

A  fononfüggvényt itt a -vel kell kifejezni a (82,5) alapján:

9.91. egyenlet - (83,6)

ahol a  a (82,6)-ból veendő.

Ha , akkor a vizsgált  síkon át kibocsátott fonon (balról jobbra
irányítva) azoktól az elektronoktól származik, amelyek kváziimpulzusának

-komponense eredetileg a

9.92. egyenlet - (83,7a)



intervallumba tartozott, ilyen értékekre a (83,5) kifejezés az 
áramkomponensbe pozitív járulékot ad. Ha pedig , akkora felületen át
kibocsátott fonon (jobbról balra haladva) olyan elektronoktól származik,
amelynek kváziimpulzusa a

9.93. egyenlet - (83,7b)

intervallumba tartozik, ezáltal az -hez a járulék negatív.

Az elmondottakból világos, hogy az  előállításához

– a (83,5) kifejezést a  egységnyi intervallumára és a  egész változási
tartományára kell integrálni, tekintettel a gyors konvergenciára; ez utóbbi
integrálást ki lehet terjeszteni ( )-től ( )-ig;

– a  értékek (83,7a) intervallumára kell integrálni. Viszont tekintettel
arra, hogy minden mennyiség a  lassan változó függvénye a Fermi-felület
mentén, ez az integrálás egyszerűen az intervallum hosszával való szorzásra
redukálódik; az előjel figyelembevételével, amellyel az integrálás
eredményét az -be kell helyettesíteni, ez azt jelenti, hogy egyszerűen (

)-szel kell szorozni. Végül – a -ra integrálni kell.

Az  komponens az -től abban tér csak el, hogy az integradusban -et 
-nal kell kicserélni. Ezért az áramvektort ilyen alakban írhatjuk:

9.94. egyenlet - (83,8)

ahol  a  vetülete a  pontban húzott érintősíkra.

Mindenekelőtt hajtsuk végre a  helyettesítést, majd  szerint
integráljunk. Tekintettel  kicsi voltára, a (83,8)-ban a -függvény
argumentumát át lehet alakítani:



(a  iránya egybeesik a Fermi-felület normálisának irányával). A 
szerinti integrálás kiküszöböli a -függvényt, ugyanakkor a  helyére
mindenütt  kerül. De mivel

egyszerűen  vehető, vagyis

9.95. egyenlet - (83,9)

Általános alakban elvégezhető a  szerinti integrálás is, mert
gyorsan változó  függvény az integradusban csak az

különbség; ezt  szerint integrálva, az eredmény  lesz. E műveletek
elvégzése után a (83,8) kifejezés az

9.96. egyenlet - (83,10)

alakot ölti.

Az integrált – további átalakítása érdekében – írjuk fel úgy, hogy
felhasználjuk a  kicsiségét:



ahol  érintő egységvektor a Fermi-felülethez, a  irányában.
Minthogy ilyen különbség szerepel a (83,6) integrálban is, a  függvényt
elő lehet állítani a

9.97. egyenlet - (83,11)

alakban. Végül, tekintettel (79,4)-re, a -t írjuk fel

9.98. egyenlet - (83,12)

alakjában. Ezekkel a jelölésekkel

9.99. egyenlet - (83,13)

ahol  a  polárszöge az érintősíkban.

A  szerinti integrál (83,13)-ban a

integrál kiszámításához vezet. Minthogy a konvergencia gyors, az integrálás
kiterjeszthető ( )-ig. A kis,  kváziimpulzusú fonon energiája

, ezért

[a -függvényre ].



Így a Fenni-felület menti elektronáram-sűrűségre az

9.100. egyenlet - (83,14)

kifejezést kapjuk, ahol a könyökzárójel az adott  pontban a Fermi-
felülethez tartozóérintősíkban a  iránya szerinti átlagolást jelenti. Már csak
az  számára kell egy maximálisan egyszerűsített kifejezést találni.

A (83,11) definíció szerint a (83,6)-ból

(ahol a számláló és a nevező közös tényezőivel már egyszerűsítettünk). A
 szerinti integrálást  szerintire cseréljük fel (l. az e pont elején

mondottakat). Csak az  különbség függ -tól, ez egyformán
fellép mindkét integrálban, az integrálás után ezért egyszerűsíthetünk vele.
Ezután a -függvény argumentumát a  alakban írjuk fel
(elhanyagolva az  nagyságrendű tagokat). Végül

9.101. egyenlet - (83,15)

adódik (ahol  a Fermi-felület  pontjának és a  iránynak a függvénye; 
 normális egységvektor). A -függvény előfordulása miatt az integrálok

ténylegesen csak a Fermi-felületen húzódó vonalakra vannak kiterjesztve,
amelyek normálisa merőleges a fonon kváziimpulzusának  irányára.

A (83,4) és (83,14)–(83,15) képletek megoldják a kinetikai egyenlet
diffúzióegyenletté alakításának problémáját. Ez az egyenlet integro-
differenciálegyenlet. A (83,14) áramsűrűséget az

9.102. egyenlet - (83,16)



alakba lehet írni, ahol

9.103. egyenlet - (83,17)

( ,  síkvektorindexek). Az első tag közönséges differenciál jellegű, a 
diffúziós együtthatótenzorral, ez a tag az elektronok és az egyensúlyi
fononok szórásával kapcsolatos. A második tag egy integrális kifejezés: ez
az elektronoknak a nercegyensúlyi fononok okozta elragadásával
kapcsolatos.

Az áramsűrűség a  a

integrállal számítható ki. A (83,4) egyenletből és az (83,16)–(83,17)
alakjából világos, hogy a  függvény (és vele együtt a fém
vezetőképessége is) a hőmérséklettől  szerint függ, az előző pont
eredményével összhangban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronok
fononok okozta elragadása nem befolyásolja ezt a törvényt, jóllehet a
kinetikai egyenletben ez a fononszél tükröződik.

 

[251] Az itt kifejtendő levezetésben R. N. Gurzsi és A. I. Kopeliovics eljárását
követjük (1971).

[252] Ez az operátor szerepel a Gauss-tétel analogonjában is: 
. A bal oldali integrált az adott felületben fekvő zárt

görbén kell venni (  a normális egységvektor a síkgörbe külseje felé
irányítva abban a síkban, amit az adott pontban a felület érintősíkjaként



vettünk fel); a jobb oldali integrált a görbét határoló felületdarabra kell
venni.

[253] A fenti meggondolások során elhagytuk a (83,1) felületi sűrűség
meghatározásában a  szorzót. Ennek megfelelően, elhagyunk egy ilyen
szorzót a (83,5)-ben is. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nyílt Fermi-
felületek esetén feltételezzük, hogy az elektron kvázi-impulzusának értékei
számára az egész reciprokrács megengedett (l. a 81. §-t). Ezért a
kváziimpulzus megmaradási törvényében nem szerepel a  tag.



84 §. Galvanomágneses jelenségek
erős terekben. Általános elmélet
Az a dimenziótlan paraméter, amely a mágneses térnek a fém
vezetőképességére gyakorolt hatását meghatározza, az  arány, ahol 
az elektronpálya Larmor-sugara,  pedig az elektron szabad úthossza.

Emlékezetbe idézzük (IX. 57. §), hogy a vezetési elektronok mozgása
mágneses térben mindig kváziklasszikus azzal kapcsolatban, hogy a 
arány igen kicsi (ahol  a Larmor-frekvencia). Az impulzustérben
emellett a trajektóriák az  izoenergetikus felületek és a 

 sík metszésvonalai, amikor a -tengelyt a tér irányába
fordítottuk. Minthogy az elektronok energiája közel áll az 
határenergiához, az izoenergetikus felületek, amelyekről itt beszélni lehet,
közel fekszenek a Fermi-felülethez. Ezért az impulzustérbeli trajektóriák
méretei egybeesnek a megfelelő Fermi-felületmetszetek  méreteivel. A
közönséges térben a trajektóriák mérete

Ez a mennyiség fordítva arányos a mágneses térrel. Ezért a
galvanomágneses jelenségekhez kell sorolni a gyenge tereket, amelyekre 

, és az erős tereket, amelyekre

9.104. egyenlet - (84,1)

A gyenge mágneses terek esetében a kinetikai meggondolások nem
vezetnek semmiféle új eredményhez a tiszta fenomenológiai elméletekhez
képest (az elektronok tetszőleges diszperziós törvénye esetén sem). A 
vezetőképesség-tenzorkomponensek a mágneses tértől való függésének
jellege egyszerűen a  hatványai szerinti sorfejtésnek felel meg ebben az



esetben, a kinetikai együtthatókra megállapított (VIII. 22. §)
szimmetriakövetelmények figyelembevételével.

Az erős mágneses terekben azonban ennek a függésnek a magyarázatában a
kinetikai meggondolások szükségesek. Az erős tér (84,1) feltétele
ténylegesen csak alacsony hőmérsékleteken teljesül, amikor az  szabad
úthoz elég nagy. Ekkor a fém általában a maga maradékellenállási
tartományában van, ami az elektronok szennyezőkön való szóródásával
kapcsolatos; ezt az esetet fogjuk tanulmányozni. A vezetési elektronok
kölcsönhatása a szennyező atomokkal a  rácsállandó nagyságrendjébe eső
távolságokon megy végbe. Ha , de ugyanakkor , akkor a
mágneses tér jelenléte nem befolyásolja ezt a kölcsönhatást, és ezzel együtt
az ütközési integrált sem. Az ütközési integrál konkrét alakja e feltételek
mellett nem befolyásolja a vezetőképesség-tenzor függését a mágneses
tértől. Ugyanakkor lényegesen függ a vezetési elektronok
energiaspektrumaitól, a Fermi-felület alakjától.[254]

Lássunk hozzá a galvanomágneses jelenségeket leíró kinetikai egyenlet
felállításához!

Az eloszlásfüggvényt most célszerű a  kváziimpulzusnak nem a
Descartes-féle összetevőivel, hanem más, az elektron pályájával
kapcsolatos változókkal kifejezni: az  energiával, a mágneses tér irányába
( -tengely) eső kváziimpulzus-vetülettel, a -vel, és „az elektronnak az
impulzustérbeli trajektórián való mozgásának idejével” egy adott pontból
mérve. Ez utóbbi idő (amit  betűvel jelölünk) a vezetési elektron
kváziklasszikus mozgásegyenlete segítségével vezethető be; ez a mágneses
térben

alakú. Az egyenlet  és  komponense:

9.105. egyenlet - (84,2)



Ezeknek az egyenleteknek a négyzetösszegét véve és bevezetve az 
síkbeli impulzustrajektória ívhosszát ( ), megkapjuk a
definícióját:

9.106. egyenlet - (84,3)

Ezt az egyenletet integrálva, meghatározható a kapcsolat a és a , , 
régi változók között.

A kinetikai egyenlet bal oldala az új változókkal

9.107. egyenlet - (84,4)

alakú.[255] Szokás szerint az eloszlásfüggvényt az

9.108. egyenlet - (84,5)

alakban keressük. A 74. § végén megmutattuk, hogy állandó elektromos és
mágneses térben a -ben linearizált kinetikai egyenlet a Fermi-folyadék
kvázirészecskéire ugyanúgy írható fel, minta Fermi-gáz részecskéire.
Ugyanakkor az , és  deriváltakat az egyetlen elektron mágneses
térbenérvényes mozgásegyenleteiből fejezzük ki:

9.109. egyenlet - (84,6)

Az  deriváltra innen



a mágneses tér kiesik annak megfelelően, hogy nem végez munkát a
töltésen. Továbbá a -tengely irányú  esetén

Végül, a (82,4) és (84,6) egyenletek összehasonlításából látható, hogy a 
 derivált az egységtől csak az  tér miatt tér el (ennek az eltérésnek a

figyelembevétele nem szükséges).

Minthogy az  egyensúlyi eloszlásfüggvény csak az -tól függ, az ,  és
 pedig független változók, így , . Az elektromos tér

elegendő kicsinek feltételezhető, a kinetikai egyenlet linearizálásakor
azokat a tagokat, amelyek egyszerre tartalmazzák a  és az  kis tagokat,
el kell hanyagolni. Ekkor a (84,4) kifejezés a

képlethez vezet. Állítsuk elő a -et a

9.110. egyenlet - (84,7)

alakban [l. (78,6)]. Ekkor a kinetikai egyenlet bal oldalának végső alakja

9.111. egyenlet - (84,8)

Az ütközési integrált a kinetikai egyenlet jobb oldalán a linearizálás
utánírjuk

9.112. egyenlet - (84,9)



alakba (emlékeztetünk arra, hogy az ütközési integrálban, amely a
szennyező atomokon való szóródást írja le, a  bármely, csak az -tól
függő szorzója kivihető az integrál jele alól). A linearizált 
integráloperátor konkrét alakjára nem lesz szükségünk.

A (84,8) és (84,9) kifejezéseket egyenlővé téve kapjuk végső alakjában a
kinetikai egyenletet, amely a  függvényt határozza meg:

9.113. egyenlet - (84,10)

A vezetőképesség tenzorát a (78,9) integrál adja meg:

Ebben az integrálban az áttérést az új változókra a

helyettesítéssel lehet elvégezni, ahol

a helyettesítéshez tartozó Jacobi-függvénydetermináns. Ezt könnyű
közvetlenül a  változót meghatározó (84,2) egyenletekből kiszámítani.
Például, az elsőt az egyenletek közül mindkét oldalán a Jacobi-
függvénydeterminánssal felírva,



és mindkét oldalon a  deriválttal szorozva adódik,
hogy . Elhanyagolva az  fellazított eloszlásfüggvény
hőmérsékletfüggését, s mint szokásos, feltéve a 
egyenlőséget, ezután végső kifejezésként

9.114. egyenlet - (84,11)

ahol az integrálást a Fermi-felületre kell kiterjeszteni.

A (84,3) definíció szerint a  változó arányos -vel. Ezért  a
(84,10) lineáris egyenletben arányos -vel, és ezzel együtt nagy a többi
taghoz képest. Ez lehetővé teszi, hogy az egyenletet szukcesszív
approximációval, az  hatványai szerint haladó sor alakjában oldjuk
meg:

9.115. egyenlet - (84,12)

ahol .[256] E sor tagjaira rendre a következő egyenletek állnak
fenn:

9.116. egyenlet - (84,13)

Ezeknek az egyenleteknek a megoldása:

9.117. egyenlet - (84,14)



ahol , ,  csak az és a  függvényei.

A  függvény meghatározott feltételeknek kell, hogy eleget tegyen. Ha az
elektronok impulzustrajektóriái (vagyis a Fermi-felületek és a 
síkok metszésvonalai) zártak, akkor az elektronok mozgása periodikus,
ennek megfelelően a  változónak is periodikusnak kell lennie (a
periódusidő , ami függ -től), a periodikus a  függvény is. Ha
pedig a trajektória nyílt, akkora mozgás az impulzustérben végtelen, és a 
függvénynek csak a végesség feltételét kell kielégítenie.

Közepeljük  szerint a (84,13) egyenletet. Ha a  függvény periodikus,
akkor a periódusra képezett átlaga:

nullát fog adni, minthogy . Ha a  függvény nem periodikus,
akkor az átlagolás a  végtelen intervallumára történik, és a középérték a 
végessége miatt lesz nulla. Így minden esetben az egyenletek átlagolása az

9.118. egyenlet - (84,15)

egyenletrendszert adja, amely elvben meghatározza a , , 
függvényeket.

Mielőtt áttérnénk a vezetőképesség-tenzor kiszámítására, felidézzük a
fenomenológiai elméletből ismeretes néhány általános sajátosságát (l. a



VIII. 22. §-át).

A kinetikai együtthatók szimmetriaelvéből következik, hogy

9.119. egyenlet - (84,16)

A  tenzort fel lehet bontani szimmetrikus és antiszimmetrikus részre:

9.120. egyenlet - (84,17)

Ezekre (84,16) figyelembevételével fennáll:

9.121. egyenlet - (84,18)

Így a  komponensek páros, a  komponensek páratlan függvényei -

nek. A  antiszimmetrikus tenzor helyett bevezethető a hozzárendelt
duális  axiál-vektor, az

definíció szerint. Ekkor az áramsűrűség előállítható a

9.122. egyenlet - (84,19)

alakban. Az áram folyása következtében disszipált energia felírásához a
vezetőképesség-tenzornak csak a szimmetrikus része szükséges:



Ugyanilyen módon felbontható a  reciproktenzor is szimmetrikus
és antiszimmetrikus részre; az utóbbihoz található  duális axiálvektor.
Ekkor az  a -vel az

9.123. egyenlet - (84,20)

képlet alapján fejezhető ki. Az áramban az , vagy pedig az elektromos
térben a  tag írja le a Hall-effektust.

 

[254] Az alábbiakan kifejtett elméletet I. M. Lifsic, M. Ja. Azbel és M. I.
Kaganov dolgozta ki (1956).

[255] A kváziklasszikus kinetikai egyenlet alkalmazása azt jelenti, hogy
elhanyagoljuk azokat az effektusokat, amelyek a mágneses térben az
energiaszintek kvantáltságával kapcsolatosak. Ezeket az effektusokat maid
a 90. §-ban tárgyaljuk.

[256] Hasonlóan ahhoz, ahogyan az 59. §-ban tettük a plazma kinetikai
együtthatóinak kiszámításakor erős mágneses tér esetében.



85 §. Galvanomágneses jelenségek
erős terekben. Speciális esetek
Zárt trajektóriák

Kezdjük azokkal az esetekkel, amikor az elektronok minden
impulzustrajektóriája (bármilyen  mellett) adott irányú  esetén zárt. A
trajektóriák tetszőleges  iránynál mindig zártak, ha a Fermi-felületek
zártak. Ami a nyílt Fermi-felületeket illeti, itt lehetséges olyan eset is,
amikor a metszésvonalak zártak csak meghatározott irányú (vagy
meghatározott intervallumokba eső írányú)  mellett lehetnek.

Zárt (  síkban fekvő) trajektórián történő mozgás során a sebesség
átlagértéke ebben a síkban nulla: ; ez a (84,2) mozgásegyenletből
nyilvánvaló, annak figyelembevételével, hogy  és  a pálya befutása
során újra felveszik az előbbi értékeiket. A  átlagérték azonban mindig
nullától különböző, mert a tér irányában a mozgás végtelen. A (84,15) első
egyenlete most

ahonnan .[257] A (84,14) egyenlet ebben az esetben a

9.124. egyenlet - (85,1)

alakot ölti [a  függvény integrálása a (84,2) egyenlet segítségével
történik].



A vezetőképesség tenzorát a (84,11) képlettel számítjuk ki. Így

[ -et megint a (84,2)-ből kell venni]. Minthogy  nem függ a -tól, a 
szerinti integrálás az első két tagban a  és a  deriváltak
integrálását jelenti és nullát ad. Így az integrálban csak a  ad járulékot,
ezért .

Továbbá kiszámítjuk a

komponenst. A második tag integrálja ismét nullát ad, az elsőéből

ahol  a Fermi-felület és a  sík metszésvonala által határolt
terület. A  jel és a  jel rendre annak az esetnek felel meg, hogy a görben
belsejében vannak a kisebb vagy nagyobb energiák, vagyis hogy a zárt
trajektória elektron vagy lyuk típusú (l. a IX. 61. §-t). Az  területet az első
esetben -vel a másodikban -val jelöljük. Ezekben az esetekben az
előjelváltás a trajektória befutási irányának megváltozásából ered. Az 
terület  szerinti integrálása az impulzustérnek azt az  térfogatát adja,
amelyet a Fermi-felület határol (ha a zárt trajektóriák a nyílt Fermi-felületen
helyezkednek el, akkor  az a térfogat, amelyet ez a felület és a
reciprokrács cellájának határfelülete határol). Így

9.125. egyenlet - (85,2)

ahol és  a Fermi-felület elektron- és lyuküregeinek térfogata. Az



mennyiségek ennek megfelelően rendre az  energiájú elfoglalt
elektronállapotok és az  energiájú szabad elektronállapotok száma (a
kristály egységnyi térfogatára vonatkoztatva). A zárt Fermi-felületek esetén
ezeknek a fogalmaknak teljesen határozott értelmük van, és az , ill. 
mennyiségek megszabják a fém elektronspektrumának jellegét, függetlenül
a  irányától. Nyílt Fermi-felületek esetében ezeknek a mennyiségeknek az
értelmezése sokkal feltételesebb, így a  irányától függhetnek.

A (85,2) kifejezés a  páratlan függvénye, és ezért a  tenzor
antiszimmetrikus részében lép majd fel.[258] A  szimmetrikus tenzor
komponenseit a  komponens -nal arányos, a sorfejtésben következő
rendű tagja fogja adni.

Hasonlóan határozható meg a  tenzor többi komponensének -től való
függése. Így

A  szerinti integrálás egy  szorzót hoz be, de a  a -től nem függ;
ezért a , nem függ -től.

Azt az eredményt kaptuk, hogy

9.126. egyenlet - (85,3)

Emellett a  minden komponense és az  függ az ütközési integrál
alakjától, kivéve az  komponenst, amelyre



Megjegyezzük, hogy minden , a  kivételével, a  esetén
nullához tart. Az ilyen viselkedés fizikai oka, hogy az elektronok a szabad
úthosszhoz képest kis méretű pályákon lokalizálódnak, a  végessége
pedig azzal függ össze, hogy az elektronok mozgása a mágneses tér mentén
mindig végtelen.

A sorfejtés kis paramétere az . Ezért a  tenzor -nal arányos
komponenseinek nagyságrendjét meg lehet becsülni a

alapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ; ez azt jelenti, hogy a
szabad úthossz növekedéseivel a transzverzális vezetőképesség a mágneses
térben nullához tart, nem pedig a végtelenhez, mint mágneses tér nélkül.

A  tenzor antiszimmetrikus részének komponenseit pedig így
becsülhetjük:

Aláhúzzuk azonban, hogy e becslés -től való függetlensége nem jelenti

azt, hogy a  pontos értékei függetlenek a konkrét ütközési integráltól (a 
 egyedüli kivételével); a  pontos kiszámítása a  és 

függvények teljes meghatározását követelné meg a konkrét kinetikai
egyenlet megoldása útján.

A (85,3)-ból megkapható  inverz tenzor -tól való függésének
határtörvénye.[259]

Csak az -ben legalacsonyabb rendű tagokat őrizve meg, azt kapjuk,
hogy

9.127. egyenlet - (85,4)



és mindezek a mennyiségek függenek az ütközési integrál alakjától; kivételt
csak a

9.128. egyenlet - (85,5)

képez. A  komponensei  esetén állandó határértékhez tartanak.

Különösen gondos vizsgálatot kívánnak a kompenzált fémek, amelyekben 
. Ebben az esetben a (85,2) kifejezés nulla, és a  sorfejtése a

-nal arányos taggal kezdődik. Így ebben az esetben

9.129. egyenlet - (85,6)

a  függése a -től az előbbi marad. A reciprok tenzor elemeire most a
következőt kapjuk:

9.130. egyenlet - (85,7)

Nyílt trajektóriák

A nyílt Fermi-felületű fémek esetén, megengedettek a nyílt trajektóriák.
Ekkor különböző esetek lehetségesek, amelyek közül itt csak egyet
tanulmányozunk a szituáció sajátos jellegének illusztrálásához.

Tekintsünk egy olyan Fermi-felületet, amely a hullámos palástú henger
típusába tartozik, és folytonosan halad át a reciprokrács egyik cellájából a
következőbe (30. ábra). Ha a mágneses tér nem merőleges a henger



tengelyére, akkor minden metszet zárt, ugyanakkor a  aszimptotikusan
úgy függ a -től, ahogy az előző, (85,3) törvény megadja.

Ha a mágneses tér merőleges a henger tengelyére, akkor vannak nyílt
metszetek. Mint mindig, most is mutasson a -tengely a tér irányába, az -
tengelyt pedig ebben az esetben fordítsuk a henger tengelyének irányába (a
31. ábrán látható egy részlet a Fermi-felületből egy cellában). A trajektóriák
nyíltak, ha  miközben a -tengely irányában végtelenek. A
sebességek középértékei:

minthogy  korlátlanul változhat, és mint mindig, .

30. ábra - 30. ábra

31. ábra - 31. ábra



A  vektorkomponensek közül a kinetikai egyenlet megoldásában
nullától különböző csak a  és  lesz, és ezért a kinetikai egyenlet
megoldásában (85,1) második sora helyére

lép.

Hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt fentebb tettük, kapjuk most, hogy

9.131. egyenlet - (85,8)

A reciprok tenzorra innen adódik, hogy

9.132. egyenlet - (85,9)

Felhívjuk a figyelmet az ellenállás éles, a mágneses térre merőleges irányú
anizotropiájára: a  az -tengely mentén állandó határértékhez tart, míg
ugyanakkor az -tengely mentén a térerősség növekedésének négyzetével
arányosan nő.[260]



A nyílt Fermi-felületű fémek másik jellegzetes galvanomágneses
tulajdonsága, hogy élesen függnek az erős mágneses tér irányától. Az adott
esetben a változás akkor következik be, amikor a  iránya közeledik a
henger tengelyére merőleges síkhoz; ekkor a (85,3)–(85,4) törvényekről
átmenet következik be a (85,8)–(85,9) törvényekre. Amikor a  iránya kis 

 szöggel hajlik a mondott síkhoz (l. a 30. ábrát), az elektron
impulzustrajektóriájának méretei naggyá válnak,  nagyságrendűvé,
ahol  a henger alakú Fermi-felület transzverzális mérete. Ennek
megfelelően, nagy lesz a trajektória mérete a valódi térben is, 
nagyságrendű, ahol  a Larmor-sugár, ami a -nek felel meg. Azoknak a
szögeknek a tartományára, amelyekre , a fent használt sorfejtés az 

 hatványai szerint nem alkalmazható, és ebből ered az ellenállás -től
való függésének megváltozása.

Hangsúlyozzuk, hogy a fent elmondottak mind egykristályra vonatkoznak.
Polikristályos mintákban az anizotrop galvanomágneses tulajdonságok,
amelyek a kristályok irány szerinti eloszlásától függnek, az átlagoláskor
eltűnnek.

Hasonló módon lehetne a termomágneses jelenségeket a fémekben, erős
mágneses tér jelenlétében tárgyalni. Ekkor kiderülne, hogy speciálisan az
elektron-hővezetés tenzorának komponensei  esetén nullához
tartanak. De e feltételek mellett lényeges marad a fononos hőtranszport,
szükségessé válik az elektron–fonon kölcsönhatás figyelembevétele is, és az
egész kép igen bonyolulttá válik.

 

[257] Nincs semmi alap arra, hogy az  homogén lineáris egyenletnek a
 triviális megoldáson kívül más megoldása legyen.

[258] A kinetikai egyenlet levezetéséből világos, hogy a  abban nem mint a
 vektor abszolút értéke, hanem mint a  vetület szerepel. A 

csere ezért a  cserét is megköveteli a felírt képletekben.

[259] Az inverz tenzor kiszámításakor magától értetődik, hogy a 
 összeg alapján járunk el, és csak azután bontjuk fel



szimmetrikus és antiszimmetrikus részre. Így kapható az alábbi két képlet: 
, ahol  a  tenzor

determinánsa,  pedig a szimmetrikus részének determinánsa (l. a VIII.
22. § feladatát).

[260] Emlékeztetünk arra (IX. 57. §), hogy az elektron trajektóriája a valódi
tér  síkjában az impulzustér síkjában levő trajektóriától csak méretarány
és -os elfordulás tekintetében különbözik. Ezért az adott esetben az
elektron mozgása a valódi térben is végtelen és -irányú.



86 §. Az anomális skin-effektus
Mint a makroszkopikus elektrodinamikából ismeretes, a vezető belsejében
az elektromágneses erőtér lecsillapodik, a vezető felülete mentén kialakuló
rétegre koncentrálódik a térerősség és az általa létrehozott áram is (ez az ún.
skin-effektus). Idézzünk fel az erre vonatkozó képletek közül néhányat (l. a
VIII. 59.-60. §-át).

A fémben a kvázistacionárius elektromágneses tér eleget tesz a

9.133. egyenlet - (86,1)

9.134. egyenlet - (86,2)

Maxwell-egyenleteknek (feltesszük, hogy a fém nemmágneses, így benne 
). Ugyanakkor, magától értetődően teljesülnek a makroszkopikus

egyenletek alkalmazhatóságának feltételei; az a  távolság, amelyen a
térerősség lényegesen megváltozik, nagy az atomi méretekhez képest. És,
ha ezen felül ezek a távolságok nagyok a vezetési elektronok  szabad
úthosszához képest is, akkor a áramsűrűség és az  térerősség közti
kapcsolatot lineárisösszefüggések adják meg, amelyek a függvényértékeket
ugyanazon pontokban kapcsolják össze:

ahol  a vezetőképesség tenzora. A skin-effektust ilyen feltételek mellett
normálisnak nevezzük. Tekintsük most ezt, feltéve, hogy a közeg izotrop
(vagy köbös szimmetriájú kristály); ekkor a  tenzor skalárrá redukálódik
és .



A legegyszerűbb geometriai viszonyokat tételezzük fel, amikor a fém az 
 félteret foglalja el, és határfelülete az  sík. A fémre homogén

külső elektromos tér hat, amely a határfelülettel párhuzamos irányú és az
időben az  frekvenciával változik. A (86,1)–(86,2) egyenletek ekkor a

9.135. egyenlet - (86,3)

alakot öltik. A feladat szimmetriája miatt a fémben minden mennyiség csak
az  koordinátától függ. A (86,3) első egyenletéből ekkor az következik,
hogy a  mágneses erőtér mindenütt párhuzamos a határfelülettel. Minden
egyenletet kielégíthetünk, ha feltesszük, hogy az  elektromos tér is
mindenütt ilyen, a határfelülettel párhuzamos síkban fekszik. Ekkor
automatikusan kielégülnek a szükséges határfeltételek is, a fémfelület
normálisa mentén az áram zérus: az  feltételből következik, hogy
mindenütt .[261]

A  kiküszöbölése a (86,3) két egyenletéből a

egyenletet adja. Tangenciális, csak -től függő térerősségre , és az
egyenlet

9.136. egyenlet - (86,4)

alakú, ahol a vessző az  szerinti differenciálást jelöli. Ennek a megoldása,
amely az  esetén nullává válik:

9.137. egyenlet - (86,5)



ahol  a térerősség amplitúdója a fém felületén, és

9.138. egyenlet - (86,6)

A  mennyiséget a tér behatolási mélységéneknevezik; ez a térerősség
frekvenciájának növelésével csökken. A mágneses térerősség a fémben
ugyanilyen törvény szerint csökken; a (86,3) egyenletből következik, hogy 

és  mindenütt az  relációval kapcsolódikössze, ahol  a
felület normális egységvektora (a fém belseje felé irányítva, vagyis az -
tengely pozitív irányában) és

9.139. egyenlet - (86,7)

Ezzel a relációval kapcsolódik a térerősségek értéke magán a fém felületén
is:

9.140. egyenlet - (86,8)

A  mennyiséget a fém felületi impedanciájának nevezik. Emlékeztetünk
arra, hogy ennek valós része határozza meg a fémben disszipált energiát (1.
a VIII. 87. §-t).

Ahhoz, hogy a  összefüggés legyen érvényes az áram és az
elektromos tér között ugyanabban a pontban és ugyanabban az időpontban,
az elektronok  szabad úthossza és a befutásához szükséges  időnek
eleget kell tennie az  és  feltételeknek, vagyis az  kisebb
kell, hogy legyen, mint a tér megváltozására jellemző  hossz, és a 
kisebb kell, hogy legyen, mint a tér változásának periódusideje. E feltételek
közül az elsőnek a sérülése esetén az áram és térerősség közti kapcsolat
nem lesz többé lokális, fellép a vezetőképesség térbeli diszperziója. A
második feltétel sérülése pedig a vezetőképesség frekvenciadiszperziójához



vezet. Az áram és a térerősség kapcsolatának megvilágításáért ekkor a
kinetikai egyenlethez kell fordulni.

Így a skin-effektus jellege három jellemző méret, a , az  és a  relatív
nagyságától függ. Normális skin-effektus, amit a (86,5)–(86,8) képletek
írnak le, a legalacsonyabb frekvenciák tartományának felel meg, amelynél

9.141. egyenlet - (86,9)

A térerősség frekvenciájának növelésével vagy a szabad úthossz
növelésével (a hőmérséklet csökkentésével) a behatolási mélység csökken.
A fémekbenáltalában először a  feltétel sérül, és az áram és a
térerősség kapcsolata nemlokálissá válik; az ilyen körülmények között
fellépő skin-effektust anomálisnak nevezzük. Ebben a pontban az anomális
határesetet vizsgáljuk, amikor

9.142. egyenlet - (86,10)

az és a  aránya pedig tetszőleges lehet.[262]

A skin-effektus határfeladatának megoldását egy segédfeladattal kezdjük,
ahol a határtalan fémben az áram, és a térben és időben változó

elektromos tér kapcsolatát kell meghatározni. A tér hullámvektoráról
feltesszük, hogy kielégíti az

9.143. egyenlet - (86,11)

egyenlőtlenségeket, amelyek a (86,10)-nek felelnek meg. A térerősséggel
együtt, ugyanazon törvény szerint változik az elektronok



eloszlásfüggvényének  korrekciója is.

A

feltétel értelmében a kinetikai egyenletben el lehet hanyagolni az

ütközési integrált a

térbeli deriváltat tartalmazó taghoz képest. A  feltétel értelmében
viszont elhanyagolható a

idő szerinti derivált is.

Ez utóbbi elhanyagolásával az elektronos Fermi-folyadék
kvázirészecskéinek kinetikai egyenlete újra a gázra vonatkozó egyenlethez
vezet, ha az eloszlásfüggvényt kicseréljük: a  helyére  kerül a (74,13)-
ból. Az adott esetben, a mondott elhanyagolásokkal, a kinetikai egyenlet az
egyszerű

alakra hozható. Legyen

akkor kapjuk, hogy

9.144. egyenlet - (86,12)



Ennek a kifejezésnek a  helyen pólusa van. Az áram

kiszámításakor ezt a pólust meg kell kerülni a  helyettesítéssel.
[263] Ekkor

9.145. egyenlet - (86,13)

Szokás szerint elhanyagolva az eloszlásfüggvény hőmérsékleti fellazulását,
írjuk, hogy

és a  szerinti integrált a Fermi-felületre vonatkozó integrállá
transzformáljuk a (74,20) szerint. A differenciálgeometria ismert képlete
szerint a felületen

ahol  a felület  normálisa körül nyíló térszögelem,  a felület Gauss-
görbülete, vagyis , az adott pontban a két főgörbületi sugár
szorzatának reciproka. Megjegyezzük azt is, hogy a Fermi-felület normálisa
minden pontban egybeesik a  sebesség irányával. Ekkor

9.146. egyenlet - (86,14)



adódik. A  irányt az azimutális és poláris és  szögekkel
meghatározzuk a  irányához mint polártengelyhez képest; ebből

A (86,14)-ben a  változó szerint a valós tengely 
szakaszára integrálunk, a  pólus alsó félkörön való megkerülésével.
Könnyű belátni, hogy az egyenesszakaszokra kirótt integrál (az integrál
főértéke) ekkor nullát ad, és csak a póluskerülés miatt lép fel járulék. Ehhez
még megjegyezzük, hogy az  függvény párossága miatt az 
Fermi-felület invariáns a  cserével szemben, így a  előjelváltása a 

 normálvektor előjelváltásához vezet, amiből következik, hogy 
. A (86,14)-beli integrált ezért az

alakban lehet előállítani, ahol a zárójelek között integrálok összege áll,
amelyek egymásba vihetők az integrációs változó  átjelölésével.
Ebből a kifejezésből az előbbi állítás már nyilvánvaló.

Az integrál jele alatti kifejezés pólusában

vagyis a  normális merőleges a  hullámvektor adott irányára. A 
változó szerinti integrálás után az

integrál adódik, amelyet arra a görbére kell venni, ami mértani helye a
Fermi-felület azon pontjainak, ahol .

Így végeredményben az áram és a térerősség kapcsolata

9.147. egyenlet - (86,15)



alakú, ahol

9.148. egyenlet - (86,16)

az  valós tenzor a -ra merőleges síkban; ha a  irányát vesszük -
tengelynek, akkor az ,  indexek az és értékeket jelentik. A  vektor
egészen az  síkban, vagyis a -ra merőleges síkban fekszik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áramhoz járulékot csak a 
tulajdonságú elektronok adnak, vagyis olyanok, amelyek a hullámvektorra
merőlegesen mozognak. Ez az alkalmazott közelítés természetes
következménye. Ebben a szabad úthossz elég nagy, a -hoz hajló szögben
mozgó elektronok szabad mozgásuk során áthaladnak a térben oszcilláló
erőtéren; ezek az oszcillációk nullára közepelik az erőtér eredő hatását az
elektronra. A következő közelítésben, amikor a  szorzat végességét
vennénk figyelembe, az áramban megjelenne már az  nagyságrendű kis
szögintervallumban a  irányára merőleges síkhoz hajló mozgású
elektronok hatása is.

Az anomális skin-effektus vizsgálata során térjünk át most közvetlenül az
erőtér behatolásának problémájára. Itt a féltérre vonatkozó feladattal állunk
szemben, amit a fém felületére kirótt határfeltétellel együtt kell megoldani.
Az eloszlásfüggvényre vonatkozó határfeltételek a felület olyan fizikai
sajátságaitól függnek, amelyek a ráeső elektronokat befolyásolják.
Lényeges azonban, hogy az adott esetben az áram létrehozatalában
alapjában véve csak olyan elektronok vesznek részt, amelyek majdnem
párhuzamosan repülnek a fém határfelületével (ezekről beszélnek úgy, mint
sikló elektronokról). Az ilyen elektronokra a visszaverődés törvénye
jelentős mértékben független a fém felületének tökéletességétől, és közel
álla tükrözéshez, vagyis az elektronok visszaverődésekor a felület
normálisának irányába mutató sebességkomponens előjelet vált, míg a 



sebesség tangenciális komponensei változatlanok (hogy a kifejtést ne
szakítsuk félbe, a kérdés alaposabb tárgyalását e pont végére soroltuk).

Tükrös visszaverődés az eloszlásfüggvény számára a következő
határfeltételt jelenti:

9.149. egyenlet - (86,17)

Ilyen feltételek mellett a féltérre vonatkozó feladat egyenértékű a határtalan
közegre vonatkozó feladattal, amelyben az erőtér az  sík mindkét
oldalán szimmetrikusan oszlik el: . Ekkor az elektronok,
amelyek az ( ) féltérre vonatkozó feladatban a határfelületen
visszaverődnek, a határtalan közegre vonatkozó feladatban olyan
elektronoknak felelnek meg, amelyek akadálytalanul áthatolnak az 
síkon az  oldalról.

Az anomális skin-effektus határproblémájában úgy vehető, hogy az 
térerősség (ami csak egyetlen koordinátától, az -től függ) mindenütt
párhuzamos az  síkkal. A (86,15) szerint ugyanebben a síkban fekszik
a  vektor, és így a fém felületén automatikusan kielégül a normális irányú
áram zérus voltára vonatkozó határfeltétel.[264]

A  feltételezése nélkül az  kétdimenziós vektorra (86,4) helyett az

9.150. egyenlet - (86,18)

egyenletet kapjuk. A továbbiakban feltételezzük, hogy az 
időtényezőt minden tagban elhagytuk, és az , ,  csak az  függvényei.

Az  függvény, amit szimmetrikusan folytathatunk az 
tartományban, az -nál folytonos. Az  derivált azonban páratlan
függvénye -nek, az  helyen ugrást szenved, miközben az 



változóval a nullán áthaladva előjelet vált. A (86,1) egyenlet szerint ez a
derivált a mágneses térerősséggel az

kapcsolatban van, ahol  ismét csak egy egységvektor az -tengely
irányában. A féltérre vonatkozó feladatban az -nál az

feltétel állna fenn, ahol  a mágneses tér értéke a fém határán. A
határtalan közegre vonatkozó feladatban ez az

feltételnek felel meg.

Szorozzuk meg a (86,18) egyenlet mindkét oldalát az  függvénnyel, és
integráljuk  szerint ( )-től ( )-ig.[265] Az egyenlet bal oldala így
írható:

Minthogy a végtelenben az  tér nulla lesz, az első két integrál az

különbséget adja. Az utolsó tagban az  folytonossága miatt a parciális
integrálás már egyszerűen elvégezhető. Az eredmény a

egyenlőséghez vezet, ahol  és  az  és  Fourier-képei.



A (86,15) szerint ezek a Fourier-képek egymáshoz a

összefüggéssel kapcsolódnak. Ennek felhasználásával a térerősség Fourier-
képére az

9.151. egyenlet - (86,19)

kifejezés adódik, ahol  kétdimenziós tenzor, amit az inverze határoz
meg:

9.152. egyenlet - (86,20)

A  argumentumát -nek írtuk, hogy figyelmeztessünk arra: itt a 
vektor abszolút értéke szerepel.

Maga az  függvény a (86,19)-ből kapható, ha azt -szel
szorozzuk és  szerint integráljuk. A  párosságára való tekintettel

9.153. egyenlet - (86,21)

Speciálisan, a térerősség a fém határfelületén:

9.154. egyenlet - (86,22)



A felületi impedancia tényleges kiszámításához vegyük fel az - és -
tengelyeket a  szimmetrikus tenzor főtengelyeinek irányába. A -
val együtt főtengelyekre transzformálódik ekkor a  tenzor is; a
sajátértékei

ahol  az  tenzor sajátértékei. Az integrálás a

9.155. egyenlet - (86,23)

eredményhez vezet.[266] Az  mennyiségek csak a Fermi-felület
jellegzetességeitől – alakjától és méreteitől – függnek. Megjegyezzük, hogy
a (86,23) impedancia nem függvénye az elektron szabad úthosszának. A
mennyiségek nagyságrendi becsléséhez feltehető, hogy a Fermi-felület
görbületi sugarai ; ekkor és

9.156. egyenlet - (86,24)

Emlékeztetünk arra, hogy az impedancia valós része a fémben disszipált
energiát határozza meg. A vizsgált közelítésben (az elektronok ütközését
elhanyagolva) ez a disszipáció, természetét tekintve, Landau-csillapodás.
[267]

Az elektromos tér csillapodásának törvénye a fém belsejében nem
exponenciális az anomális skin-effektus esetében, és így a behatolási
mélység fogalma nem egyezik meg betű szerint a (86,5)-tel. Tekintettel
arra, hogy a (86,21) integradusában van egy oszcilláló tényező, a , az
integrált (adott  mellett) alapjában véve a  értékek tartománya



határozza meg. Az  függvény lényeges csökkenése akkor következik
be,[268] amikor ezekre az értékekre . Ezért a behatolási mélység
nagyságrendben , vagyis

9.157. egyenlet - (86,25)

A frekvencia növekedésével ez a mélység tovább csökken, de lassabban,
mint a normális effektus esetében. A (86,6)és (86,25) kifejezésekkel
meghatározott mennyiségek (amelyeket és  szimbólumokkal
jelöltünk) a  esetén nagyságrendben egyenlőek. Minthogy az egyik
úgy csökken, mint , a másik, mint , ezért nyilvánvaló, hogy
ugyanannál az  frekvenciánál .

Végül néhány megjegyzést teszünk az elektronoknak a fém határfelületén
való visszaverődésének jellegéről. Ha a felület ideális (hibahely nélküli) és
egybeesik valamely kristálytani fősíkkal, akkor az atomok elhelyezkedése e
sík mentén periodikus, a kristályrács transzlációs szimmetriájának
megfelelően. Ilyen esetben az elektron visszaverődésekor az energiával
együtt megmarad a kváziimpulzusának ,  komponense is. Az elektron
kváziimpulzusának normális irányú  komponensét a  beeső
elektronadatból az

9.158. egyenlet - (86,26)

egyenlet határozza meg; ekkor szükségképpen

a visszaverődő elektron a határfelülettől távolodó irányban mozog (a beeső
elektronra ). A (86,26) egyenletnek lehet néhány ilyen
gyöke, amikor általában



A beeső sikló elektronokhoz e gyökök között mindig van egy, amelyik a
kváziimpulzus nem nagy megváltozásának felel meg, amikor 
(vagyis a visszaverődés tükrös). Valóban, a határfelülettel csaknem
párhuzamosan mozgó elektronok esetében a  derivált kicsi. Ez
azt jelenti, hogy a  térben az izoenergetikai felületen az elektronnak egy 
pont felel meg, az  energia mint a  függvényének maximuma
környezetében, vagyis ahhoz a ponthoz közel, amelyre . De egy
ilyen pont közelében, a maximum másik oldalán, mindig van olyan  pont,
amelyben a  derivált a -pontbeli értéktől csak előjelben
különbözik.

Meg lehet mutatni, hogy a sikló elektron visszaverődése a legnagyobb
valószínűséggel éppen a kváziimpulzus ilyen megváltozásával jár együtt.
Sőt, ez az állítás érvényben marad a nem tökéletes felületről való
visszaverődés, tehát az olyan felület esetében is, amely atomi méretekben
érdes; ekkor a kváziimpulzus tangeciális komponensének megmaradásáról
– szigorú értelemben – nem beszélhetünk. A szemléletes magyarázat az,
hogy a sikló elektron hullámfüggvénye lassan változik az -tengely
mentén, és ezért nem „észleli” a felület atomi méretű érdességét.[269]

Érdekes, hogy a felületi impedancia értéke az anomális skin-effektus
határesetében ténylegesen érzéketlennek mutatkozik az elektronok
visszaverődésére. Így a diffúz visszaverődésnél (amikor a visszaverődő
elektron irányaként bármely irány egyenlő valószínűségű, a beesési szögtől
függetlenül) a felületi impedancia a (86,23)-tól csak egy  tényezőben
különbözik. A diffúz visszaverődés sík felületről a

határfeltételt jelenti, ha . Ekkor azonban a Fourier-módszer nem
alkalmazható és a probléma megoldását az ún. Wiener–Hopf-módszerrel
kell megkeresni.[270]

 



[261] Az anizotrop esetben a helyzet megváltozik. A mondott feltétel
kielégítése érdekében tangenciális komponenseket is be kell vezetni a
határfelületi normális elektromos térerősség-komponense mellé.

[262] A  egyenlőség biztosítható, ha , vagyis (a 
becslést alkalmazva) az  frekvencián. Ez az érték összefér a 

 egyenlőtlenséggel, ha  ahol  a fém
plazmafrekvenciája (az ), a vezetési elektronok effektív tömege).
A fémekre általában .

[263] Ez megfelel a szokásos  helyettesítésnek az 
különbségben.

[264] A következő – a  végességét figyelembe vevő közelítésben a 
vezetőképesség-tenzor komponenseivel együtt megjelennek a  és 
komponensek is. A  határfeltétel kielégítéséhez ekkor be kell vezetni a
határfelületre normális irányú  térerősséget is (ahogyan ezt már e fejezet
23. lábjegyzetében említettük).

[265] A további számítások formálisan egybeesnek a mágneses tér
szupravezetőbe való behatolása problémájának megoldásával (l. a IX. 52. §-
t).

[266] Az integráció útját (a jobb oldali valós tengelyrészt) el lehet forgatni 
-tal a komplex  síkban anélkül, hogy ezáltal az integrandus pólusait

metszenénk. Ekkor , ezt sugár mentén integrálva adódik, hogy

, és az  behelyettesítése után 

.

[267] Az anomális skin-effektus lényegét alkotó jelenségekre először H.
London (1940) mutatott rá. Az effektus kvalitatív elméletét A. B. Pippard
(1947), az itt bemutatott kvantitatív elméletet G. E Reuter és E. H.
Sondheimer (1948) dolgozta ki.

[268] Ha , a (86,21) integrált a  határozza meg. Emellett ,
az  térerősség ügy csökken, mint .



[269] Az említett állítások bizonyítását a következő összefoglaló
tanulmányban lehet megtalálni: A. F. Andrejev, Uszpehi Fiz. Nauk (1971),
105, 113. old.

[270] Lásd G. E. Reuter, E. H. Sondheimer: Proc. Roy. Soc. A 195 (1948)
336. old.



87 §. A skin-effektus az infravörös
tartományban
Eddig a skin-effektusnak már két határesetét tanulmányoztuk: a normális
effektust, amikor a ( , , ) jellegzetes méretek közül a legkisebb az 
szabad úthossz, és az anomális effektust, amikor a legkisebb a  behatolási
mélység. Most a harmadik esetet vizsgáljuk meg, amikor a legkisebb hossz

9.159. egyenlet - (87,1)

Ehhez az esethez természetes módon az anomális skin-effektusból jutunk,
ha tovább növeljük a frekvenciát, s bár ekkor a behatolási mélységcsökken,
de az  szorzat úgy nő, mint . A közönséges fémeknél a (87,1) feltétel
az infravörös tartományban teljesül.

A (87,1) feltétel a frekvencia tartományát alulról korlátozza. Az
alábbiakban kifejtett eredmények, amelyek a Fermi-folyadékok elméletén
alapulnak, felülről is korlátozott érvényűek, a felső korlátot a

feltétel jelenti. Ennek a feltételnek a sérülése a Fermi-eloszlás mélyéből
való kvázi-részecske-keltéshez vezetne, aminek nincs értelme a Fermi-
folyadékok elméletének keretei között.

Az áram és az elektromos tér közti kapcsolat meghatározása érdekében
ismét a kinetikai egyenlethez kell fordulni. Most az idő szerinti deriváltat
tartalmazó tag – az  feltétel miatt – nagy a térbeli deriváltat
tartalmazó taghoz képest, és – az  feltétel miatt – még az ütközési
integrálhoz képest is. Ezeket a tagokat a kinetikai egyenletben elhanyagolva
adódik, hogy



írjuk az idő szerinti deriváltat így:

ekkor kapjuk, hogy

9.160. egyenlet - (87,2)

Az, hogy a kinetikai egyenletben nem lép fel koordináták szerinti derivált
azt jelenti, hogy nem lesz térbeli diszperzió. Ebben az értelemben a skin-
effektus újból „normális” lesz. Az idő szerinti derivált fellépése viszont a
vezetőképesség frekvencia-diszperziójához vezet. Ez a helyzet olyan, mint
amilyennel az ütközésmentes plazma elektromos permittivitásának
kiszámításakor találkoztunk. A különbség a fém anizotrópiájában és a
Fermi-folyadékos jelenségekben van. Ez utóbbiak abban nyilvánulnak meg,
hogy az áramsűrűség kifejezése egy integrál, amely nemcsak a 
eloszlásfüggvénytől függ, hanem a kvázirészecskék (a vezetési elektronok)

 kölcsönhatási függvényétől is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
 tag megjelenése miatt a kinetikai egyenletben a kvázirészecskék

kölcsönhatásának kiküszöbölése a  effektív eloszlásfüggvény
bevezetésével itt már nem lehetséges.

A (74,21)–(74,22) szerint az áramsűrűség az elektron eloszlásfüggvényének
korrekciójával a

képlet segítségével fejezhető ki, ahol  a  irányába mutató egységvektor,
ami egybeesik a Fermi-felület normálvektorával. Ide behelyettesítve a
(87,2)-ből a  függvényt, az áram és a térerősség közti kapcsolatot a



alakban kapjuk, ahol a vezetőképesség tenzora

9.161. egyenlet - (87,3)

Az  tenzor szimmetriáját a kristály szimmetriája határozza meg [és nem
függ a tér irányától, mint az a (86,15)-ben volt]. A köbös szimmetriájú
kristályban (amit az alábbiakban felteszünk az egyszerűség kedvéért) ez a
tenzor –és vele együtt a  is – skalárrá alakul:

és ekkor

9.162. egyenlet - (87,4)

A fém tulajdonságainak leírása ezzel a vezetőképességgel egyszerű módon
azt jelenti, hogy a leírásban az elektromos permittivitást az

9.163. egyenlet - (87,5)

kifejezéssel helyettesítjük. Az  jelölést az ismert (l. a VIII. 78. §-t)
határeset analógiájára vezetjük be, amely az elektromos permittivitás igen
nagy frekvenciákra vonatkoztatott határesete:



ahol  az anyag egységnyi térfogatában levő elektronok száma. Így az 
 mennyiség a fémek infravörös optikájában az effektív elektronszám

szerepét játssza; ez a szám a vezetési elektronok kölcsönhatási függvényétől
függ.

Az  számmal együtt célszerű bevezetni az effektív plazmafrekvenciát
is:

9.164. egyenlet - (87,6)

Ekkor a vezetőképesség alakja

9.165. egyenlet - (87,7)

Az  mennyiséget már a fém elektronspektrumának paraméterei is
meghatározzák; durva becslésként ez egybeesik az  hányadossal, a
Fermi-féle határenergiával. Minthogy a kifejtendő elméletet a

feltétel korlátozza, így teljesül, hogy

Az elektromos erőtér behatolását a fémbe a (86,4) egyenlet írja le, amely –
a (87,7) alakjának a behelyettesítése után – az

alakot ölti. Ennek az a megoldása, amelyik az  esetén nullához tart:



9.166. egyenlet - (87,8)

(a tipikus fémekre ). Így az elektromos tér exponenciális
törvény szerint csillapodik, és a behatolási mélység a frekvenciától
független. Az elektromos és a mágneses tér közti kapcsolatot most [mint
könnyűújra belátni a (86,3) első egyenletéből], a (86,8)összefüggés
határozza meg a

9.167. egyenlet - (87,9)

felületi impedanciával. A tisztán képzetes felületi impedancia azt jelenti,
hogy az elektromágneses hullámok a fém felületéről disszipáció nélkül
teljesen visszaverődnek. Ez az eredmény természetes, mert a vizsgált
közelítés nem veszi figyelembe az elektronok ütközését, ami pedig a
disszipáció forrása.

Megjegyezzük, hogy a (87,7) figyelembevételével a vizsgált elmélet
alkalmazhatóságának feltételét az

9.168. egyenlet - (87,10)

alakban lehet felírni. A bal oldali egyenlőtlenség megegyezik a

egyenlőtlenséggel (ahol  a Debye-hőmérséklet). Ebben az esetben a 
Fermi-paramétert és a (87,3)-ban az  függvényt nem magán a Fermi-
felületen, hanem az



tartományban kell venni. Miként azt a IX. 65. §-ában kimutattuk, az
elektron–fonon kölcsönhatás odavezet, hogy a  ebben a tartományban
eltér az  tartományban levő -től (ami lényeges a fém
statisztikai tulajdonságai számára alacsony hőmérsékleteken); ugyanez
vonatkozik a kvázirészecskék  kölcsönhatási függvényére is.



88 §. Helikoidális hullámok a
fémben
Az a tény, hogy a változó külső elektromágneses erőtér nem hatol be a fém
belsejébe, más szavakkal azt jelenti, hogy a fémben nem lehetséges
csillapítatlan elektromágneses hullámok terjedése egészen az 
plazmafrekvenciáig.

A helyzet azonban gyökeresen megváltozik, ha jelen van egy állandó 
mágneses erőtér. A mágneses erőtér megváltoztatja az elektronok
mozgásának jellegét, és ezáltal erős hatást gyakorol a fém elektromágneses
tulajdonságaira. Emellett lényeges, hogy a mozgás véges marad a mágneses
térre merőleges síkban. Erős terekben, amikor a pálya Larmor-sugara, az 

 kicsi marad az elektron  úthosszához képest:

9.169. egyenlet - (88,1)

(vagy ami ugyanaz, , ahol  a Larmor-
frekvencia, a  pedig a szabad úthossz befutásához tartozó idő), az
elektromos vezetőképesség a tér irányára merőleges irányokban élesen
lecsökken és  esetén nullához tart. Azt mondhatjuk, hogy ezekben az
irányokban a fém dielektrikumként viselkedik, aminek eredményeképpen
csökken a hullámok energiadisszipációja, ha azok elektromos tere a -re
merőleges irányban polározott. Más szóval, lehetővé válik ilyen hullámok
terjedése mint csillapítatlan folyamat (legalább első közelítésben). Emellett
még a hullámok számára megengedett frekvenciákat korlátozza az

9.170. egyenlet - (88,2)



feltétel, ugyanis csak e feltétel mellett tudnak az elektronok trajektóriái
jelentősen elgörbülni a térerősség periódusideje alatt, ami a fém
elektromágneses tulajdonságainak e frekvenciákra vonatkozó
megváltozásához vezet.

Az elektronok mozgásának végessége (a -re merőleges síkban) feltételezi,
hogy az impulzustrajektória – a Fermi-felület metszésvonala – is véges.
Ezért a fent elmondottak vonatkoznak zárt Fermi-felületű fémekre a 
tetszőleges iránya mellett, valamint a nyílt Fermi-felületű fémekre is,
azonban csak a  olyan irányaira, amelyeknél a metszésvonalak zártak. A
nyílt metszésvonalak esetében az elektronok mozgása a mágneses térben
végtelen marad, a vezetőképesség nem csökken, és az elektromágneses
hullámok a megfelelő irányokban nem terjedhetnek.

A fémben a csillapítatlan elektromágneses hullámokat úgy lehet tekinteni
mint az elektromos Fermi-folyadék energiaspektrumának Bose-ágait.
Ezeknek a hullámoknak a makroszkopikus jellege (a rácsállandóhoz képest)
nagy hullámhosszban nyilvánul meg. Ez az oka annak, hogy ezek a
gerjesztések csak igen kis fázistérfogatnak felelnek meg, és járulékuk a fém
termodinamikai mennyiségeihez elhanyagolható.

Írjuk fel újból a Maxwell-egyenleteket:

9.171. egyenlet - (88,3)

ahol -vel jelöltük a hullám gyenge, de változó mágneses terét (a 
állandótól való megkülönböztetés végett). Ha kiküszöböljük a -t ezekből
az egyenletekből, akkor

adódik. A monokromatikus síkhullámokra innen

9.172. egyenlet - (88,4)



következik. Fejezzük ki az  térerősséget az áramsűrűséggel az
szerint, ahol  a fajlagos ellenállás tenzora. Ekkor a

9.173. egyenlet - (88,5)

homogén lineáris egyenletrendszerhez jutunk. Ennek determinánsa adja a
hullámok diszperziós törvényét.

A 84. és 85. §-ban megkaptuk a fém vezetőképesség-tenzorának az alakját
(a maradékellenállás tartományában) erős, stacionárius mágneses tér
esetében. Mutassuk meg, miként kell módosítani ezeket az eredményeket a
nemstacionárius esetre!

Az elektromos térerősség térbeli és időbeli periodicitása (és ezzel együtt az
elektronok eloszlásfüggvénye változó részének periodicitása is) a kinetikai
egyenlet bal oldalán a

tagok megjelenéséhez vezet [l. (74,25)]. A (84,7)-hez hasonlóan állítsuk elő
a  és  függvényeket a

alakban. A (74,21) szerint a  és  függvényeket egymással a

lineáris integrálegyenlet kapcsolja össze. Így a kinetikai egyenlet a



9.174. egyenlet - (88,6)

alakot ölti. Ez az előző, (84,10) egyenlettől az  tag helyén álló,
szögletes zárójelben levő kifejezésben tér el. Ez a kifejezés most nemcsak
az elektronoknak a szennyező atomokon való szóródásának jellegétől függ,
hanem az elektronok egymással való kölcsönhatását leíró függvénytől is.

Az  feltétel értelmében az  tag a (88,6)-ban kicsi a  taghoz
képest, miként kicsi volt az előző (84,10) egyenletben is. Az 
feltétel szerint kicsi az  tag is. Írjuk fel még a hullámvektorra
vonatkozó feltételt is: , vagyis

9.175. egyenlet - (88,7)

a hullám hosszának nagynak kell lennie a Larmor-sugárhoz képest. Ekkor
kicsi lesz a (88,6) szögletes zárójelében levő utolsó tag is. E feltételek
mellett a 84. §-ban kifejtett módszer a kinetikai egyenlet megoldására
szukcesszív approximációval alkalmazható marad, és érvényben maradnak
ezzel együtt az ott nyert eredmények is a vezetőképesség-tenzor 
hatványai szerinti sorfejtése első tagjaira. De tekintettel az és  jelenlétére
a (88,6) egyenletben, lesz térbeli és frekvenciadiszperzió.

Az, hogy a Fermi-felületnek vannak jellegzetes hosszúság- és
időparaméterei, valamint különböző geometriai tulajdonságai, az
elektromágneses hullámok fémben való terjedésében egész sor jelenségnek
a forrása. Mi (ebben és a következő pontban) csak néhány jellegzetes esetet
tanulmányozunk.

Vizsgáljuk a nemkompenzált fém és zárt Fermi-felület esetét. A (85,4)–
(85,5) szerint az ellenállástenzor komponensei közül a legnagyobb a

9.176. egyenlet - (88,8)



ez a komponens a tenzor disszipációmentes (antihermitikus) részére
vonatkozik, és egyáltalán nem függ az ütközési integrál alakjától, és nem
függ a (88,6) egyenlet szögletes zárójelében levő kifejezés alakjától sem. A
(88,8) képlet következésképpen érvényes marad a hullám terében is.

A közeg leírása a  ellenállástenzor (vagy a vezetőképesség-tenzor)
segítségével egyenértékű azzal, hogy a közeget az

elektromos permittivitási tenzorral írjuk le. Az adott esetben az 
tenzornak csak

alakú komponensei vannak. Ez a kifejezés egybeesik az 56. §-ban, a
plazmában fellépő helikoidális hullámokkal kapcsolatban vizsgált esettel
(az eltérés csak az, hogy az  elektronsűrűséget itt az 
különbséggel kell helyettesíteni). Ezért az 56. §-ban nyert eredmények
közvetlenül áthozhatók a fémben terjedő vizsgált hullámtípusra is, amit
ezáltal helikoidális hullámnak is neveznek.[271]

E hullámok diszperziós törvénye:

9.177. egyenlet - (88,9)

ahol  a és a  közötti szög. A hullám elektromos tere elliptikusan
polározott a  mágneses térre merőleges síkban. Ha a  irányában vesszük
fel a -tengelyt (miként az 56. §-ban is), az  síkot pedig a és 
vektorokra fektetjük, az elektromos térre az



9.178. egyenlet - (88,10)

képlet adódik, ahol a felső előjel vonatkozik az , az alsó az 
 esetre.

 

[271] E hullámok fémben való terjedésének lehetőségére O. V. Konsztantinov
és V. I. Perel mutatott rá (1960).



89 §. Magnetoplazma-hullámok a
fémben
Tekintsük most a hullámokat kompenzált ( ) fémben, aminek a
Fermi-felülete zárt. A (88,1)–(88,2) kötelező feltételeken kívül feltesszük az

9.179. egyenlet - (89,1)

egyenlőtlenségek teljesülését is. Az elsőértelmében az ütközési integrál
a (88,6) kinetikai egyenletben kicsi az  taghoz képest, a
másodikértelmében kicsi lesz az  tag is. Ezeket a tagokat
elhanyagolva, a

9.180. egyenlet - (89,2)

egyenlethez jutunk, ami a (84,10)-től abban tér el, hogy az ottani 
helyére  teendő.

Ezért a 85. §-ban nyert eredmények a stacionárius esetre vonatkozó
vezetőképesség-tenzorra azzal az eltéréssel maradnak érvényben, hogy az 

 hatványai szerinti sorfejtés kis paramétere most nem , hanem 
. A vezetőképesség térbeli diszperziója elmarad, de lesz

frekvenciadiszperzió.

A (85,7) szerint a stacionárius esetben a fajlagos ellenállás
tenzorkomponenseinek sorfejtésében a vezető tagok kompenzált fémekre

9.181. egyenlet - (89,3)



Ebben a tenzorban azonban az  paraméter elkülönítése érdekében meg
kell vizsgálni, hogyan lép fel nemcsak a , hanem az  is. Ezért írjuk fel a

becslést, ahol

Hasonlóan,

Most végrehajtva a kifejtési paraméter fent említett cseréjét, a 
tenzort a

9.182. egyenlet - (89,4)

alakban kapjuk, ahol minden , dimenziótlan valós együttható; az 
és az  mennyiségek (az  kifejezésben) itt bizonyos módon
kötelező nagyságrendben kiválasztott paramétereknek tekintendők. A (89,4)
minden tagja a tenzor antihermitikus, vagyis disszipációmentes részéhez
tartozik. Ezért már előre nyilvánvaló, hogy e tagok közül egynek a
figyelembevétele is csillapítatlan hullámokhoz vezet.

A  és  tetszőleges irányának általános esetében a hullámok diszperziós
törvényét meglehetősen bonyolult képletekkel lehet kifejezni. Speciális
esetre szorítkozunk, amely azért lehetővé teszi e hullámok alapvető
tulajdonságainak megvilágítását.



Vegyük úgy, hogy a fém kristályrácsának másodrendűnél magasabb rendű
szimmetriatengelye van, és legyen a  tér (a  iránya) e tengely mentén.
Az  mennyiségek kétdimenziós szimmetrikus tenzort
alkotnak az  síkban, amely az adott szimmetria esetén skalárra
redukálódik:

Az ,  kétdimenziós vektort alkotnak ugyanabban a síkban, és az adott
szimmetria esetén nullával egyenlők. Így csak a

9.183. egyenlet - (89,5)

komponensek maradnak meg.

Válasszuk az  síkot megint úgy, hogy ráfeküdjön a  és  vektorokra. Ha
elhanyagoljuk a ( -hez képest) kicsi  mennyiséget, a diszperziós
törvény két egyenletre bomlik:

ekkor a  és  közti  szög nincs túl közel -hez, így  nem túl kicsi (
). Innen adódik a két hullámtípusra a diszperziós törvény:[272]

9.184. egyenlet - (89,6)

ahol

9.185. egyenlet - (89,7)



Ezeket a fémben terjedő elektromágneses hullámokat magnetoplazma-
hullámoknak nevezik. Az első és második hullámtípus a plazmában fellépő
gyors magnetoakusztikai és Alfvén-hullám megfelelője.[273] A lassú
magnetoakusztikai hullámnak megfelelő rezgéseknek eleve nem lehet olyan

 sebességük, amelyik a (89,1) második feltételének eleget tenne, és
ezért itt nem nyilvánulhat meg.

 

[272] A (86,9)–(89,7) diszperziós törvényeknél a  feltétel azt jelenti,
hogy  fenn kell, hogy álljon. Elérhető  terekben ez a feltétel csak a
félfémek (bizmut) esetében elégíthető ki, ha a töltéshordozók sűrűsége
kicsi.

[273] E hullámok létének lehetőségére S. J. Buchsbaum és J. Golt (1961)
mutatott rá. A kifejtett elméletet E. A. Kaner és V. G. Szkobov dolgozta ki
(1963).



90 §. A fém vezetőképességének
kvantumoszcillációja mágneses
térben
A galvanomágneses jelenségek 84. és 85. §-ban kifejtett elmélete
kváziklasszikus abban az értelemben, hogy a kvantumos jelleg csak az
elektronok eloszlásfüggvényében mutatkozik meg, az energiaszintek
diszkrétségét a mágneses térben (zárt elektrontrajektóriákra) nem vettük
figyelembe. Ez a diszkrétség azonban minőségileg új jelenséghez, a
vezetőképességnek mint a mágneses tér függvényének az oszcillációjához
(az ún. Subnyikov–de Haas-effektushoz) vezet. Ez az effektus hasonlít a
mágneses nyomaték oszcillációjához (a de Haas–van Alphen-effektushoz),
de ennek elmélete bonyolultabb a jelenség kinetikai (nem termodinamikai)
jellege miatt. Ezt a kölcsönhatás-mentes elektronok modelljének keretei
között vizsgáljuk, megmaradva a kérdésnek a Fermi-folyadékos
jelenségekkel kapcsolatos oldalán, amit eddig még – tudomásunk szerint –
nem tanulmányoztak.

A mágneses teret – miként a 84. §-ban – erősnek feltételezzük a (84,1)
értelmében, amit az

9.186. egyenlet - (90,1)

alakban írunk, ahol  az elektron szabad úthossz befutásának ideje, és

9.187. egyenlet - (90,2)



a Larmor-frekvencia,  pedig az elektron ciklotrontömege.[274]

Ugyanakkor a mágneses térnek nem kell olyan erősnek lennie, hogy a
kváziklasszikusság feltétele:

9.188. egyenlet - (90,3)

sérüljön. A viszony a és a  között tetszőleges lehet.

Csak a transzverzális (a -tengelyre merőleges) vezetőképesség kvantumos
oszcillációinak vizsgálatával foglalkozunk, feltételezve még, hogy a kristály
köbös szimmetriájú (a képletek egyszerűbb felírása végett). Ilyen
kristályban a vezetőképesség tenzorának szimmetrikus (disszipatív) része
csak  és  komponensekkel rendelkezik. A transzverzális
komponensekre vonatkozó feladat relatív egyszerűsége azzal kapcsolatos,
hogy ezekre az ütközések hatását a mágneses tér hatásához képest kis
perturbációnak tekinthetjük (miként ezt a 84. §-ban láttuk), a 
longitudinális komponensre ez már nem áll fenn.[275]

A vizsgált fémet – mint a 84. §-ban is — a maradékellenállási
tartományában vizsgáljuk, és így az elektronok szennyező atomokkal való
ütközéséről van szó. Tekintettel ezen ütközések rugalmas jellegére, a
különböző energiájú elektronok az elektromos áram keltésében egymástól
függetlenül vesznek részt.

Legyen  az elektron kvantumállapotainak száma az egységnyi
energiaintervallumra vonatkoztatva. Ekkor a  energiaintervallumba eső
energiájú elektronok száma , ahol  az állapotok betöltési
száma. Jelöljük -nal az ilyen elektronok által létrehozott transzverzális
áram sűrűségét. Ha mind elektromos térerősség, mind hőmérséklet-gradiens
fellép, az áramsűrűség a

9.189. egyenlet - (90,4)



összeg alakjában áll elő. Az első tag a diffúziós töltéstranszport,  a
diffúziós együttható (a reális térben!) az  energiájú elektronokra.

A (90,4) áram nullát kell, hogy adjon az

eloszlásra, ami az elektrongáz statisztikus egyensúlyának felel meg 
gyenge, állandó elektromos potenciál jelenlétében (  a Fermi-eloszlás).
Ebből adódik a  és  kapcsolatára:

A teljes elektromos vezetőképességet az elektronok energiájára összegezve:

9.190. egyenlet - (90,5)

Ebben a képletben az összegezés az elektron minden kvantumállapotára
történik, az  az állapotok kvantumszámainak esetleges sokaságára utal. Ez
a képlet vezet át a vezetőképesség tenzorának kiszámításától az elektronok
elektromos tér nélküli diffúziós együtthatójának kiszámításához.

A diffúziós együttható a mikroszkopikus ütközési aktusok jellemzőivel a
(21,4)-típusú

képlettel fejezhető ki, ahol az összegezést az elektron által a  időtartam
alatt elszenvedett ütközésekre kell kiterjeszteni;  az elektron 
koordinátájában az ütközések során bekövetkezett megváltozások
átlagértéke (emlékeztetünk arra, hogy a mágneses térre merőleges síkban az
elektron mozgása véges, a kváziklasszikus pálya szemléletes képe szerint 

 a pálya középpontjának az eltolódása). Jelölje



az elektron átmenetének valószínűségét az  állapotból az állapotba a
szóródás során; a -függvény a szórás rugalmasságát fejezi ki, az  pedig
(a szennyező atomok sűrűsége) a kaotikusan elrendeződő atomokon a
szórás függetlenségét. Ekkor a diffúziós együttható a

képlettel állítható elő, ahol  az  koordináta középértéke az  állapotban.
Helyettesítsük be ezt a kifejezést a (90,5)-be; a vezetőképességre adódik,
hogy

9.191. egyenlet - (90,6)

(S. Titeica, 1935; B. I. Davidov–I. Ja. Pomerancsuk, 1939).[276]

E képletek tényleges alkalmazásakor ki kell deríteni az  jelölés értelmét. A
vezetési elektronok diszkrét, kvantumos energiaszintjei a mágneses térben a

-térbeli kvázi-klasszikus pályák zártsága miatt lépnek fel (vagyis az
izoenergetikus felületek zárt metszetei miatt); ezt feltételezzük is az
alábbiakban. Ekkor a kvantumállapot négy számmal jellemezhető:

9.192. egyenlet - (90,7)

ahol  pozitív egész (nagy) szám, a  az elektronspin vetületének
értéke, a ,  az általános



kváziimpulzus komponensei. Feltesszük, hogy a mágneses tér 
vektorpotenciálját abban a mértékben választottuk, amelyben

Az  és  koordináták ciklikussága miatt a  és  általános
impulzuskomponensek megmaradtak (l. a IX. 58. §-t). Az energiaszintek
csak e három kvantumszámtól függnek: , , . Az energiaszinteket az

9.193. egyenlet - (90,8)

képlet adja meg, ahol az  az

9.194. egyenlet - (90,9)

egyenlet megoldása. A (90,8) második tagjában  a Bohr-
magneton, a  szorzó az elektron mágneses nyomatékának
megváltozása a rácsban a spin-pálya kölcsönhatás következtében.

A 84. és 85. §-ban vizsgált vezetőképesség-tenzor valójában a pontos
 függvény átlagolásának eredménye, amikor a kis kvantumos

oszcillációkra közepelünk. Speciálisan, (85,3) szerint az így átlagolt
transzverzális vezetőképességre . Mindenekelőtt megmutatjuk,
hogy ez az eredmény hogyan kapható meg a (90,6)-ból, és megvilágítjuk a
kapcsolatot az ebben a képletben szereplő  és az elektronok
szennyezőkön való kváziklasszikus ütközését leíró (78,14) ütközési
integrálban szereplő  függvény között.

A 84. §-ban már megjegyeztük, hogy az elektron mozgásának
kváziklasszikus jellege ugyanakkor a szórási folyamat függetlenségét is
jelenti a mágneses tértől. A mágneses tér nélkül a -ről -re változó
kváziimpulzusos szórásfolyamat valószínűségét a (78,14) ütközési
integrálban a



9.195. egyenlet - (90,10)

alakban helyettesítettük be. Ahhoz, hogy ezt a képletet a mágneses tér
jelenlétében végbemenő szórás leírására alkalmas alakra hozzuk, elegendő
transzformálni olyan változókra, amelyek értelme megmarad a mágneses
térben való mozgásra:

9.196. egyenlet - (90,11)

(a  deriváltról is feltesszük, hogy az új változókkal van
kifejezve). Az  koordináta a kváziklasszikus trajektória mentén való
mozgás során azáltalánosított  kváziimpulzussal a

kapcsolatban van, ezért (a trajektóriára) átlagolt értéke

9.197. egyenlet - (90,12)

Az oszcillációkra átlagolt  vezetőképességet a (90,6) képletből
kaphatjuk, ha benne az  diszkrét változóra vonatkozó összegzést az 
folytonos változóra vonatkozó integrálással cseréljük fel. A rövidség
kedvéért bevezetve az

9.198. egyenlet - (90,13)



jelölést, kapjuk, hogy

9.199. egyenlet - (90,14)

(a  szorzó a spin két irányának megfelelően lép fel, a szórás valószínűsége
nem függ – a feltevés szerint – a spintől, minthogy a vetülete nem változik).
Az  szerinti integrálás eltávolítja a -függvényt, az  szerinti integrálás
pedigúgy hajtható végre, hogy az a lassan változó szorzót állandónak
tekintjük és (az  esetén felvett értékét véve) csak a  deriváltat
integráljuk. Az eredmény:

9.200. egyenlet - (90,15)

Térjünk át most a diszkrét szintek figyelembevételére. Ez azt jelenti, hogy a
(90,14)-ben az  folytonos változó szerinti integrálás helyett (adott  és 
mellett)  szerinti összegezést írunk, az

cserét hajtva végre, ahol

ahogyan ez világosan látszik (90,9)-ből, majd definiáljuk az 
ciklotrontömeget. A most bevezetett jelöléseket felhasználva írhatjuk:

9.201. egyenlet - (90,16)



(megjegyezzük, hogy a és  szerinti integrálások tekintetében az  e
változókban szimmetrikus).

Ennek a kifejezésnek az oszcilláló része, a  a Poisson-féle összegzési
képlettel választható le (l. a IX. 63. §-t),

9.202. egyenlet - (90,17)

és fellép itt az  szerint egy összegzés; a  kiközepelt rész az első
integráltagból származik.

Feltesszük, hogy az oszcilláció amplitúdója kicsi a közepelt -hoz képest.
[Ugyanezt kívánja a mágneses tér nagyságára kirótt feltétel, l. a (90,26)
képletet.] Ekkor minden esetben elegendő az oszcilláló részt csak a (90,16)
összeg egy-egy (  és  szerinti) tagjában figyelembe venni. Tekintettel az
a tényező -re és -re vonatkozó szimmetriájára, és bevezetve a  jelölést
a (90,15) definícióhoz hasonlóan, kapjuk, hogy

9.203. egyenlet - (90,18)

ahol  az integrál oszcilláló része:

Integrálási változónak vezessük be az  helyett a (90,8)-ból az 
függvényt, és integráljunk  szerint parciálisan (eközben a lassan változó 
szorzót állandónak lehet tekinteni). A kiintegrált rész nem vezet a mágneses
tértől függő oszcillációhoz (és csak kis korrekciót jelent a -ban); ezt
elhagyva kapjuk, hogy



9.204. egyenlet - (90,19)

Itt

és bevezetve az

9.205. egyenlet - (90,20)

függvényt [l. (90,9)], a  függvény argumentumában elhanyagoltuk
a  tagot, a nagy -hoz képest.

A (90,19)  szerinti integrálását ugyanolyan pontossággal hajtjuk végre
mint a IX. (63,8) integrálást a de Haas–van Alphen-effektus vizsgálatában.
Az integrált a  pont olyan környezetei határozzák meg,
amelyekben az -nek mint  függvényének (az  metszet
területének) maximuma van. Az eredmény:

9.206. egyenlet - (90,21)

ahol

a  és  jel az exponensben azoknak az eseteknek felel meg, amikor a 
pont maximuma vagy minimuma az  függvénynek; az összegzést
minden extremális pontra ki kell terjeszteni.



A (90,21) integrál teljesen analóg a IX. (63,9) integrállal, csak a lassan
változó  szorzóban és az integrandusban levő 
kifejezésben tér el attól. Ezek a szorzók (mint a  is)
helyettesíthetők az  helyen, vagyis a Fermi-felületen felvett
értékeikkel. Ezután az  szerinti integrálás és a -ra vonatkozó összegezés
a

9.207. egyenlet - (90,22)

végeredményhez vezet, ahol az , , ,  az  helyen, vagyis a
Fermi-felületen veendő.[277]

Ha az adott  irányban a Fenni-felületnek csak egy extremális metszete
van, akkor arányosság van a  vezetőképesség oszcilláló részei és a
longitudinális mágneses szuszceptibilitás között. A (90,22) összehasonlítása
a IX. (63,13) képletével azt adja, hogy

9.208. egyenlet - (90,23)

Az ismertetett számítások feltételezik, hogy a vezetőképesség
oszcillációjának amplitúdói kicsik az átlagértékhez képest. Sőt ez a
követelmény lényegében az egész 84. és 85. §-ban kifejtett elmélet
alkalmazhatóságának feltétele is. Nyilvánvaló, hogy az átlagolt értékeknek
csak akkor van reális értelmük, ha azok a vezetőképesség-tenzor fő részét
képezik.

Ha , akkor az oszcillációk amplitúdóit a (90,22)-ben szereplő
összeg első tagjai határozzák meg, amelyekben , . A (90,15)



definíció szerint  becslésére  adódik, és . Innen
az oszcilláció amplitúdójára a következő becslés adható:

9.209. egyenlet - (90,24)

Ez az arány már a (90,3) kötelező feltétel értelmében is kicsi.

Ha , akkor a becslés megváltozik. Ebben az esetben az oszcilláció
amplitúdóját a (90,22)-ben az összeg sok tagja határozza meg, amelyekben

, vagyis . Az ilyen tagok számának nagyságrendje maga
is . Az előző becsléssel összehasonlítva, itt megjelenik egy kiegészítő
szorzó:

s így

9.210. egyenlet - (90,25)

Ennek az aránynak a kicsiségét kívánó követelmény a

9.211. egyenlet - (90,26)

feltételhez vezet.

Feladat

Határozzuk meg az elektrongáz transzverzális vezetőképességét kvadratikus
diszperziós törvény esetén ( )! Az elektronok a szennyező



atomokon izotrop törvény szerint, az energiától független
hatáskeresztmetszettel szóródnak.

Megoldás. A feladat a (90,15)-ben és (90,23)-ban szereplő  mennyiség
kiszámítására vezethető vissza. Kvadratikus diszperziós törvény esetén

, és ezért a zárt trajektórián a sebesség átlagértéke nulla: ,
ugyanígy . Ezért a (90,12) szerint . A szövegben mondottak
alapján a  átlagérték kiszámítása során a szórási folyamatot a
mágneses tértől függetlennek lehet tekinteni. Emellett a  és  közti
különbség lényegtelen, ha a szóró atom helyét az  pontba tesszük,
ekkor kapjuk, hogy .

A vizsgált esetben a szórás valószínűsége , ahol  a ütközés
utáni impulzus iránya körüli térszögelem és  az állandó teljes
hatáskeresztmetszet. Ez a kifejezés a

egyenértékű alakban is előállítható, ahol  a  azimutszöge az  síkban;
itt ez helyettesíti a (90,11) kifejezést. Hasonló módon írható fel a  térben a
térfogatelem . Ekkor

Most tehát

továbbá

ahol  a szabad úthossz.



A vezetőképesség átlagát a (90,15) szerint számítjuk ki:

ahol  az elektron számsűrűsége. A Fermi-felület metszetének
területe maximális  esetén lesz, amikor . Ezért

A vezetőképesség oszcilláló részére (90,23) szerint

A mágnesezettség  oszcilláló részét a vizsgált modellben az V. (60,6)
képlete adja.

 

[274] Emlékeztetünk arra [IX. (57,6)], hogy , ahol  az
izoenergetikus felületből a  síkkal kivágott metszet területe; az
izoenergetikus felületet itt a  térben, nem pedig a  térben kell
meghatározni, miként azt a IX. kötetben tettük.

[275] Ami a vezetőképesség tenzorának antiszimmetrikus részét illeti, a
kvantumos oszcilláció abban csak az -t szerinti második közelítésben
jelenik meg.

[276] A szennyezőkön való szóródásnál a Pauli-elv nem tükröződik a képlet
alakján; l. a (78,14) ütközési integrált, amelyben a Pauli-elvvel kapcsolatos 

 szorzatok kölcsönösen „kiejtik” egymást.

[277] Az oszcilláció vezetőképességet A. I. Ahijezer (1939), B. I. Davidov és
I. Ja. Pomerancsuk (1939) vizsgálta az elektronok kvadratikus diszperziós
törvényét feltételezve; A. M. Koszevics és V. V. Andrejev (1960) pedig
tetszőleges diszperziós törvényre.



10. fejezet -
DIAGRAMTECHNIKA A
NEMEGYENSÚLYI
RENDSZEREKRE

91 §. A Matsubara-szuszceptibilitás
A különféle rendszerek gyenge változó külső erőterekben való
viselkedésének vizsgálata a megfelelő általánosított szuszceptibilitások
kiszámításához vezet. Ebben a pontban olyan képleteket vezetünk le,
amelyek az általánosított szuszceptibilitásokat néhány segédmennyiséggel
kapcsolják össze, amelyek kiszámítását a Matsubara-féle diagramtechnika
segítségével lehet elvégezni. Ugyanakkor megnyílik az út e technika
alkalmazására a rendszerek kinetikai tulajdonságainak tanulmányozásában
is (A. A. Abrikoszov, Je. Dzsalosinszkij, L. P. Gorkov, 1962).

Emlékezetbe idézzük az  általános szuszceptibilitás definícióját (l. az
V. 123. §-t). A rendszert érő külső hatásokat írja le a Hamilton-operátorban
egy

10.1. egyenlet - (91,1)

alakú perturbáló operátor, ahol  Schrödinger-féle (az időtől nem függő)
operátor, ami a rendszert jellemző valamilyen fizikai mennyiségnek felel
meg. A perturbálóáltalánosított erő legyen , az idő adott függvénye;
feltételezzük, hogy külső hatás nélkül az átlagértéke nulla. Ekkor – az 
szerinti első közelítésben – lineáris kapcsolat van az átlagérték és az



 függvény Fourier-komponensei között. Az általánosított
szuszceptibilitás e kapcsolatban az arányossági tényező:

10.2. egyenlet - (91,2)

A Kubo-formula (l. az V. 126. §-t) szerint az  függvény előállítható
operátoralakban:

10.3. egyenlet - (91,3)

ahol  Heisenberg-operátor, amit a rendszer perturbálatlan Hamilton-
operátora határoz meg (erre utal a nulla index), az átlagolást pedig a
rendszer adott nemperturbált stacionárius állapotaira kell elvégezni, vagy
pedig a nemperturbált Hamilton-operátorral a Gibbs-eloszlásra.[278]

Vizsgáljunk most – tisztán formális szempontból – egy olyan rendszert,
amely a „Matsubara-féle mozgástörvénynek” engedelmeskedik. Ez az
egyenlet a reális mozgástörvénytől abban tér el, hogy az időre az 
helyettesítést alkalmazzuk; az új  változó a

10.4. egyenlet - (91,4)

véges intervallumot futja be. Érje ezt a rendszert a

10.5. egyenlet - (91,5)

perturbáció. A  változó függvénye lesz akkor az átlagérték is. Fejtsük az
 függvényt Fourier-sorba a (91,4) intervallumban:



10.6. egyenlet - (91,6)

és hasonló módon az  függvényt is.[279] Matsubara-szuszcepitiblitásnak
nevezzük a két sorfejtés közti arányossági tényezőt:

10.7. egyenlet - (91,7)

Célunk most az, hogy részint az  számára képleteket vezessünk le,
amelyek a (91,3)-hoz hasonlóak, részint pedig az, hogy megállapítsuk az 

és a bennünket érdeklő  függvények kapcsolatát. Kezdjük a
feladat első részével!

Legyen  a rendszer nemperturbált Hamilton-operátora. Az  mennyiség
„egzakt” Matsubara-operátora az

10.8. egyenlet - (91,8)

képlettel[280] számítható ki, ahol  a Matsubara-féle -mátrix:

10.9. egyenlet - (91,9)

A  index a Matsubara-féle „kölcsönhatási reprezentációban” előállított
operátorokat jelöli:[281]

10.10. egyenlet - (91,10)



és hasonlóan a -ra is. A perturbációszámítás első rendjében (91,9) a

10.11. egyenlet - (91,11)

kifejezéshez vezet.

A Gibbs-eloszlásra átlagolt értéket kiszámítva adódik, hogy

10.12. egyenlet - (91,12)

A IX. (38,6) szerint

valamint (91,8) és (91,11) szerint:

E kifejezéseket a (91,12)-be helyettesítve, ugyanezzel a pontossággal
kapjuk, hogy

Az első integrálban a változó , a másodikban az integrálás
tartományát osszuk fel -tól -ig és -tól -ig tartó részekre. Az



egyszerűsítések és a (91,5)-ből való behelyettesítése után látjuk, hogy
az eredmény az

10.13. egyenlet - (91,13)

alakban írható (emlékezetbe idézzük, hogy  a  változó szerinti
időrendezés operátora; ez a tényezőket az előjel megváltozása nélkül a 
növekedése szerint jobbról balra rendezi). A (91,13)-ban a  Hamilton-
operátorral képzett Gibbs-eloszlásra átlagolunk. Az átlagolás eredménye
csak a  különbségtől függ. Végül az -nek a (91,6) Fourier-sor
alakját behelyettesítve kapjuk a keresett képletet a Matsubara-
szuszceptibilitásra:

10.14. egyenlet - (91,14)

Látjuk, hogy az  kifejezhető az  operátorral felépített Matsubara-
féle Green-függvény Fourier-komponenseivel [l. IX. (37,2)]. Figyeljük meg
az -ra adott (91,3) képlettől való eltérést: abban ugyanis a (  időre
vonatkozó) retardált kommutátor, nem pedig az időrendezett szorzat áll.

A felvetett feladat másik részének a megoldása érdekében – amely az 
és az  közti kapcsolat megadására irányul – szükséges, hogy a (91,3)
és (91,14) képletekből kiindulva, a függvényeket az  mátrixelemeivel
fejezzük ki. Nem végezzük el itt a megfelelő számításokat, minthogy azok
gyakorlatilag megegyeznek azokkal a számításokkal, amelyeket már más
hasonló esetekben elvégeztünk (l. az V. 126. §-t, a IX. 36. és 37. §-t). Csak
az eredmény felírására szorítkozunk:

10.15. egyenlet - (91,15)



10.16. egyenlet - (91,16)

Itt  az  Schrödinger-operátornak a rendszer stacionárius állapotaira
vonatkozó mátrixeleme, és . A két kifejezés
összehasonlításából kiderül, hogy

10.17. egyenlet - (91,17)

Minthogy az általános szuszceptibilitás valós a felső imaginárius 
féltengelyen, az  függvény valós, ha . Másrészt a (91,16)-ból
látható, hogy

Így az  páros valós függvénye -nek, és  az

10.18. egyenlet - (91,18)

képlettel adható meg. Ez a keresett kapcsolat. Az  meghatározásához
meg kell konstruálni az -nak azt a függvényét, amely a felső félsíkon
analitikus, és amelynek értéke a képzetes féltengelyen fekvő  diszkrét
pontokban egybeesik az  függvénnyel. Az így nyert  lesz a
keresett általános szuszceptibilitás.

A leírt módszert a következő fejezetben a szupravezetők kinetikai
tulajdonságaira fogjuk alkalmazni.



Végül megmutatjuk:  kifejezése lehetővé teszi, hogy meghatározzuk az
 mennyiségnek az  egyensúlyi értékhez tartó relaxációját. Ennek

érdekében úgy vesszük, hogy az  kezdeti nemegyensúlyi értéket az 
általános erő állítja elő, amely  időben hat, és azután kikapcsolódik. Az

 egy adott  időpontban az  értékeivel úgy határozható meg, hogy az
összes korábbi időpontok hatását az

képlet szerint vesszük figyelembe, és az  függvényt az általános
szuszceptibilitással az inverz Fourier-transzformáció fűzi össze:

(l. az V. 123. §-t). Ha  esetén , akkor

Az  viselkedését  nagy értékeire az  aszimptotikus viselkedése
határozza meg  esetén. A maga részéről ez utóbbit az -nak az
alsó félsíkban, a valós tengelyhez legközelebb fekvő szinguláris pontja
határozza meg. Speciálisan: a  relaxációs idejű  relaxáció annak
felel meg, hogy az -nak az  pontban egyszerű pólusa van.

 

[278] Az egész fejezetben a  mértékrendszert alkalmazzuk.

[279] Az  mennyiségekre, amelyeknek klasszikus határértékük van, a Bose-
statisztikának megfelelő technikát kell alkalmazni, ezért a (91,6) képletet a
„páros frekvenciák” szerint kell kifejteni.



[280] Minden, az alábbiakban felhasznált fogalom és képlet a IX. 38. §-ban
már szerepelt.

[281] A (91,8) képlet érvényes abban az esetben, amikor a  kiindulási
operátor nyilvánvalóan függ a  változótól (ha ezt a IX. 38. §-ban a
levezetésben még nem is feltételeztük).



92 §. A nemegyensúlyi rendszerek
Green-függvényei
A fizikai kinetika feladatai mindig nemegyensúlyi rendszerek vizsgálatával
kapcsolatosak. Az előző pontban leírt módszer alkalmazása az esetek egész
sorában lehetővé teszi, hogy a kinetikai mennyiségek kiszámításának
problémáját a termodinamikai egyensúlyban levő rendszerek Green-
függvényeinek kiszámításaira vezessük vissza. Ez maga azt a lehetőséget
kínálja, hogy ilyen diagramtechnikát alkalmazzunk (mint a Matsubara-féle),
ami a dolog lényegét illetően éppen egyensúlyi állapotokra való alkalmazást
jelent. Természetes, hogy ezt a lehetőséget minden egyes esetben azok a
fizikai körülmények korlátozzák, amelyek a gyengén nemegyensúlyi
állapotokkal kapcsolatosak.

Most annak a diagramtechnikának a kiépítéséhez kezdünk, amely elvben
alkalmas a tetszőleges nemegyensúlyi állapotban levő rendszer Green-
függvényeinek kiszámítására. Az ezzel a technikával a Green-függvényekre
nyert egyenletek sajátos értelemben hasonlítanak a kinetikai egyenletekre.
Az egyensúlyi rendszerekre való alkalmazásban ez a technika lehetővé
teszi, hogy megkapjuk a Green-függvényeket és az általánosított
szuszceptibilitásokat (zérustól különböző hőmérsékleteken) mint a
folytonos valós frekvencia függvényeit anélkül, hogy az analitikus
folytatást kellene alkalmazni (ebben a tekintetben előfordulhat, hogy ez
utóbbi bonyolult esetekben alkalmasabbnak bizonyul, mint a Matsubara-
technika).[282]

A nemegyensúlyi rendszerek Green-függvényeit ugyanúgy határozzuk meg,
mint az egyensúlyi esetben:

10.19. egyenlet - (92,1)



A különbség csak abban áll, hogy a  szimbólummal jelöltátlagolás
most a rendszer tetszőleges kvantumállapotára történik, nem pedig
kötelezően a stacionárius állapotra, mint az egyensúlyi rendszer esetében.
[283] A felső előjel (itt és az alábbiakban mindenütt) a Fermi-statisztikára,
míg az alsó a Bose-statisztikára vonatkozik, az utóbbi esetben (spin nélküli
részecskék rendszerére) a ,  spinindexeket természetesen elhagyjuk. A
Bose-statisztika esetére feltesszük, hogy nincs kondenzáció, vagyis vagy
olyan rendszerekről van szó, ahol a részecskeszám nem marad meg
(fononok, fotonok), vagy a rendszer magasan a kondenzációs pont feletti
hőmérsékleten van. Inhomogén nemegyensúlyi rendszerben (92,1) már az 

,  változópártól külön is függ, nemcsak az 
különbségtől, mint az egyensúlyi esetben.

A diagramtechnikának lehetővé kell tennie, hogy a kölcsönható részecskék
rendszerének Green-függvényét az ideális gáz függvényével fejezhessük ki.
Eközben azonban automatikusan szükségessé válnak a  mellett még más
függvények is. Azzal a céllal, hogy a tárgyalást ne a későbbiekben kelljen
megszakítani, adjuk meg most ezeknek a függvényeknek a definícióit, és
mutassunk rá néhány tulajdonságukra.

Olyan okokból, amelyekre a következő pontban derül fény, célszerű a
(92,1) függvényt -szal jelölni, és így írjuk ezt a definíciót az

10.20. egyenlet - (92,2)

alakba.[284]

A következő függvények definíciója,

10.21. egyenlet - (92,3)



a (92,2)-től abban tér el, hogy  helyén a  szimbólum áll, ami az
operátortényezők sorrendjét a fordított kronologikus (időrendi) sorba
rendezi, jobbról balra az idő csökkenése szerint.

Még két függvényt lehet meghatározni a  operátorok nem időrendezett
szorzataival:

10.22. egyenlet - (92,4)

Ezekben a definíciókban az előjelváltozások a Fermi-rendszerre
vonatkozóáltalános szabállyal kapcsolatosak: az előjelet meg kell
változtatni a  operátorok felcserélésekor.

Megjegyezzük, hogy a (92,4) függvények közül a második 
esetén egybeesik az egyrészecskés sűrűségmátrixszal; részletesen felírva:

10.23. egyenlet - (92,5)

[l. IX. (7,17), (31,4)]. Hogy  melyik oldalról tart a  határértékhez, az
teljesen mindegy, mivel a  függvény folytonos a  helyen. Az 

 függvény a  helyen az értékével az

10.24. egyenlet - (92,6)

képlet szerint kapcsolódik össze, ami a  Fermi-, vagy Bose-operátorok
felcserélési törvényéből következik.

A  függvények definíciója így tehát nem független egymástól. A
függvények egymáshoz lineáris relációkkal kapcsolódnak, ez közvetlenül a



definíciókból belátható:

10.25. egyenlet - (92,7)

A és a  függvényeket még az „antihermitikus konjugálás” relációja
is összefűzi, ami az argumentumok felcserélésére is kiterjed:

10.26. egyenlet - (92,8)

A és önmagukban antihermitikusak:

10.27. egyenlet - (92,9)

A továbbiakban fontos szerepet játszik e függvények kapcsolata a retardált,
ill. avanzsált Green-függvényekkel. Ez utóbbiak ahhoz hasonlóan
definiálhatók, ahogyan ezt az egyensúlyi esetben tettük (l. a IX. 36. §-t):

10.28. egyenlet - (92,10)

E két függvény egymáshoz „hermitikusan konjugált”:

10.29. egyenlet - (92,11)

A (92,2)–(92,4) és (92,10) definíciók közvetlen összehasonlításából



10.30. egyenlet - (92,12)

A stacionárius, térben homogén esetben valamennyi függvény csak a
 és  függvénye. Ezek a függvények a változók szerinti

Fourier-transzformációnak vethetők alá. A (92,8) és (92,11)-ből a Fourier-
komponensekre a

10.31. egyenlet - (92,13)

egyenlőségek következnek, és (92,9)-ből következik, hogy a és a
 Fourier-komponensek képzetesek.

A  függvény – kölcsönhatásmentes részecskék rendszerére
vonatkozóan – eleget tesz a

10.32. egyenlet - (92,14)

egyenletnek, ahol  a

10.33. egyenlet - (92,15)

differenciáloperátort jelöli [ ], és

10.34. egyenlet - (92,16)



A  függvény nulla indexe azt mutatja, hogy ez az ideális gázra
vonatkozik, az  index a  operátornál pedig azt, hogy a differenciálást a 

,  változók szerint kell végrehajtani. Emlékeztetünk arra, hogy a (92,14)
jobb oldalán a -függvény azzal az ugrással kapcsolatos, amelyet  a 

 helyen elszenved.[285] Ugyanilyen ugrása van a és 
függvényeknek is, és ezért és  ugyanazoknak az egyenleteknek
tesznek eleget. A  függvénynek pedig a  esetén ellenkező előjelű
ugrása van, ezért

10.35. egyenlet - (92,17)

Végül a és  függvények folytonosak a  helyen; ezért ideális
gázra eleget tesznek a

10.36. egyenlet - (92,18)

egyenleteknek.[286]

Számítsuk ki valamennyi  függvényt az ideális gáz stacionárius homogén
állapotára, amit valamilyen (nem szükségképpen egyensúlyi)
részecskeeloszlási függvény jellemez az impulzustérben. A képletek
egyszerű írásmódja kedvéért feltesszük, hogy ez az eloszlás nem függ a
spintől. Ekkor a  függvény spinfüggő részét, amit Fermi-statisztikában a

 szorzó határoz meg, a spinindexszel együtt elhagyjuk.

A  operátorokat az ideális gáz esetében a szokásos felbontásban írjuk fel:

10.37. egyenlet - (92,19)



és hasonló módon a -re is [l. a IX. (9,3)-at]. Ha ezeket a kifejezéseket
behelyettesítjük a  függvények meghatározásába, figyelembe kell
vennünk, hogy nullától különböző diagonális mátrixelemek csak az azonos 

 impulzusú részecskeeltüntetőés -keltő operátorok szorzatától
származnak,éspedig:

Így például kapjuk, hogy

ahol , . A kifejezés azonos átalakításával

látható, hogy

10.38. egyenlet - (92,20)

és hasonlóan

10.39. egyenlet - (92,21)

A  kiszámításakor alkalmasabb közvetlenül az

egyenletből kiindulni, amit Fourier-módszerrel megoldunk, és figyelembe
vesszük, hogy a -nek nem lehetnek szingularitásai az  felső



félsíkján. Ebből azonnal adódik:

10.40. egyenlet - (92,22)

[A  függvény pedig azonnal adódik a (92,13) szerint, egyszerű
komplex konjugálással.]

Végül a (92,12) segítségével most azt kapjuk, hogy

10.41. egyenlet - (92,23)

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a (92,22) kifejezés egyáltalán nem
függ annak az állapotnak a sajátosságaitól (vagyis az  eloszlástól),
amelyre átlagolunk. A  (és a  függvénynek ez a tulajdonsága
valójában nem azzal a térbeli homogenitással és stacionaritással függ össze,
amit a (92,22) levezetésekor feltettünk; a  függvény
automatikusan csak az  különbség függvényének mutatkozik.

Az egyensúlyi rendszerre alkalmazva, a (92,21)–(92,23) kifejezésekben az
 mint Fermi- vagy Bose-eloszlási függvény értendő. Ugyanakkor a 

függvények -vel és -vel vannak kifejezve; ez megkönnyíti az áttérést az
adott kvantumállapotra átlagolásról a Gibbs-eloszlásra való átlagolásra.

Feladat

Határozzuk meg a Green-függvényeket egy folyadékban levő fonongáz
homogén stacionárius állapotára.

Megoldás. A (92,4) definíciókhoz hasonlóan, a fonontérre

10.42. egyenlet - (1)



ahol  a közegsűrűség változó részének operátora. Minthogy ez az
operátor önadjungált, az (1) függvények a

10.43. egyenlet - (2)

relációval kapcsolódnak össze [és természetesen rendelkeznek a (92,9)
tulajdonsággal].

A kölcsönhatásmentes fonongázra [l. a IX. (24,10)-et]:

10.44. egyenlet - (3)

(  a nempertubált sűrűség,  a hangsebesség). Helyettesítsük be (3)-at (1)-
be,és térjünk át az összegezésről az integrálásra; ekkor

majd a második tagban az integrálás  változóját ( )-ra cserélve, továbbá
az átlagértéket a fononállapotok  betöltési számával kifejezve,

Az integrandus (az  tényező nélkül) már a koordináták szerinti
Fourier-komponens. Az idő szerinti felbontással kapjuk, hogy

10.45. egyenlet - (4)



A  függvényre a (2) szerint

10.46. egyenlet - (5)

Még két, Green-függvény meghatározására szolgáló képlet:

10.47. egyenlet - (6)

Ezekre fennáll:

10.48. egyenlet - (7)

A kölcsönhatásban nem álló fononokra a hasonló számításból [l. a IX.
31. §-ban közölt feladatot]:

10.49. egyenlet - (8)

A (7)-tel összhangban:

A (8)-ból következik, hogy koordináta-előállításban a  függvény
eleget tesz a

10.50. egyenlet - (9)



egyenletnek, ami a közönséges részecskék esetére vonatkozó(92,14)
egyenlet helyére lép.

 

[282] Ezt a technikát L. V. Keldis (1964) dolgozta ki. Ez a technika bizonyos
vonatkozásban közel áll ahhoz, amit R. Mills dolgozott ki (1962) az
egyensúlyi állapotokra.

[283] A IX. 36. §-ban az egyensúlyi rendszer  függvényének a  esetre
való megadása a Gibbs-eloszlásra való átlagolást is magában foglalta. Ezzel
kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a statisztika alapelvei szerint a
statisztikai átlagolás az egyensúlyi rendszer esetén nem függ attól, hogy ezt
a zárt rendszer stacionárius állapotainak egzakt hullámfüggvényeire, vagy a
„termosztátba helyezett” rendszer Gibbs-féle eloszlásfüggvényére hajtjuk-e
végre. A különbség csak az, hogy az első esetben az átlagolás eredményét a
rendszer energiájával és a benne levő részecskék számával fejezzük ki, míg
a másikban a hőmérséklettel és a kémiai potenciállal.

[284] A jelölés nehézkességének csökkentése érdekében fogadjuk el, hogy a
spinindexeket az  feltételezett változói közé írjuk: . Ott, ahol ez
nem vezet félreértéshez, még tovább egyszerűsíthetjük a jelölést, ha az
argumentum jelét a függvény indexébe helyezzük:

 stb. Végül feltételesen írjuk az átlagolás jelét 
 helyett egyszerűen így: .

[285] L. a IX. 9. §-t. Az egyenlet ott bemutatott levezetése nem függ össze
azzal, hogy feltesszük a rendszer alapállapotára való átlagolást, hanem
érvényes marad tetszőleges kvantumállapotra való közepelés esetén is.

[286] Ha a differenciálást nem az első, hanem a második változó szerint
végezzük el a  függvényen, akkor meg kell változtatni az  előtt az
előjelet, vagyis a  operátort a  operátorral kell helyettesíteni: 



93 §. Diagramtechnika
nemegyensúlyi rendszerekre
Minden diagramtechnika alapja, hogy a rendszer Hamilton-operátorából
leválasztjuk a kölcsönhatási operátort: , ahol  a
nemkölcsönható részecskék Hamilton-operátora. A diagramtechnika:
perturbációszámítás a  szerint.

Ennek a kiépítése nemegyensúlyi rendszerekre ugyanazon az úton vihető
végbe, mint amelyen ezt a  feltétel mellett az egyensúlyi esetre
megtettük.[287] A  Green-függvényt a kölcsönhatási
reprezentációban vett operátorokkal (vagyis ideális gázra érvényes alakban)
fejezzük ki az

10.51. egyenlet - (93,1)

képlettel, ahol

10.52. egyenlet - (93,2)

és a  a  operátor a kölcsönhatási reprezentációban. A (93,1)-ben
azátlagolást a nemkölcsönható részecskék rendszerének valamilyen
állapotára kell elvégezni. A továbbiak érdekében alkalmas lesz az a
feltevés, hogy ez az állapot stacionárius és homogén, de nem az alapállapot
(később belátjuk, hogy ez a kezdeti állapot kizárható, és az elmélet
megfogalmazhatóúgy, hogy az egyenletek ettől nem fognak függeni). Ez az
eltérés a  esettel szemben, amikor az átlagolást az alapállapotra kell
elvégezni. Ez a különbség igen lényeges: az  operátor átlagolását már



nem lehet elválasztani a többi tényezőátlagolásától [mint ahogyan ezt a IX.
12. §-ban a (12,12)-ből a (12,14)-re valóáttérésnél tettük]; az a dolog
lényege, hogy az alapállapottól különbözőállapot az  operátor hatására
nem önmagába megy át, hanem a többi gerjesztett állapot valamilyen
lineáris kombinációjába (amit szemléletesen úgy is tekinthetünk, mint a
kvázirészecskék összes lehetséges kölcsönös szórási folyamatának az
eredményét).[288]

A (93,1) kifejezést a  hatványai szerint sorba kell fejteni. Emellett az 
operátor unitaritását felhasználva, eleve célszerű lesz  előállítása

10.53. egyenlet - (93,3)

alakban (ahol persze a  operátor hermitikusságát is fel kell használni). A 
 szimbólumot az antikronologikus rendezésre már az előző pontban

bevezettük.

Az  és az  operátorokat sorba fejtve és behelyettesítve (93,1)-be,
különböző tagok összegét kapjuk. Ezek mindegyikében az átlagolást a
Wick-tétel segítségével kell végrehajtani, továbbá a  operátorok minden
párosítását összehasonlítjuk a meghatározott diagrammal.[289]

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy (miként a  esetére kidolgozott
diagramtechnikában is, amit „közönségesnek” fogunk nevezni, csak
összefüggő diagramokat kell figyelembe venni, amelyek nem tartalmaznak
elkülönült vákuumhurkokat. A vákuumhurkok kölcsönösen kiejtik egymást.
Erről könnyen meggyőződhetünk, ha az első néhány diagramot
megvizsgáljuk.

Ha minden olyan párosítást, amelyik összefüggő diagramhoz vezet, a
(93,1)-ben a  tényezőben összeszorzunk, akkor olyan tagokat
kapunk, amelyeket a IX. 13. §-ban leírt közönséges diagramok ábrázolnak
(feltételezzük, hogy más konkrét függvényalakkal, amelyek vastag



vonalaknak felelnek meg). Figyelmeztetünk arra, hogy itt
koordinátareprezentációjú diagramokról van szó; az áttérés a
nemegyensúlyi állapotokról (amikor a  függvények az  és 
változótól külön-külön függenek) az impulzusreprezentációra nehézkes.
Más tagok olyan párosításokból származnak, amelyekben az 
operátorokból való  operátorok is szerepelnek. A perturbációszámítás
minden rendjében ezek abból származnak, hogy a közönséges tagokban
bármelyik -ből vett  tényezőt az -ból vett  tényezővel cseréljük fel.
Ezeket a tagokat ugyanolyan alakú diagramok ábrázolják, de leolvasásuk
szabálya kissé megváltozik. Ezek a változások három körülmény
következményei: 1. az -ben a kölcsönhatási operátorok  alakúak
(szemben az -ben szereplő  alakkal); 2. az -ben minden  operátor
mindig balra áll a  szorzatban; 3. az  tényezőn belül az
operátorokat a  szimbólum állítja sorrendbe (a  helyett).

Kövessük nyomon, hogy ezek a változások miként nyilvánulnak meg a
diagramtechnika kiépítésében a legegyszerűbb esetben: a külső

 erőtérben levő részecskerendszer (mondjuk, fermionok)
példáján.

A (93,1) kifejezés sorfejtéseinek elsőrendű tagjai:

Az itt vizsgált szituációban jellegzetes az összeg második tagja, az
alapállapotra való átlagoláskor csak az első tagot kellene vizsgálni. Az első
tagban mind a négy  a -szorzat jele alatt van, ezek párosításai:

10.54. egyenlet - (93,4)



a  és  tényezőt adják. A második tagban az elválasztott 
operátorokat a , illetve  operátor nem rendezi sorba:

10.55. egyenlet - (93,5)

ezek párosítása a  és  tényezőket adja, ezenkívül itt  áll
 helyett.

Vezessünk be olyan grafikai elemeket, amelyek a közönséges
diagramtechnikában szereplőktől különböznek, a vonalak végén  vagy 
kiegészítő jellel ellátva. Pontozott vonal  vagy  jellel az egyik végen (a
diagram csúcsánál) az  vagy a  szorzót jelenti:

10.56. egyenlet - (93,6)

(vö. a IX. 19. §-sal). A végein  vagy  indexszel jelölt folytonos vonalak
különböző  függvénynek felelnek meg:

10.57. egyenlet - (93,7)

A vonalak végén álló számok a függvények argumentumait jelölik, és az 
,  változóknak felelnek meg.

Ekkor a (93,4)–(93,5) a



10.58. egyenlet - (93,8)

diagramokkal ábrázolhatók. A vastag vonalak két külső végére indexek
kerültek annak megfelelően, hogy a  függvények korrekcióiról van szó. A
diagram csúcsának megfelelő változó szerint integrálni kell.[290] Analitikus
alakban

10.59. egyenlet - (93,9)

A perturbációszámítás következő, második rendjében a  függvényhez
korrekció négy diagramtól származik:

10.60. egyenlet - (93,10)

(a számindexeket elhagytuk). A diagramok csúcsain a  vagy  jel mind a
három ott végződő vonalra vonatkozik.

Hasonló módon, a többi  függvényhez járuló korrekciós tagokat is két
külső vastag vonal végződésű, más indexekkel jelölt diagram ábrázol. Így a 

 számára az első rendben két diagram van:

10.61. egyenlet - (93,11)



A Keldis-technikában a diagramok tehát a közönséges diagramtechnika
diagramjaiból nyerhetők azáltal, hogy azok csúcsaihoz és szabad végeihez
minden lehetséges módon kiegészítő  vagy  indexeket írunk. Ez a
szabály érvényben marad más kölcsönhatástípusok diagramtechnikájában
is.

Azoknak a rendszereknek az esetére, amelyek részecskéi között
párkölcsönhatás van, a közönséges diagramtechnikában a belső pontozott
vonal a kétrészecskés kölcsönhatásnak felel meg. Most az ilyen vonal
végére még ugyanaz a  vagy  indexpár kerül:

10.62. egyenlet - (93,12)

Így a  függvény elsőrendű korrekciója a párkölcsönhatásos
részecskerendszerre a következő négy diagram összegével ábrázolható

10.63. egyenlet - (93,13)

[szemben a közönséges technika két diagramjával, IX. (13,13)].
Önmagában záródó folytonos vonal, mint azelőtt, az  tényező (az
ideális gáz sűrűsége) felléptét jelenti a csúcs minden előjelére.

Már említettük, hogy a Keldis-technika alkalmazható  mellett
egyensúlyi rendszerekre is. Feltesszük, hogy nincs külső erőtér, és áttérünk



a koordinátareprezentációról az impulzusreprezentációra, minden 
függvényt Fourier-integrálba fejtve. Ekkor a szokott módon, a diagram
minden vonalának egy határozott négyesimpulzus írható elő, és ezekkel a
vonalakkal ugyanezen szabály szerint, az ,  függvények
társíthatók impulzusreprezentációban.

A  esetén a Fermi-eloszlás:

Ezért a (92,20)–(92,21) szerint a  hőmérsékletű Fermi-rendszerre:

és  mindazon diagramjai, amelyeknek  jelű csúcsuk van, azonosan
nullát adnak. Így a Keldis-féle diagramtechnika az egyensúlyi rendszerre
való alkalmazásában (a Matsubara-technikától eltérően) a  helyen
közvetlenül átmegy a közönséges diagramtechnikába.

 

[287] A további kifejtés lényegében a IX. 12. és 13. §-ra támaszkodik.

[288] Megjegyezzük, hogy a IX. 12. §-ban és 13. §-ban kifejtett
diagramtechnika ugyanilyen ok miatt már  esetén nem alkalmazható,
ha külső eredetű változó erőtér van (ekkor ugyanis a  operátor
nyilvánvalóan függ az időtől, már a Schrödinger-reprezentációban is); a
változó erőterek a rendszer alapállapotát gerjesztik. Ugyanakkor aláhúzzuk,
hogy az itt kifejtett technika alkalmas a változó külső terek esetére is.

[289] Figyelmeztetünk arra, hogy a makroszkopikus határesetben a Wick-féle
tétel helyessége nem azzal kapcsolatos, hogy milyen homogén stacionárius
állapotra történik az átlagolás (l. a IX. 13. § végét).



[290] Pontosabban: integrálni kell  szerint, és összegezni az azonos
spinindexpárokra. Ez utóbbit az alábbiakban a  szerinti integrálásba
beleértjük.



94 §. A sajátenergiás függvények
Mint minden „bölcs” diagramtechnika, a Keldis-féle is lehetővé teszi, hogy
a diagramokat blokkonként lehessen összegezni. Az ilyen blokkok közül a
legfontosabbak az ún. sajátenergiás függvények.

Emlékeztetünk rá (l. a IX. 14. §-t), hogy ez a folyamat azoknak a Green-
függvényeknek megfelelő diagramok vizsgálatából ered, amelyeket nem
lehet úgy két részre bontani, hogy csak egy vastag vonalat kelljen elvágni.
Az ilyen diagram két vonalvégének megfelelő  függvényt kiválasztva,
állítsuk elő (a koordinátareprezentációban mint  és  függvényét) az

alakban. A  függvényt, ami a diagram összes belső részét jelképezi,
sajátenergiának nevezzük. Az egzakt sajátenergiás függvényt (amit -
val jelöltünk) az összes említett típusú diagram összege definiálja. Annak
megfelelően, hogy a leírt technikában a diagram minden csúcsánál  vagy 

 jelnek kell szerepelnie, négy egzakt sajátenergiás függvény létezik, a
„kimenő” és „bemenő” csúcsok előjeleinek megfelelően. Ezeket , ,

,  jelöli.

Az egzakt  függvényeket az egzakt  függvényekkel azonosságok fejezik
ki, amelyeket grafikus alakban lehet felírni. A  függvényre

10.64. egyenlet - (94,1)

és hasonlóan a többi függvényre is [a vastag vonal az egzakt  függvényt,
a körök a  függvényt képviselik; l. a IX. (14,4)-et].

Analitikus alakban

10.65. egyenlet - (94,2)



és még egy-egy egyenlet a többi  függvényre.

Az ilyen egyenletek tömör felírása érdekében célszerű bevezetni a

10.66. egyenlet - (94,3)

mátrixokat. Ekkor a (94,2) alakú négy egyenlet egyetlen mátrixegyenletként
írható fel:

10.67. egyenlet - (94,4)

az integrál jele alatti tényezőket a mátrixszorzás szabályai szerint
kellösszeszorozni.

Hasonlóan írhatók egybe a (92,14)–(92,18) egyenletek, amelyeknek eleget
tesznek az ideális gáz  függvényei:

10.68. egyenlet - (94,5)

ahol[291]

Fordítsuk figyelmünket a (94,4)-re, és mindkét oldalról alkalmazzuk rá a 
 operátort. Figyelembe véve (94,5)-öt, eredményül négy integro-



differenciálegyenletből álló rendszert kapunk, amit egyetlen
mátrixegyenletben így írunk fel:

10.69. egyenlet - (94,6)

Megjegyezzük, hogy ezt az egyenletet más, ezzel egyenértékű alakban is fel
lehet írni, ha felhasználjuk, hogy a diagramos felírásban (94,1) ugyanolyan
sikerrel ábrázolható balról induló vastag vonallal [és nem jobbról
indulóval]. Más szavakkal: a (94,2) integrandusában minden tagban a
szorzókat  sorrendben is lehet írni. Ha az ilyen alakban előállított
egyenletre a  operátort alkalmazzuk (l. a 92. §-ban a 9. lábjegyzetet),
akkor adódik, hogy

10.70. egyenlet - (94,7)

A sajátenergiás függvényeket elő lehet állítani vázdiagramok sorával,
amelyek elemei – a vastag folytonos vonalak – az egzakt  függvényeknek
felelnek meg. Így a párkölcsönhatásos részecskerendszerre:

10.71. egyenlet - (94,8)

10.72. egyenlet - (94,9)

és hasonlóan a  és  függvényekre. A sorok további tagjai nagyobb
számú pontozott vonalat tartalmaznak.[292] Így a (94,4) vagy a (94,7)



egyenletek teljes, bár igen bonyolult egyenletrendszert képeznek az egzakt 
 függvényre.

A (94,6) egyenletek egyáltalán nem tartalmazzák a  függvényt, amely a
nem kölcsönható részecskerendszer „nulladik” állapotának kiválasztásától
függ. Így ennek a kiválasztásnak az esetlegességétől való függés minden
nyoma eltűnik.[293] Az viszont, hogy az egyenletekben
differenciáloperátorok is fellépnek, a megoldások egyértelműségének
elvesztéséhez vezet. Ez a „nemegyértelműség” abban mutatkozik meg,
hogy a  függvény a (94,4) integrálegyenletekben megjelenik.

A (94,6) egyenletrendszernek van azonban egy hiányossága: az hogy
nincsen benne figyelembe véve a (92,7) egyenletben kifejezett lineáris
kapcsolat a  függvények között. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölése
érdekében be kell vezetni a lineáris transzformáció  mátrixát úgy, hogy
(92,7) felhasználásával egyik eleme nullává váljon. Ilyen transzformáció
megvalósítható a

10.73. egyenlet - (94,10)

képlettel, ahol

Könnyű meggyőződni arról, hogy a transzformáció mátrixa

10.74. egyenlet - (94,11)

ahol

10.75. egyenlet - (94,12)



A és a  ilyen transzformációja a (94,4) egyenletet invariánsan hagyja.

A  mátrix transzformáltja

10.76. egyenlet - (94,13)

ahol a következő jelöléseket vezettük be:

10.77. egyenlet - (94,14)

Erről közvetlen számolással lehet meggyőződni, amelynek során
figyelembe kell venni a

10.78. egyenlet - (94,15)

egyenletet, a (92,7) egyenlet következményét, amit könnyű megkapni a

kifejezést nullával egyenlővé téve [ezt a kifejezést a (94,6) egyenlet
segítségével lehet felállítani].

A (94,4) transzformált mátrixegyenlet felbontásával három egyenletet
kapunk. Ezekből egy:

10.79. egyenlet - (94,16)



Ugyanilyen egyenlet, a  nem ad semmi újat, minthogy ez egyszerűen a
(94,16) „hermitikus konjugáltja”. Hangsúlyozzuk, hogy ez az egyenlet, bár
benne szerepel az ideális gázra vonatkozó  függvény, nem függ a
„nulladik” állapottól, minthogy  nem függ ettől az állapottól (miként
ezt megjegyeztük a 92. §-ban).

A (94,4)-ből nyert harmadik egyenletben, ami az  függvényre vonatkozik,
az  függvényt tartalmazó tagok is szerepelnek. Ezek a tagok azonban
kiesnek, amikor rájuk a  operátor hat, mert . Eredményül a

10.80. egyenlet - (94,17)

egyenletet kapjuk.

A (94,16)–(94,17) teljes rendszert alkot, amely elvben leírja a
nemegyensúlyi rendszert. Közülük a második integro-differenciálegyenlet,
és nem más, mint az általánosított Boltzmann-féle kinetikai egyenlet. Ezzel
kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy (92,5)–(92,6) szerint a  és a 

 függvény és velük együtt az  is, közvetlenül kapcsolódik a rendszer
részecskéinek eloszlásfüggvényéhez. A (94,17) egyenlet megoldásában van
egy bizonyos önkény, ami a kinetikai egyenlet megoldásában szereplő
önkénynek felel meg. A (94,16) egyenlet pedig tiszta integrálegyenlet, és
ezért nem hoz be semmiféle önkényt az egyenletrendszer megoldásába.

Megemlítjük viszont a (94,16)–(94,17) egyenletek elvi sajátosságait: egy
helyett két –  és  – időváltozót tartalmaznak. A következő pontban
megmutatjuk. hogy ez az eltérés hogyan távolítható el a kváziklasszikus
esetben.

 

[291] A  jelölésnek, amit a Pauli-mátrixok szabványelnevezéséből vettünk
kölcsön, természetesen itt semmi köze nincs a spinhez.



[292] Vö. IX. (14,9)–(14,10) valamennyi, ott felsorolt első- és másodrendű
diagram a (94,8) vázdiagramok között előfordul.

[293] Megjegyezzük, hogy ezen a szinten a diagramtechnika lényeges
általánosítását lehet végrehajtani. A perturbációs sor összege a 
függvényre, a csak  különbségektől függő  függvényekkel, külső
erőtér nélkül szintén ilyen tulajdonságú. A  kiküszöbölése utána (94,6)
egyenlet megoldásait úgy lehet tekinteni, mint külön  és külön 
függvényeit a külső tér nélküli esetben.



95 §. A kinetikai egyenlet a
diagramtechnikában
Egyszerű példán megmutatjuk, hogy miként lehet végrehajtani az átmenetet
a (94,16)–(94,17) egyenletekről a közönséges kváziklasszikus kinetikai
egyenletre. Gyengén nemideális Fermi-gázt vizsgálunk a 
hőmérsékleteken, feltéve, hogy a kváziklasszikusság kritériuma teljesül: a 
időtartam és az  távolság, melyen valamennyi mennyiség lényegesen
megváltozik, eleget tesz a

10.81. egyenlet - (95,1)

egyenlőtlenségnek (vö. a 40. §-sal). Jóllehet, természetesen nem jutunk
ebben az esetben semmiféle új eredményhez, a levezetésnek tanulságos
vonásai vannak, amelyek a bonyolultabb esetekben hasznosak lesznek.

A kvantált kinetikai egyenletnek meg kell határoznia a 
egyrészecskés sűrűségmátrixot.[294] A kváziklasszikus eset számára
célszerű a kevert koordinátaim- pulzusos előállítást használni, amit a 

 különbség szerinti Fourier-felbontás bevezetésével és az 
 koordinátafüggés meghagyásával kaphatunk. Ekkor

és így a megfelelő Fourier-kép

10.82. egyenlet - (95,2)



Az inverz transzformáció:

10.83. egyenlet - (95,3)

Az  függvény integrálása a koordináták szerint megadja a
részecskék impulzuseloszlását. Mint ez világos ennek az integrálnak a
kiindulási sűrűségmátrixszal való kifejezéséből:

10.84. egyenlet - (95,4)

Az impulzus szerinti integrálás a koordináták szerinti eloszlást adja, vagyis
a részecskék térbeli sűrűségét, mint ez világosan kitűnik ismét a
sűrűségmátrixos kifejezésből:

10.85. egyenlet - (95,5)

Maga az  függvény az általános kvantált esetben egyáltalán nem
tekinthető egyaránt koordináták és impulzusok szerinti
eloszlásfüggvénynek; nem is beszélve arról, hogy ez ellentmondana a
kvantummechanika alapelveinek; a (95,2) szerint meghatározott 
függvény nem pozitív az általános esetben.

Az  függvénynek a kváziklasszikus közelítésben azonban van
valóságos eloszlásfüggvény-értelme. Hogy erről meggyőződjünk, tekintsük
valamilyen fizikai mennyiség operátorát, amely egyetlen részecskére
vonatkozik, és  és  függvénye[295]:



A sűrűségmátrix definíciója szerint az  mennyiség átlagértékét az

integrál adja meg, ahol  az  változóra hat. Ide helyettesítsük be a 
függvény (95,3) alakját, és vegyük figyelembe, hogy a (95,1) feltételek
mellett  lassabban változó függvénye -nek, mint . Ezért
elegendő csak ez utóbbit differenciálni, és ez a

helyettesítéshez vezet. Ekkor  az

10.86. egyenlet - (95,6)

alakot ölti, ami (az  tetszőleges voltára való tekintettel) éppen a klasszikus
eloszlásfüggvény definíciójának felel meg.

Az alábbiakban felírjuk az egyenleteket arra a  Green-
függvényre, amely a legszorosabban összefügg a sűrűségmátrixszal [a
(92,5) szerint]. Vezessük be a számára „négydimenziós” kevert előállítást:

10.87. egyenlet - (95,7)

ahol

Ekkor



10.88. egyenlet - (95,8)

az integrálás  szerint pedig egyenértékű azzal, hogy  lesz.

Ezen előzetes meghatározások után áttérünk a kinetikai egyenlet
levezetésére.

Vegyük a (94,6) és (94,7) egyenletek  komponensét, és képezzük ezek
különbségét:

10.89. egyenlet - (95,9)

A  függvényre balról ható operátor:

Térjünk át most a (95,9) egyenlet mindkét oldalán a (95,7) Fourier-
komponensekre, és végezzük el a  helyettesítést (vagy ami ugyanaz:
integráljunk  szerint). A (95,8) figyelembevételével adódik, hogy a
(95,9) egyenlet bal oldala végeredményben a

alakot ölti, és ez nem más, mint az  eloszlásfüggvényre vonatkozó
kinetikai egyenlet bal oldalának megkívánt alakja. A (95,9) egyenlet jobb
oldalának, a Fourier-transzformáció elvégzése után ezért az  ütközési
integrált kell adnia.

Ezen az oldalon a Fourier-komponensre való áttérést a kváziklasszikusság
feltételének figyelembevételével kell elvégezni. A (95,9)-ben szereplő



integrál alakú tagok összege:

Fejezzük ki a  és a  tényezőket a „négyeskoordináták” különbsége és fél
összege segítségével:

A Fourier-komponensre való áttéréskor az első argumentum szerint
lényeges annak a koordinátakülönbségnek a tartománya lesz, amelyre 

és , és az az időkülönbség-tartomány lesz, amelyre 
és . A (95,1) feltétel szerint ezekben az

intervallumokban a  és a  mint a második argumentumuk függvényei,
lassan változnak. Ezért ezeket közelítőleg  helyettesítheti:

ami után az adott  érték szerint át lehet térni a Fourier-komponens
előállítására. A (95,9) egyenlet jobb oldala ennek eredményeként

10.90. egyenlet - (95,10)

ahol minden függvény az integrandusban ugyanazzal az 
argumentummal szerepel; a második egyenlőségben felhasználtuk a
(92,7)és (94,15) relációkat.

A (95,10) képletet alkalmazzuk a majdnem ideális Fermi-gázra, ezt már a
IX. 6. §- és 21. §-ban vizsgáltuk. Mint ott is, feltételesen úgy tekintjük,
hogy az  kölcsönhatási potenciál eleget tesz a perturbációszámítás



alkalmazási feltételének; az áttéréskor a valódi kölcsönhatásra (ami nem
tesz eleget ennek a feltételnek) elegendő a választ a szórási amplitúdóval
kifejezni.

Szem előtt tartva azt a célt, hogy megkapjuk az ütközési integrált a
perturbáció-számítás első el nem tűnő közelítésében a részecskék
kölcsönhatása szerint, úgy vehetjük, hogy a (95,10)-ben szereplő egzakt 
függvényeket az n eloszlásfüggvénnyel ugyanazok a (92,20)–(92,21)
képletek kapcsolják össze, mint az ideális gáz esetében; ez azt jelenti, hogy
el lehet hanyagolni a gáz részecskéinek  energiájához járuló kis
korrekciókat a kölcsönhatás számlájára.[296] A (92,20)–(92,21) kifejezések
szigorú értelemben a gáz homogén és stacionárius állapotára vonatkoznak,
de a kvázi-klasszikus esetben. Tekintettel arra, hogy az  a koordináták és
az idő lassan változó függvénye, ugyanazok a kifejezések használhatók,
közülük azt az  függvényt véve -nek, amelyben a  és az 
paraméter szerepét játsszák. Az  szerinti integrálás eltávolítja a -
függvényt, és kapjuk, hogy

10.91. egyenlet - (95,11)

Már e kifejezés alakjából is nyilvánvaló, hogy ebben az első tag a
részecskék beérkezését írja le – ez csak az  esetben lehetséges –, a
második tag a részecskék eltávozását írja le, ami -nel arányos. Csak a 
és  sajátenergiás függvények kiszámítása maradt hátra.

Ezekhez az első el nem tűnő járulékot a másodrendű diagramok adják [l.
(94,9)-et]; s így

10.92. egyenlet - (95,12)



ahol . Miután  helyére -t írtunk (l. alább), a  járulékai
ettől a két diagramtól egymással a  egyenlet alapján
összefüggenek (a mínusz az a) diagramban levő hurok miatt, a kettes szorzó
e hurokban a spinösszegzés miatt szerepel; vö. a hasonló számításokkal a
IX. 21. §-ban). A b) diagramot analitikus alakban felírva kapjuk, hogy

A degenerált gázban a részecskék hullámhossza ( ) a gáz
ritkítottságára vonatkozó feltétel értelmében automatikusan nagy a
kölcsönhatás hatósugarához képest (l. a IX. 6. §-t). Ez lehetővé teszi, hogy
az  kifejezést a  helyen vegyük:

Behelyettesítve a  és  függvényekre kapott (92,20)–(92,21)
kifejezéseket, és kiküszöbölve a -függvényeket a  és  négyesvektorok
„időszerű” komponensére vonatkozó integrálásokkal, meggyőződhetünk
arról, hogy a (95,11)-ben levő első tag valóban egybeesik a (74,5) ütközési
integrál „beérkezési” tagjával (és ). Hasonló módon számítható ki
a , és (95,11) második tagjáról bebizonyosodik, hogy egybeesik
ugyanannak az ütközési integrálnak az „eltávozási” tagjával.

 

[294] Mint a 40. §-ban, az elektronok spintől független eloszlását vizsgáljuk,
és elhagyjuk a  spintényezőt a -ban.

[295] A határozottság kedvéért úgy tekinthetjük, hogy minden  operátor az 
 jobb oldalán áll. A kváziklasszikus közelítésben ez nem lényeges.

[296] Éppen ez az elhanyagolás teszi lehetővé, hogy ne vizsgáljuk a (94,6)
egyenlet többi komponensét, vagyis, hogy úgy tekintsük őket, mintha az
adott közelítésben azonosan kielégülnének.



11. fejezet - A SZUPRAVEZETőK

96 §. A szupravezetők
nagyfrekvenciás tulajdonságai.
Általános képlet
A IX. kötet 51. §-ában megkaptuk azokat a képleteket, amelyek a
szupravezetőben folyó áramot összekapcsolják a benne levő
elektromágneses tér potenciáljaival. Itt ezeket a képleteket általánosítjuk az
állandó áram esetéről az időben változó áram esetére. Miként a IX.
kötetben, úgy itt is a BCS-modell keretében vizsgáljuk ezt a kérdést, a
fémben levő elektronokat izotrop gáznak tekintjük, és a részecskék között
gyenge vonzást tételezünk fel.[297]

Mint a fémekben mindig (és még inkább a szupravezetőkben), az eltolódási
áramot a Maxwell-egyenletekben el lehet hanyagolni, vagyis

11.1. egyenlet - (96,1)

Innen következik, hogy ebben a közelítésben

11.2. egyenlet - (96,2)

Az elektromágneses tér leírására válasszuk azt a mértéket, amelyben a 
skalár-potenciál nulla. Az áramsűrűség és az elektromágneses tér
vektorpotenciáljának (időés koordináták szerinti) Fourier-sorfejtésében az
együtthatók közötti lineáris összefüggést írjuk



11.3. egyenlet - (96,3)

alakba, amely azonosan kielégíti a (96,2) egyenletet, vagyis a

feltételt. Az  vektor longitudinális (a  irányába mutató) összetevője
kiesik a (96,3) összefüggésből, és ezért általában az egyenletben sem játszik
szerepet, minthogy nullának vehető, vagyis úgy tekinthető, hogy

Az  ilyen választása mellett az áram és az erőtér kapcsolata

11.4. egyenlet - (96,4)

alakú.

Célunk a  függvény kiszámítása. Ez a mennyiség az általánosított
szuszceptibilitások kategóriájába tartozik. A feladat megoldásában
alkalmazni fogjuk a 91. §-ban tárgyalt módszert.

Ezt a módszert követve, formális módon bevezetjük a szupravezető
Hamilton-operátorába a Matsubara-változótól – és a koordinátáktól – függő
vektorpotenciált:[298]

11.5. egyenlet - (96,5)

A Gorkov-egyenlet segítségével kiszámítjuk a Matsubara-féle Green-
függvény -ban lineáris korrekcióját:



11.6. egyenlet - (96,6)

Minthogy mind  szerint, mind pedig a térben homogén a nemperturbált
szupravezető, a -ban csak különbségek formájában szerepelnek a
megfelelő változók. A áramsűrűség kifejezhető a Green-függvénnyel:

11.7. egyenlet - (96,7)

ahol  a részecskesűrűség.[299] A (96,5) erőtérrel ez a reláció ténylegesen a

11.8. egyenlet - (96,8)

alakot ölti. A  együttható ebben a kifejezésben a Matsubara-féle
szuszceptibilitás,és (91,18) szerint

11.9. egyenlet - (96,9)

A keresett  meghatározása érdekében el kell készíteni az analitikus
folytatást az  pontból kiindulva az egész felső félsíkra.

A  kiszámításának menete hasonló a IX. 51. §-ban végzett
számításéhoz. Emlékeztetünk arra, hogy a potenciálok számára 
alapján történt mértékválasztás esetén a  vágás okozta korrekció az
energiaspektrumban nem jelentkezik, de a linearizált Gorkov-egyenletek a 

és az  Green-függvényekre a

11.10. egyenlet - (96,10)



alakot öltik.[300] A (96,5) alakú tér esetén azonnal el lehet különíteni a 
és az  függését a és az összegektől, ha bevezetjük a

11.11. egyenlet - (96,11)

képlettel a , és hasonlóan az  helyébe az  függvényeket. Így e
változócsere után (96,10) első egyenlete a

alakot ölti.

Fejtsünk most Fourier-sorba  szerint és Fourier-integrálba 
szerint minden mennyiséget:

11.12. egyenlet - (96,12)

és így tovább. Ennek eredményeképpen a Fourier-komponensekre két
algebrai egyenletből álló egyenletrendszert kapunk:



11.13. egyenlet - (96,13)

A Fermi-rendszer „nem perturbált” és  Green-függvényei a 
„páratlan frekvenciák” szerint fejthetők Fourier-sorba. Ezért a

(96,13)-ból következik, hogy a „frekvenciák” a

értékeken futnak végig.

A  és az  függvények számára [l. IX.(42,7)–(42,8)] a

11.14. egyenlet - (96,14)

kifejezések adódnak, ahol

11.15. egyenlet - (96,15)

(a állandót valósnak tekintjük). E formulákat felhasználva könnyű
megadni a(96,13) egyenletrendszer megoldásait a

11.16. egyenlet - (96,16)



alakban, ahol

11.17. egyenlet - (96,17)

Felhasználva a (96,7), (96,11)és (96,12) képleteket, az áramsűrűségre

adódik, a (96,16)-ban szereplő  függvénnyel. Figyelembe véve, hogy a 
és az  vektorok – -ra vonatkozóan – transzverzálisak, az integrál jele
alatt átlagolhatunk a  vektor irányára a -ra merőleges síkban. A  és 

 függvények (96,16)-ban nem függnek a  irányától. A 
szorzatot az átlagolás átviszi -be, ahol  a  és a  közti szög.
Ennek eredményeképpen a Matsubara-féle szuszceptibilitásra a következő
képletet nyerjük:

11.18. egyenlet - (96,18)

Áttérünk e függvény analitikus folytatásának meghatározására a 
pontsorból a  komplex változó egész jobb oldali félsíkjára (vagyis az 

 változó felső félsíkjára). A feladat az integrál jele alatti kifejezés
analitikus folytatását jelenti. Tekintsük pl. ennek első tagját:

11.19. egyenlet - (96,19)



[a rövidség kedvéért elhagyjuk a  indexet, a  argumentumot
pedig  indexszel jelöljük]. Ez a kifejezés a

11.20. egyenlet - (96,20)

integrál formájában előállítható, az integrált három zárt görbe, a , ,
mentén kell venni (32. ábra). Ezek a görbék a  tényező pólusainak azt
a végtelen sokaságát körülölelik, amelyet az a  pontokban
(azábra pontjaiban) felvesz. Az integrál alatti kifejezések kiértékelése
mindezeken a pólusokon megfelelő tagot szolgáltat a (96,19)összegbe [a
végtelenben , így az integrál ] konvergens. A kontúrok
kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a  függvény analitikus a két
félsík mindegyikén:

ahol  és  analitikus függvények (a retardált és az avanzsált Green-
függvény, l. a IX. 37. §-t), a  képzetes tengelye pedig általában a 
bemetszése.

32. ábra - 32. ábra



Nyissuk ki most a görbéket úgy, hogy függőlegesen haladjanak a  és
a  bemetszések partjai mentén (33. ábra, a görbék végtelen távolban
záródó részét nem ábrázoljuk). A ,  vonalpáron megváltoztatjuk az
integrálási változót, , a ,  vonalpáron pedig . Ekkor 

 esetén

11.21. egyenlet - (96,21)

33. ábra - 33. ábra

E kifejezés levezetésekor a  értéke még fix volt, . Az ilyen
értékekre azonban



E helyettesítések után a (96,21) kifejezés analitikussága nyilvánvaló minden
 értékre, tekintettel a  és a  függvények analitikusságára a

megfelelő félsíkokon. Legyen most ; ekkor a már analitikusan
folytatott kifejezésre adódik,[301] hogy

11.22. egyenlet - (96,22)

Ugyanilyen módon határozzuk meg a (96,18) integrálja alatt levő második
tag analitikus folytatását. Ez olyan eredményre vezet, amelyik a (96,22)-től
csak abban különbözik, hogy a  és  függvényeket rendre  és 

 függvényekkel kell helyettesíteni.[302] Ezeket a függvényeket a

11.23. egyenlet - (96,23)

képletekkel lehet megadni (l. a IX. 41. §-t), ahol

A  és  függvények pedig a  és  függvényektől csak az 
előjelében különböznek. Ezért

és az integrálás a (96,22)-ben a -függvény kiküszöböléséhez vezet.



Egyszerű, de eléggé sok algebrai átalakítás után a következő végső képletet
kapjuk:[303]

11.24. egyenlet - (96,24)

ahol

11.25. egyenlet - (96,25)

A (96,24) kapcsos zárójelében szereplő két tag lényegesen eltérő eredetű és
értelmű. Az első páratlan -ben, ezért  esetén [amikor a 
] ennek a tagnak a integrálja zérust ad. A -nak ez a része az elemi
gerjesztések ütközésmentes dinamikájával kapcsolatos. A képzetes része,
amely minden  és  értékre létezik, az ütközésmentes Landau-
csillapodással kapcsolatos.

A második tag integrálja zérustól különbözik még  esetén is. A -nak
ez a része a Cooper-párok keletkezésével vagy felbomlásával kapcsolatos.
Az integrál alatti kifejezés pólusai az  helyen vannak. Ezek
létezéséhez (és természetesen a disszipáció – vagyis imaginárius  –
létéhez) az kell, hogy a frekvencia -nál nagyobb legyen, vagyis nagyobb
legyen, mint a Cooper-párok kötési energiája.

 



[297] Ebben és a következő pontokban tárgyalt eredményeket J. Bardeen és
D.C. Mattis (1958), valamint A. A. Abrikoszov, L. P. Gorkov és J. M.
Halatnyikov (1958) érte el.

[298] Ebben a paragrafusban a  mértékrendszert alkalmazzuk.

[299] Vö. a IX. (51,17) képlettel. A IX. 51. § képleteivel való összehasonlítás
során figyelembe kell venni, hogy e most pozitív mennyiséget jelöl, az
elemi töltést.

[300] A Laplace-operátort most -nel jelöljük, hogy megkülönböztethessük
a  vágástól.

[301] Az analitikus folytatás itt bemutatott módszerét G. M. Eliasberg adta
meg (1962).

[302] Az  Green-függvény (és a megfelelő  hőmérsékleti függvény)
meghatározását l. a IX. 41. §-ban. Az  és  függvények
meghatározása abban különbözik az -tól, hogy -szorzat kommutátort
veszünk – hasonlóan a ,  és  közti kapcsolathoz.

[303] A IX. 51. §-ban utaltunk arra, milyen óvatosan kell eljárni a (96,18)
típusú összegek és integrálok kiszámításakor, különös tekintettel az integrál
alatti kifejezés lassú csökkentése miatt. Az itt alkalmazott lépések
sorozatánál ez a nehézség elhárul. Ezt az mutatja, hogy a (96,24) végképlet
eleget tesz a következő szükséges feltételeknek: , ha  és 
[közönséges fém állandó térben; l. az (97,4) előtti megjegyzést).



97 §. A szupravezetők
nagyfrekvenciás tulajdonságai. A
határesetek
Térjünk át a (96,24) általános képlet tanulmányozására! A határesetek
száma itt igen nagy, tekintettel arra, hogy négy független paraméter van: 
, ,  és , amelyek egymással különböző viszonyokban állhatnak.
Ezek közül csak néhányat vizsgálunk meg.

Ha , a hézag fellépése a szupravezető spektrumában nem lényeges.
Ha első közelítésben  helyettesítéssel élnénk, a normális Fermi-
elektrongáz elektromos permittivitását kapnánk; az idevágó számításokkal
nem vesztegetjük az időt.[304]

A London-féle eset

Tekintsük a London-féle határesetet, amelyben

11.26. egyenlet - (97,1)

ahol  a értéke  esetén. Ugyanakkor feltesszük, hogy , és
ezzel az igen alacsony hőmérsékletek tartományát kizártuk. A frekvenciát
kicsinek tekintjük abban az értelemben, hogy . Ha , akkor

Ezért a (96,24) kapcsos zárójelben levő második tag kicsi és
elhanyagolható. Az első tagban pedig a szögletes zárójel értéke . A



második szögletes zárójel – mint  függvénye – páratlan, ezért írhatjuk,
hogy

Megjegyezzük, hogy

ahol

11.27. egyenlet - (97,2)

a szupravezető elektrongázban az elemi gerjesztések eloszlásfüggvénye
(Fermi-eloszlás, nulla kémiai potenciállal), így

ahol

Ezáltal

11.28. egyenlet - (97,3)

Ha , akkor ez a kifejezés, amint az szükséges is, egybeesik az 
London-féle értékkel, ahol  a szupravezető elektronok sűrűsége.[305]

Ezért (97,3) átírható a

11.29. egyenlet - (97,4)



ekvivalens alakba. Ebben a kifejezésben a második tag a Fermi-gázban az
elemi gerjesztésektől származó elektromos permittivitási járulékot írja le.
[306]

Ha , akkor  elhanyagolható a (97,4) integrál alatti kifejezésének
nevezőjében:

11.30. egyenlet - (97,5)

A  szerinti integrál kiszámítható azáltal, hogy a  pólussal
számolunk; az értéke . A  szerinti integrál pedig, átírva az

alakba,  esetén logaritmikusan divergens. Ezt az 
értéknél (amelyre ) levágva, logaritmikus pontossággal

adódik. Ily módon

11.31. egyenlet - (97,6)

A  imaginárius része a disszipációt határozza meg, ennek negatív előjele
megfelel az elektromos permittivitás képzetes része pozitív előjelének.



A (97,6) kifejezés használhatatlanná válik, ha ; ekkor  és 
nullához tartanak. A (97,5)  szerinti integráljának fő járulékát az

 tartomány adja, ebben  vehető. Ezután írhatjuk, hogy

ahol  az elektronsűrűség. Ez a kifejezés megfelel az egyszerű

anomális skin-effektusnak normális fémekben az  diszperziós

törvénnyel .[307]

A Pippard-féle határeset

Statikus mágneses térben a Pippard-féle határeset megfelel a

11.32. egyenlet - (97,7)

egyenlőtlenségnek. A változó elektromágneses erőtér miatt ezt egészítsük
még ki mindjárt a

11.33. egyenlet - (97,8)

feltétellel is.

A számolás ebben az esetben lényegesen leegyszerűsödik, ha a 
(96,24) képletéből előbb a  statikus értéket számítjuk ki. Ez az

 állandó tag leválasztását és az integrál alatti kifejezés minden
 tagjából egy hasonlónak a levonását jelenti -val. A
 különbség az -val arányosnak adódik. A Pippard-féle

 tehát így függ -tól:



11.34. egyenlet - (97,9)

[l. a IX. (51,21)-et]. Ezért  felírható

11.35. egyenlet - (97,10)

alakban, ahol  a kiszámítandó függvény, amely az  helyen zérus.
Megjegyezzük, hogy ugyanolyan -függése miatt érvényes marad a IX.
(52,6) formula a  behatolási mélységre, amelyben csak ki kell cserélni -t

-ra. Tekintettel  komplex voltára (lásd később), természetes
nem a , hanem a vele kapcsolatos felületi impedancia, a 
használata.

A  különbséget meghatározó integrálban [miként a 
kiszámítása során a IX. 51. §-ban is] lényegesek a  kis értékei, emellett
az integrál gyorsan konvergál a  növekedésével. Ez lehetővé teszi,
hogy  helyére -et írjunk, és az integrálást a  ( )-től ( )-ig
terjesszük ki.

Az integrált

segítségével alakítsuk át ( ) az

új változók szerinti integrálássá. Ekkor



Ezzel a  szerinti integrálást  szerinti integrálássá lehet
átalakítani, az új  és  változókban ( )-től ( )-ig. Ezzel kiesnek
az integrál alatti kifejezésből mindazok a tagok, amelyek az  szorzatot
tartalmazzák és az ezekben a változókban páratlan tagok. Ezután lehet
áttérni az  és  szerinti integrálásra  és  határok között, a

helyettesítéssel.

Ezeknek a transzformációknak a felhasználása után kapjuk, hogy

ahol

11.36. egyenlet - (97,11)

és . Korlátozódjunk e kifejezés képzetes részének vizsgálatára,
amely a tér energiájának kioltását határozza meg.

A (97,11) képletben az integrál alatti kifejezés kiértékelése a (29,8) szabály
szerint történik, ami után a -függvényt az  és  változók közül az
egyikre történő integrálás küszöböli ki. Ennél arra kell ügyelni, hogy az a
pont, ahol a -függvény argumetuma zérussá válik, valóban az integrálás
tartományában legyen. Egyszerű átalakítások után  esetére



11.37. egyenlet - (97,12)

adódik; a második tag csak akkor lép fel, ha . Hasonló módon
könnyen meggyőződhetünk arról, hogy

A (97,12) integrál két paraméter, a  és az  függvénye; ezek
egymással és az egységgel még a legkülönbözőbb arányokban állhatnak.
Tekintsünk most néhányat ezek közül a lehetséges határesetek közül.

Legyen . Ekkor a (97,12) első integrálja zérussá válik. A második
integrál pedig zérustól különböző, ha , vagyis ha van kioltási
küszöb a Cooper-párok „kötési energiájánál”. Ilyen küszöb fellépte, ami a
spektrumban levő hézag közvetlen megnyilvánulása, a szupravezetők
specifikus tulajdonsága.

A küszöbhöz közel,  esetén az egész integrációs tartományban 
közel van -hez. Legyen

ekkor

A fenti képleteket összefoglalva  hőmérsékleten, a kioltási küszöbhöz
közel a  képzetes részére ily módon a



11.38. egyenlet - (97,13)

összefüggést nyerjük.

Zérustól különböző hőmérsékleten vizsgáljuk a kis frekvenciák esetét, 
, emellett tegyük fel, hogy  (kizárva mind a nullához, mind

a -hez közel eső hőmérsékleteket). Ekkor a (97,12) második integrálja
nem lép fel. Az első integrálban pedig fontos lesz az 
tartomány. Fejtsük sorba az integrál alatti  függvények különbségét 
hatványai szerint, és vezessük be az  változót. Ekkor logaritmikus
pontossággal

Végeredményben

11.39. egyenlet - (97,14)

 

[304] A  és a transzverzális elektromos permittivitás közti kapcsolatot
a következőképpen lehet megállapítani. Fejezzük ki az áramsűrűség
vektorát a polarizáció vektorával  alakban, és az  helyére írjuk 

 szerint az elektromos térerősséget. A (96,4) relációt írjuk át 
 alakba. Ebből látható, hogy .

[305] Erről könnyen meggyőződhetünk a IX. 40. §-ban a ,
kiszámításakor levezetett képletből. Megjegyezzük, hogy  nullává
válik – az -sel együtt – ha  ahogyan erre már utaltunk a (96,24)
képlet előtt.



[306] Erről meg lehet győződni, ha a (97,4) képletet összehasonlítjuk a 31. §
második feladatában az ütközésmentes elektronplazma transzverzális
permittivitására nyert (2) képlettel. Az összehasonlításnál figyelembe kell
venni, hogy a London-féle eset a kváziklasszikus határesetnek felel meg,
minthogy a degenerált elektrongázra vonatkozó képlet a Maxwell-plazmára
vonatkozótól csak az eloszlás-függvényalakjában és az  diszperziós
törvényében különbözik.

[307] L. a (86,16) képletet. Az összehasonlításnál figyelembe kell venni,
hogy az adott esetben  és  függetlenek, továbbá azt a tényt, hogy a  a 
az -val és nem az -vel kapcsolja össze, mint a  a (86,16) egyenletben.



98 §. A szupravezető hővezető-
képessége
A szupravezető elektronoktól származó hővezető-képességének fizikai
természete hasonló a szuperfolyékony Bose-folyadék hővezető-
képességéhez, ill. viszkozitásának természetéhez. Mindkét esetben a
kvantumfolyadék normális komponensének, a benne levő elemi
gerjesztések sokaságának kinetikus együtthatóiról van szó. Itt ezt a kérdést
ugyancsak a BCS-modell keretei között vizsgáljuk (B. T. Geilikman, 1958).

Induljunk ki a szupravezetőben levő kvázirészecskék eloszlásfüggvényére
vonatkozó kinetikai egyenletből, amelyben van hőmérséklet-gradiens:

11.40. egyenlet - (98,1)

Itt  a kvázirészecskék sebessége. A kvázirészecskék energiája,

11.41. egyenlet - (98,2)

maga is függ a hőmérséklettől a  energiahézagon keresztül. Ezért a
hőmérséklet-gradiens jelenlétében ez az  energia maga is függvénye lesz
akoordinátáknak, és a  derivált a kvázirészecskékre ható erő szerepét
fogja játszani; ezzel kapcsolatos a (98,1) egyenlet bal oldalán megjelenő
második tag.

Mint szokásos, legyen



ahol

11.42. egyenlet - (98,3)

az egyensúlyi eloszlásfüggvény. Az egyenlet bal oldalán csak az -t
tartalmazó tagokat hagyva meg, kapjuk, hogy

A szögletes zárójelben álló különbségben a  deriváltját tartalmazó tagok
kiesnek, és így marad:

Az ütközési integrál a kvázirészecskék szóródási mechanizmusától függ. Mi
azt az esetet vizsgáljuk, amikor alapvetőek az ötvözet mozdulatlan atomjain
történő rugalmas szóródások, a szóródás törvényét izotropnak tekintjük.
Ekkor az ütközési integrál az

kifejezéshez vezet [vö. a (11,3)-mal], ahol  az effektív ütközési
gyakoriság,  az ötvöző atomok számának sűrűsége,  a
kvázirészecskéknek az ütköző atomokra vonatkoztatott
transzportkeresztmetszete. Ez utóbbi állandó, amelynek nagyságrendje az
atomok mérete.

Így a kinetikai egyenlet a

11.43. egyenlet - (98,4)



alakot ölti, ahol  az úthossz, állandó.

A hőáramot a

11.44. egyenlet - (98,5)

integrállal számíthatjuk ki (a  szorzó a kvázirészecskék két spinirányából
származik). Az  eloszlásfüggvénnyel azonban összefügg a
szupravezetőben folyó normális elektromos áram is, amelynek sűrűsége

[a vizsgált modellben  és  a (77,7) képletből adódik]. A hővezetési
együtthatót a hőáramból lehet meghatározni azzal a feltétellel, hogy .
Az adott esetben azonban ez a feltétel nem vezet a (98,4) egyenlet
valamilyen szükségszerű megváltoztatásához. Az a dolog lényege, hogy a
szupravezetőben a teljes áramsűrűség a  összeg, a normális és a
szupravezetéses áramsűrűség összege. A hőmérséklet-gradiens hatására
induló  áramot (zárt elektromos hálózatban) automatikusan kompenzálja a
szupravezető áram: . Emellett lényeges, hogy a szupravezető
elektronok mozgása ne legyen kapcsolatban a hőátadással. A
kvázirészecskék egyensúlyi eloszlásfüggvénye a  sebességű
szupravezető mozgás mint háttér felett eltér (98,3)-tól, az  helyére 
írandó (vö. a 77. §-sal); ezt a helyettesítést el kellett volna végezni a (98,1)
kinetikai egyenletben is. De a  mennyiség arányos -nel és magával a –
kicsinek feltételezett – -vel is, ezért az említett helyettesítés a kinetikai
egyenlet bal oldalán csak másodrendben kicsiny tagok megjelenését
eredményezte volna, amelyeket már a (98,4)-re való áttérés során
elhanyagoltunk volna.

Helyettesítsük be -et (98,4)-ből (98,5)-be. A  irányára való átlagolás
után a hővezetési együtthatóra a



kifejezést, vagy a ,  helyettesítés után a

11.45. egyenlet - (98,6)

képletet kapjuk. Végül, nyilvánvalóátalakítások után adódik, hogy

11.46. egyenlet - (98,7)

Ha , , a hővezetési együttható nullához tart a

11.47. egyenlet - (98,8)

törvény szerint. Ha ,  akkor a hővezető-képesség a

értékhez tart (miként látható a (98,6)-ból), ami a normális fémeknek felel
meg.



12. fejezet - A
FÁZISÁTMENETEK
KINETIKÁJA

99 §. Az elsőfajú fázisátmenetek
kinetikája. A magképződés
A metastabilis fázisból a stabilisba való átmenet úgy megy végbe, hogy a
homogén közegben a fluktuációk miatt egyes helyeken az új fázis
felhalmozódásai, magok alakulnak ki. A válaszfalak megjelenésének
energetikailag kedvező jelensége azonban azt eredményezi, hogy nem
elegendő nagy méretek esetén a mag instabilis lesz, és újból megszűnik. A
magok közül csak azok lehetnek stabilisak, amelyek mérete meghalad egy
meghatározott  méretet (a metastabil fázis adott állapota esetén), ezt a
méretet kritikusnak nevezzük, az ilyen méretű magokról mint kritikus
magokról beszélünk.[308] A kritikus magok makroszkopikus
képződmények, amelyek sok molekulát tartalmaznak. Ezért az egész
elmélet csak a metastabilis állapotra érvényes, a fázis abszolút
instabilitásának határához nem túlságosan közel (e határ megközelítése
esetén ugyanis a kritikus mag mérete csökken és a molekula méreteihez
tart).

A tisztán termodinamikai megközelítésben csak azt a feladatot lehet
felvetni, hogy kiszámítandó a közegben a különböző méretű magok
fluktuációs kialakulásának valószínűsége, miközben a közeget
egyensúlyban levőnek tekintjük. Ez utóbbi körülmény elvi jelentőségű.
Minthogy a metastabilis fázis állapota valójában nem felel meg a teljes
statisztikus egyensúly állapotának, ez a megközelítés csak a kritikus magok
kialakulásának időtartamához, a valószínűség reciprokához, tehát az új fázis
tényleges kialakulására szükséges időhöz képest rövid időtartamokra



vonatkozik. Ugyanez az oka, hogy a magképződés valószínűségének
termodinamikai kiszámítása csak az  méretű magokra lehetséges, a
nagyobb méretű magok az új fázisban fejlődnek ki; más szóval az ilyen
nagy fluktuációk általában nem fordulnak elő a mikroszkopikus állapotok
olyan sorozatában, amelyik megfelel a vizsgált (metastabilis)
makroszkopikus állapotnak.

A magképződés valószínűsége helyett a közegben levő különböző méretű
magok – a fentebb kifejtett értelemben – „egyensúlyi” eloszlásfüggvényéről
fogunk tárgyalni, amely azonban vele arányos. Ezt az -val jelöljük. (

 a térfogategységben levő azon magoknak a száma, amelyek mérete a 
 intervallumba esik.) A fluktuációk termodinamikai elmélete szerint

12.1. egyenlet - (99,1)

ahol  az a minimális munka, amelyet az adott méretű mag kialakítására
fel kell használni. Ez a munka térfogati és felületi járulékokból tevődik
össze, és (a sugarú, gömbszerű mag esetére)

alakú, ahol a a felületi feszültség együtthatója, az  kritikus sugarat
mindkét fázis termodinamikai mennyiségei segítségével ki lehet fejezni (l.
az V. 162. § 2. feladatát). Az  érték az  függvény
maximumának felel meg, ennek közelében

12.2. egyenlet - (99,2)

Az  maximumának az eloszlásfüggvénye éles minimuma felel meg. Az
exponenciális tényező előtti szorzóban figyelmen kívül hagyva a sokkal
lassabb függést az -tól, kapjuk, hogy



12.3. egyenlet - (99,3)

ahol[309]

A fent mondottak értelmében az  érték annak a határnak felel meg,
amelyen túl megkezdődik az új fázis tömeges kialakulása. Pontosabban:
nem az  határpontról kellett volna beszélni, hanem az  kritikus
értékeinek  szélességű egész tartományáról. A magok
fluktuációs fejlődése ebben a mérettartományban jelentős valószínűséggel
még átbillenhet a szubkritikus tartományba, míg azok a magok, amelyek
átjutottak a kritikus tartományon, már feltartóztathatatlanul az új fázis felé
fejlődnek.

Minthogy a termodinamikai elmélet érvényessége csak a tényleges
fázisátmenet előtti állapotokra korlátozódik, nem várhatunk tőle választ
arra, hogy hogyan megy végbe ez a folyamat, s arra a kérdésre sem, hogy
milyen sebességgel. Itt a magok kifejlődésének kinetikai megfontolásaira
van szükség, amely fejlődés végül az új fázis kialakulásához vezet.[310]

Jelölje a magok keresett „kinetikai” eloszlásfüggvényét a méret szerint 
. Az az „elemi aktus”, ami a mag méretének megváltozásához vezet

az, hogy a maghoz még egy molekula társul, vagy megfordítva, egy
molekula távozik a magból; ezt a változást kicsinek feltételezzük, mert
maguk a magok a kifejtendő elméletben makroszkopikus képződmények.
Ez a körülmény lehetővé teszi, hogy a magok növekedését a

12.4. egyenlet - (99,4)



Fokker–Planck-típusú kinetikai egyenlettel írjuk le, ahol  a „méretek
terében” azáramsűrűség, amelynek alakja

12.5. egyenlet - (99,5)

A  mennyiség a „magok méret szerinti diffúziójának együtthatója”
szerepét játssza. Az  együttható a -vel kapcsolatban van. Ez abból
következik, hogy az  nullává válik az egyensúlyi eloszlás esetén. Ez
utóbbit a (99,1) alakban véve fel,és elhanyagolva az exponenciális előtti
szorzó lassú változását, kapjuk, hogy

12.6. egyenlet - (99,6)

Határozzuk meg a kinetikai egyenlet stacionárius megoldását, amely a
fázisátmenet folytonosan végbemenő folyamatának felel meg. Egy ilyen
megoldásban , ez az állandó érték az áramsűrűségre (ami a
méretnövekedés felé van irányítva) megadja azoknak a magoknak a számát,
amelyek (a közeg egy -ében  s alatt) átjutnak a kritikus tartományon,
vagyis meghatározza a folyamat sebességét.

Írjuk át az áramsűrűség (99,5) kifejezését [a (99,6) figyelembevételével], az
eloszlásfüggvényt helyettesítsük -val. Ekkor az áramsűrűség
állandósága a

12.7. egyenlet - (99,7)

alakban írható. Innen



Az  és a konstans értékét a kis és nagy  értékekre kirótt határfeltételekből
határozzuk meg. A fluktuációk valószínűsége gyorsan nő a méretek
csökkenésével, ezért a kis méretű magok nagy valószínűséggel keletkeznek.
Az ilyen magok halmazának növekedése oly gyorsnak tekinthető, hogy
számuk az egyensúlyi értéken marad, függetlenül attól, hogy az  állandóan
elvisz belőlük. Ezt a helyzetet az a határfeltétel fejezi ki, hogy

A nagy  méretekre vonatkozó határfeltételt pedig úgy állapítjuk meg,
hogy megjegyezzük: a szubkritikus tartományban az  eloszlásfüggvény,
amit a (99,1) határoz meg, korlátlanul nő (a valóságban itt a definíció nem
alkalmazható); a valóságos  eloszlásfüggvény természetesen véges
marad. Ezt a helyzetet fejezi ki az  feltétel, amit valahogyan a
szubkritikus tartományra teszünk fel, ahol éppen nincs értéke (l. alább); ott
feltételesen az értékre vonatkoztatjuk.[311]

Az a megoldás, amelyik mindkét fenti feltételnek eleget tesz:

12.8. egyenlet - (99,8)

ahol az állandót az

12.9. egyenlet - (99,9)

egyenlet határozza meg. Az integrál alatt levő függvénynek éles maximuma
van, ha . E pont közelében – a (99,3) kifejezést felhasználva – az
integrálást  szerint (99,9)-ben ( )-től ( )-ig ki lehet terjeszteni,
függetlenül attól, hogy (a kritikus tartományon kívül) hol választjuk ki a



(99,8)–(99,9) integrálok felső határát, vagyis pontosan hol is van kiróva a
határfeltétel. Az eredmény:

12.10. egyenlet - (99,10)

Ez a képlet fejezi ki az „életképes” (a kritikus tartományon átjutó) magok
számát, amelyek stacionárius feltételek mellett  s alatt, a metastabilis fázis 

-ében képződnek; a kifejezés a kritikus magok egyensúlyi számát
tartalmazza, amit a termodinamika határoz meg.

Magára az  eloszlásfüggvényre a (99,8) képlet a szubkritikus
tartományban egyszerűen  értéket ad. A szubkritíkus
tartományra a (99,8)-ból csak annyi látható, hogy , a kirótt
határfeltételnek megfelelően. A folyamat fizikai képéből nyilvánvaló, hogy
ebben a tartományban az eloszlásfüggvény állandó. Ha a mag ide kerül,
monoton módon növekszik, és gyakorlatilag sohasem kerül vissza. Ennek
megfelelően az áramsűrűség (99,5) kifejezésében itt el lehet hanyagolni a 

 deriváltat tartalmazó tagot, vagyis  írható. Az  értelmezése
szerint az  együttható a méretek terében a  sebességet jelenti. A
szubkritikus magok növekedése azonban makroszkopikus egyenletek
szerint megy végbe, amelyek felhasználásával a  meghatározható
független módon is:

12.11. egyenlet - (99,11)

ahol az index egy ilyen számolás eredményére utal.[312]

A (99,6) szerint ezután

12.12. egyenlet - (99,12)



adódik. Szigorúértelemben az így kiszámított  az  tartományra
vonatkozik, ugyanekkor bennünket [a (99,10) képletbe való
behelyettesítésérdekében]éppen a értéke érdekel. Az  helyen
azonban a  függvénynek nincs semmiféle szingularitása, ezért vehetjük
a függvényt ebben a pontban. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy amint
az  esetén a  derivált tart a nullához (a mag egyensúlyban
van, még ha ez az egyensúly instabilis is), elosztása -val véges
értékhez vezet.

A (99,12) képlet elvben lehetővé teszi, hogy a  együtthatót és ezáltal a
magok növekedési sebességét kiszámítsuk anélkül, hogy a mikroszkopikus
tárgyaláshoz fordulnánk. Így a forrás folyamatához a gőzbuborék
növekedését kell vizsgálni a folyadékban a hidrodinamikai egyenletek
segítségével; a túltelített oldatból való kihullás, kicsapódás folyamatára a
kihulló szemcse növekedését kell vizsgálni, a környezetéből diffúzió útján
az oldatból kiváló anyag figyelembevételével.

Feladat

Határozzuk meg a „méret szerinti diffúzió” együtthatóját egy túltelített (de
mégis gyenge, híg) oldatban, a magokat gömb alakúnak tekintve.

Megoldás. Vegyük a termodinamikai képletet. A mag kritikus sugara a
túltelített oldatból való kihulláskor

(l. az V. 162. § 2. feladatát), ahol az adott esetben , és  a mag
anyagának kémiai potenciálja és móltérfogata,  az oldatban feloldott
anyag kémiai potenciálja; ez utóbbit a



egyenlet adja meg, ahol  a koncentráció. Bevezetve a telített oldat ,
koncentrációját az oldott anyag sík felülete alatt a

egyenlet szerint, kapjuk, hogy

ez utóbbi egyenlet a gyenge (híg) oldatra vonatkozik. Így a kritikus sugárra:

12.13. egyenlet - (1)

A

12.14. egyenlet - (2)

képlet pedig meghatározza a telített oldatnak a  koncentrációját az oldott
anyag (  sugarú) gömbfelülete alatt.

Az anyag a szubkritikus növekvő magba a környező oldatból diffúzió útján
kerül be. A stacionárius tartományban a  koncentráció
gömbszimmetrikus eloszlását az  sugarú mag körül a

diffúziós egyenlet megoldása határozza meg a  határfeltétellel
(amit a túltelített oldatra vonatkozó érték ad meg) és a 
határfeltétellel. Innen



és a mag felé irányuló diffúziós áram:

az utóbbi egyenletben a (2) képletet alkalmaztuk.

Ha a koncentrációt mint az egységnyi térfogatban oldott molekulák számát
határoztuk meg, akkor az  azoknak a molekuláknak a száma, amelyek  s
alatta mag felületére becsapódnak. Ekkor

és (99,12) szerint

 

[308] Az V. 162. §-ban magokon éppen az új fázis ilyen kritikus méretű
felhalmozódásait értettük.

[309] Az -ban az exponenciális tényező előtti szorzót nem lehet csak
egy fázis makroszkopikus jellemzőivel kifejezni. Kvalitatív becslésként
vegyük azt, hogy ez a tényező arányos az alapfázis (az 1. fázis) 
részecskeszám-sűrűségével és a  deriválttal; az új fázis (a 2. fázis)
magjában levő részecskeszám. Vegyük, hogy , ahol 
és  ez egyes fázisokban egy molekulára eső térfogat. Ekkor a becslés
eredménye: .

[310] Az alábbiakban kifejtendő elméletet Ja. B. Zeldovics dolgozta ki 1942-
ben.



[311] Hasonló meggondolásokat alkalmaztunk már más feladat
megoldásában is – a 24. §-ban.

[312] Felmerülhet a kérdés, vajon a (99,11) képlet összeegyeztethető-e a
(21,4) „mikroszkopikus” definícióval, amely szerint a  sebesség
szerepét (az elemi aktusokra összegezve) nem maga az  mennyiség
játssza, hanem az . De a  derivált (a kritikus tartományon
kívül) kicsi a (99,6) értékhez képest, ami az  nagy szorzót
tartalmazza, és ezért el kellene hanyagolni. Az ilyen nagyságrendű
mennyiségeket már elhanyagoltuk, amikor a (99,6) levezetésében a (99,1)-
ben az exponenciális előtti tényezőt állandónak tekintettük.



100 §. Az elsőfajú fázisátmenetek
kinetikája. A koaleszcencia
szakasza
Az előző pontban a fázisátmenet bemutatott kinetikai vizsgálata csak a
kezdeti szakaszra vonatkozik: az új fázis összes magjának térfogata annyira
kicsi kell legyen, hogy ne különbözzön jelentősen „metastabilitási
fokában”, és így állandó mennyiségnek lehessen tekinteni a magok általa
meghatározott kritikus méretét. Ebben a stádiumban az új fázis magjainak
képződése fluktuációval megy végbe, és növekedésük nem függ a többi
mag viselkedésétől. Az alábbiakban, a határozottság kedvéért, az oldott
anyagnak a túltelített oldatból való kihullásáról fogunk beszélni, a meta-
stabilitás foka ebben az esetben az oldat túltelítettségének fokát jelenti.

Később, amikor az oldat túltelítettsége igen kicsivé válik, a folyamat jellege
lényegesen megváltozik. Az új magok fluktuációs keletkezése itt
gyakorlatilag kizárt, mert a kritikus méretek nagyok. A kritikus méretek
növekedése, ami az oldat túltelítettségi fokának folyamatos csökkenését
kíséri, oda vezet, hogy az új fázis már meglevő legkisebb szemcséi
szubkritikusakká válnak, és újra feloldódnak. Így ebben a fázisban a
meghatározó szerepet az a folyamat játssza, amelyben a kis szemcséket
megeszik a nagyobbak – a nagy szemcsék a kisebbek feloldódásának
rovására növekednek (ez a koaleszcencia folyamata). Éppen ezt a szakaszt
tanulmányozzuk e pontban. Feltesszük, hogy az oldat kezdeti
koncentrációja annyira kicsi, hogy a kihulló szemcsék egymástól távol
vannak, és így „közvetlen” kölcsönhatásuktól eltekinthetünk.[313]

Szilárd oldatot tekintünk, amelyben a kihulló (kicsapódó) szemcse
mozdulatlan, és a környező oldatból csak diffúzió útján nő. Tekintettel arra,
hogy a módszer és a folyamat alapvető kvalitatív tulajdonságainak
demonstrációjáról van szó, még néhány más, egyszerűsítő feltételt is
teszünk: nem vesszük figyelembe a kicsapódó szemcsék körül a rugalmas
feszültségeket, és a szemcséket gömb alakúnak tekintjük.



Az oldat egyensúlyi koncentrációja az  sugarú szemcse felületén a

12.15. egyenlet - (100,1)

termodinamikai képlettel adható meg, ahol  a telített oldat
koncentrációja az oldott anyag sík felülete alatt,  a fázisok közti határon a
felületi feszültség együtthatója,  a feloldott anyag móltérfogata (l. a
feladatot az előző pont végén). A koncentrációt az oldat 1 -ében oldott
anyag térfogatára vonatkoztatva adjuk meg. Ilyen meghatározással az 

 diffúziósáram a szemcse felületére egyenlő lesz a szemcse
sugarának növekedési sebességével:

(  az oldott anyag diffúziós együtthatója). Tekintettel a koncentráció
feltételezett kicsiségére, ez a sebesség annyira kicsi, hogy a szemcse körüli
koncentrációeloszlást minden pillanatban a  stacionárius eloszlással
egyenlőnek lehet tekinteni, amely az adott  értéknek megfelelő:

(  az oldat átlagos koncentrációja). Innen

a diffúziós áram, és a (100,1) figyelembevételével

ahol bevezettük a



paramétert és a

mennyiséget, az oldat túltelítettségének a jellemzőjét. Az

12.16. egyenlet - (100,2)

mennyiség a kritikus sugár, ha , a szemcse nő ( ), de ha
, a szemcse feloldódik ( ). Az alábbiakban (a végeredmény
megfogalmazásáig) az időt  egységekben fogjuk mérni, ahol 
a kritikus sugár értéke, amely a koaleszcencia stádiuma kezdetének felel
meg. Így a

12.17. egyenlet - (100,3)

egyenlethez jutunk.

Bevezetjük továbbá a szemcse  méret szerinti eloszlásfüggvényét úgy,
hogy az

integrál az egységnyi térfogatban levő szemcsék számát adja. A 
kifejezést a méretek terében a szemcse elmozdulási sebességének tekintve,
felírjuk ebben a térben a kontinuitási egyenletet:

12.18. egyenlet - (100,4)



Végül az összes oldott anyag mennyiségének megmaradását a

12.19. egyenlet - (100,5)

egyenlet fejezi ki, ahol  a teljes kezdési telítettség,  (az oldat egy -
ében) a szemcsék térfogata.

A (100,3)–(100,5) egyenletek a vizsgált feladat teljes egyenletrendszerét
állítják elő. Átalakítjuk az egyenletrendszert a vizsgálatunk céljaira
alkalmasabb változók bevezetésével.

Bevezetjük az

12.20. egyenlet - (100,6)

dimenziótlan mennyiséget. Ha , a  túltelítettség nullához tart, a
kritikus sugár ennek megfelelően a végtelenhez tart. Ezért a  nullától
végtelenig monoton változása során nullától végtelenig változik a

12.21. egyenlet - (100,7)

mennyiség is, amelyet új időváltozónak választunk. Ismeretlen
függvényként a(100,3) egyenletben bevezetjük az

12.22. egyenlet - (100,8)

arányt. Az eredmény az, hogy az egyenlet a

12.23. egyenlet - (100,9)



alakot ölti, ahol

12.24. egyenlet - (100,10)

Az egyenlet vizsgálatához kezdve mindenekelőtt megmutatjuk, hogy 
 esetén a  függvénynek meghatározott határértékhez kell

tartania.

A (100,9) egyenlet jobb oldalának  esetén maximuma van; ekkor a

értéket veszi fel. Ezért a  értékétől függően a  sebesség – mint 
függvénye – a 34. ábrán bemutatott három görbe közül az egyikkel
ábrázolható. Ha , a görbe az abszcisszatengelyt az 
pontban érinti.

34. ábra - 34. ábra

Az abszcisszatengelyen minden pont, amelyik a szemcse állapotát
ábrázolja, jobbra vagy balra mozog attól függően, hogy milyen előjele van a

 deriváltnak. Ha , minden, az -től balra levő pont balra fog
elmozdulni, és eltűnik, elérve a koordináta origóját. Az  pontok pedig
aszimptotikusan az  ponthoz tartanak, azt balról vagy jobbról közelítve
meg. Ez azt jelenti, hogy minden szemcse, amelyre  vagyis ,
aszimptotikusan ( ) elérné az  méretet, -val együtt a



végtelenhez tartva; így a végtelenhez tartana a kihulló szemcsék  térfogata
is, ezért az anyag megmaradását kifejező (100,5) egyenletet nem lehetne
kielégíteni. Ha , akkor minden pont balra megy, és véges idő alatt
elérve a koordináta-rendszer origóját, eltűnne; ebben az esetben , és
a (100,5) egyenletet megint nem lehetne kielégíteni.

Így a  függvénynek a  határértékhez kell tartania, emellett ezt a
határértéket alulról kell elérnie; ha ugyanis felülről érné el (vagy a 
egzakt egyenlőség szerint), akkor minden pont, amelyre , balra
mozog, hamarabb fennakadna az  pontban (ahol a  sebesség
nulla), és a (100,5) egyenletet nem lehetne kielégíteni, mint a 
esetben. Így tehát kell, hogy

12.25. egyenlet - (100,11)

legyen, ahol , ha . Ugyanakkor azok a pontok, amelyek jobbra
mozognak, egyre lassabban átszivárognak az „záróponton”. Ennek
azátszivárgásnak a sebességét az  függvény határozza meg, amelyet
ismét a(100,9) mozgásegyenletből és a (100,5) anyagmegmaradási
egyenletből kell meghatározni.

Az  pont közelében a (100,9) egyenlet a (100,11)-ből vett -val így
írható:

Vezessünk be új ismeretlen függvényt a

kifejezéssel, ami két kis mennyiség aránya, és írjuk fel az előbbi egyenletet
a



12.26. egyenlet - (100,12)

alakban. Ennek a vizsgálata, ami hasonlít a (100,9) egyenlet fentebb
bemutatott elemzéséhez, arra a következtetésre vezet, hogy a  esetén
aszimptotikus  függvénynek az  véges határértékhez kell
tartania. [Ez az  függvénynek az az értéke, amelynél a (100,12) egyenlet
jobb oldalán levő kifejezéssel mint  függvényével leírt görbe érinti az
abszcisszatengelyt a „zárópontnál”]. Az  aszimptotikus
egyenletből következik az  függvényre az

12.27. egyenlet - (100,13)

határkifejezés.

Ha , a (100,11) korrekciós tagja elhagyható. Ekkor az

egyenletből megkaphatjuk a kritikus sugár időfüggését megfogalmazó
határtörvényt:

12.28. egyenlet - (100,14)

Minthogy , a (100,14) alkalmazhatósági feltétele a valódi  idővel
kifejezve: . Érdekes, hogy bár a -hoz járuló korrekciók relatív
értéke gyorsan csökken a  növekedésével, és első közelítésben [a (100,14)
törvény] egyre egzaktabbá válik, a megoldás viselkedését a zárópont
környezetébenéppen ezek a korrekciók határozzák meg.



Térjünk át a szemcsék méret szerinti eloszlásfüggvényének
meghatározására. Az eloszlásfüggvény az ,  változókkal felírva az , 
változókban kifejezett eloszlásfüggvénnyel a

12.29. egyenlet - (100,15)

kapcsolatban van. A kontinuitási egyenlet erre a függvényre

12.30. egyenlet - (100,16)

Mindenütt, az  zárópont közeli ( ) környezetét kivéve, a  sebességet
a (100,9) egyenlet adja  esetén:

12.31. egyenlet - (100,17)

A (100,16) egyenlet megoldása

12.32. egyenlet - (100,18)

alakú, ahol  tetszőleges függvény, amit még meg kell határozni.

Láttuk, hogy az -tengelyen a szemcséket ábrázoló pontok jobbról balra
mozogva áthaladnak a zárópont környezetén, s minél később érnek ebbe a
tartományba, annál hosszabb ideig tartózkodnak ott. Ez a tartomány így az 

 pontok számára a nyelő, az  pontok számára a forrás szerepét
játssza.



Az eloszlásfüggvényt az  ponttól jobbra –  esetén – az ide a
végtelen távoli tartományból bejövő pontok határozzák meg, azok a pontok,
amelyek a ( ) kezdeti eloszlás „farkánál” levő magoknak felelnek meg.
Minthogy a magok száma ebben az eloszlásban magától értetődően gyorsan
(ténylegesen: exponenciálisan) csökken a méretük növekedésével, ezért az
eloszlásfüggvény az  tartományban (az  környezetén kívül) 
esetén nullához tart.

Az anyag megmaradását kifejező (100,5) egyenletben , ha .
A  integrálját a  és  változókkal kifejezve [emlékezzünk:

], kapjuk a

12.33. egyenlet - (100,19)

egyenletet, ahova a (100,18)-ból a  függvényt és (100,17)-ből a -t be
kell helyettesíteni.[314] Azonnal világos, hogy a (100,9) egyenlet bal oldalán
álló kifejezés a -tól független mennyiség lehet, ha a  függvény

alakú.

A  függvény kiszámítása elemi integrálási feladat, az eredmény

12.34. egyenlet - (100,20)

ahol

12.35. egyenlet - (100,21)



Az állandót az adja, hogy (100,20)-at visszahelyettesítjük (100,19)-be, a
kapott integrál numerikus kiszámításából . A  függvény
automatikusan -re van normálva:

Ezért a magok száma egységnyi térfogatban

12.36. egyenlet - (100,22)

Könnyű [a (100,21) elosztásra] a közepelt átlagértéket is kiszámítani.
Ehhez az

integrált kell vizsgálni. Ide az  behelyettesítése (100,9)-ből a

egyenletet adja. Így



vagyis ; az átlagos méret egybeesik a kritikussal.

Összegyűjtve a nyert képleteket, felírjuk még egyszer az eredményeket az
eredeti változókra, az  szemcsesugárra és a  időre visszatérve. A szemcse
átlagos sugara az időben az

12.37. egyenlet - (100,23)

aszimptotikus törvény szerint nő. A szemcsék méret szerinti eloszlását
minden időpontban a (100,21) függvény adja meg, a szemcsék száma,
melyek sugara az  körüli  intervallumba esik, . A 
függvény nullától csak az  intervallumban különbözik; a függvényt a
35. ábra mutatja.

35. ábra - 35. ábra

Megjegyezzük, hogy az eloszlás aszimptotikus törvénye függetlennek
bizonyul a kezdeti (a koaleszcencia stádiumának kezdő pillanatában
érvényes) eloszlástól. Az (egységnyi térfogatban) levő szemcsék száma az
időben az



12.38. egyenlet - (100,24)

törvény szerint csökken. Az oldat telítettsége nullához tart a

12.39. egyenlet - (100,25)

képlet szerint.

A bemutatott törvények értelmének megértése érdekében ne feledjük, hogy
a tárgyalt megközelítésben az oldat térfogatát határtalannak tekintettük, és
ezért az egész oldott anyag mennyisége is határtalan. Véges térfogatban a
folyamat magától értetődően véges idő alatt véget ér, és ekkor az oldott
anyag egyetlen test alakjában kiválik.

 

[313] Az itt kifejtendő elméletet I. M. Lifsic és V. V. Szlezov dolgozta ki.

[314] Nem időzünk annak bizonyításánál hogy az  pont [ahol a (100,17)
kifejezés nem alkalmazható] környezetének relatív járuléka  esetén
nullához tart.



101 §. A rendparaméter relaxációja
másodfajú fázisátalakulás
közelében
Mint ismeretes, egy test állapotváltozását másodfajú fázisátalakulás
alkalmával az  rendparaméterrel írjuk le, amely az átmeneti pont egyik
oldalán nullától különbözik (a „nemszimmetrikus” fázisban), és a másik
oldalon nullával egyenlő (a szimmetrikus fázisban). Az V. kötet XIV.
fejezetében szó volt az átmeneti pont közelében a testek termodinamikai
egyensúlyi tulajdonságairól. Tekintsük most a rendparaméter relaxációs
folyamatát a nemegyensúlyi rendszerben.

A rendparaméter egyensúlyi értékét (amit itt -sal fogunk jelölni) a
megfelelő termodinamikai potenciál minimalizálásával határozzuk meg.
Tekintettel arra, hogy térbelileg mind homogén, mínd inhomogén eseteket
is vizsgálunk, az  potenciált fogjuk használni, amely a  hőmérséklettől
és a  kémiai potenciáltól függ (a test teljes adott térfogatában) – vö. az V.
146. §-ával.

A térbelileg homogén testben az  értékét az  – az egységnyi
térfogat termodinamikai potenciálja – mint adott  és  mellett 
függvényének minimuma határozza meg:

12.40. egyenlet - (101,1)

Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor relaxáció indul meg, az  paraméter az
időben változik, az -hoz tart. Gyengén nemegyensúlyi állapotban, vagyis a

 derivált nullától különböző, de kis értékeinél kicsi a relaxáció
sebessége is. A Landau-elméletben, amelyben elhanyagoljuk a



rendparaméter fluktuációit, úgy kell tekinteni, hogy e két derivált közötti
kapcsolat egyszerű arányosság:

12.41. egyenlet - (101,2)

állandó  együtthatóval (L. D. Landau, I. M. Halatnyikov, 1954).

A Landau-elméletben a termodinamikai potenciál az átmeneti pont
környezetében az

12.42. egyenlet - (101,3)

alakot ölti, pozitív  együtthatóval; ha a nemszimmetrikus fázis a ,
tartománynak felel meg, akkor a  [vö. az V. (146,3)-mal]. A
rendparaméter egyensúlyi értéke a nemszimmetrikus fázisban, a (101,1)
egyenlet megoldása:

12.43. egyenlet - (101,4)

A relaxáció(101,2) egyenlete pedig a

alakot ölti vagy, a  kis különbségben linearizálva,

12.44. egyenlet - (101,5)



ahol

12.45. egyenlet - (101,6)

Ha , a  különbségnek nullához kell tartania, ezért , és így
 kell legyen.

Hasonló módon tekinthető a relaxáció a  tartományban. Itt , és a
derivált linearizált kifejezése:

Ennek megfelelően a (101,6) helyett nyerjük, hogy

12.46. egyenlet - (101,7)

A  mennyiség a rendparaméter relaxációs ideje. Látjuk, hogy ez a 
esetén a végtelenhez tart. Ennek a körülménynek fontos elvi jelentősége van
a fázisátmenetek egész elmélete számára. Mint már megjegyeztük az V.
143. §-ban, ez biztosítja olyan makroszkopikus állapotok létezését, amelyek

 adott nemegyensúlyi értékeinél nem teljes egyensúlynak felelnek
meg.Éppen ennek a körülménynek köszönhetően van értelme az ebben és a
következő pontban kifejtendő elméletnek, amely a rendparaméter
relaxációját függetlennek tekinti a testek más makroszkopikus
tulajdonságainak relaxációjától.

A térbelileg inhomogén rendszerben az

12.47. egyenlet - (101,8)



integrállal megadott teljes termodinamikai potenciált kell vizsgálni [vö. V.
(146,5)-tel]. A megfelelő egyensúlyi feltételt megkapjuk, ha  szerint
variáljuk, majd a variációt nullával tesszük egyenlővé. A gradienst
tartalmazó tag variációjának integrálját parciális integrálással átalakítva, az
egyensúlyi feltétel a

egyenlet alakjában adódik (a határozottság kedvéért a nemszimmetrikus
fázist, a , tartományt tekintjük). Ennek megfelelően megjelenik a
relaxációs egyenletben is egy kiegészítő tag:

12.48. egyenlet - (101,9)

A  függvény minden egyes térbeli Fourier-komponensére innen a

12.49. egyenlet - (101,10)

egyenletek kaphatók. Látjuk, hogy a  hullámvektorú komponensek
relaxációs idői a , esetén végesek maradnak, de csökkennek, ha 
csökken.

Végül, ha az -ba bevezetjük a  tagot, ami az átmenetre egy külső erő
hatását írja le [vö. V. (146,5)], akkor a relaxációs egyenlet a

12.50. egyenlet - (101,11)

alakot veszi fel. Feltéve, hogy a  erőtér periodikus,



innen a

összefüggést kapjuk a

általánosított szuszceptibilitással . Megjegyezzük, hogy ennek a
kifejezésnek pólusa van az  helyen, a 91. § végén tett általános
megállapítással összhangban. Ha , , akkor ez a

12.51. egyenlet - (101,12)

egyenlethez vezet az V. (144,8)-cal megegyezésben.

A fluktuáció–disszipáció tétel szerint a (101,12) szuszceptibilitás
meghatározza a rendparaméter spektrális korrelátorát (a klasszikus
határesetben ):

12.52. egyenlet - (101,13)

Emlékeztetünk arra, hogy ez a

korrelátor térbeli és időbeli Fourier-komponense; a fluktuációk Fourier-
komponensei szorzatának középértéke a ( ) függvénnyel a



kapcsolatban van. A (101,13) integrálása  szerint a

egyidejű korrelátor térbeli Fourier-komponensét adja:[315]

12.53. egyenlet - (101,14)

 

[315] A (101,14) és V. (146,8) összehasonlításakor emlékezni kell arra, hogy
az utóbbiban nem a Fourier-integrál, hanem a véges  térfogatban a
Fourier-sor kifejtésének komponensei állnak.



102 §. Dinamikus skálainvariancia
Az előző pontban kifejtett elmélet nem veszi figyelembe a rendparaméter
fluktuációját. Ezért alkalmazhatóságát ugyanazok a feltételek korlátozzák,
mint a fázisátmenetek Landau-féle termodinamikai elméletét. Ezek a
feltételek az átalakulási pont elegendő kis környezetében, a „fluktuációs”
tartományban megsérülnek.

Ebben a tartományban a testek kinetikai (és ugyanígy a tiszta
termodinamikai) tulajdonságai (l. az V. 148. §-t) ún. kritikus indexekkel
(exponensekkel) fogalmazhatók meg, amelyek az átalakulási pont
megközelítésekor a különböző mennyiségek változási törvényét
meghatározzák. Fontos, hogy ezen indexek között néhány összefüggést
nyerjünk azáltal, hogy a kinetikai jelenségekre kiterjesztjük a
skálainvariancia hipotéziseit, amelyeket a termodinamikai tulajdonságokra
az V. 149. §-ban megfogalmaztunk. Ezt a kiterjesztést szokás dinamikus
skálainvarianciának nevezni.

Azoknak a sajátságoknak a jellege, amelyeket a termodinamikai
mennyiségek az átalakulási pontban mutatnak, függ a rendparaméterek
számától és a belőlük felépített effektív Hamilton-operátor struktúrájától
(vö. az V. 147. §-sal). A kinetikai mennyiségekre, a különböző esetek
sokasága kínálkozik, mivel a relaxációt leíró „mozgásegyenletek” alakja
sokféle lehet: Először az egykomponensű rendparaméter legegyszerűbb
esetét vizsgáljuk meg (B. I. Halperin, P. C. Hohenberg, 1969).[316]

Elvileg a relaxációs törvények meghatározására szolgáló út: az egzakt
általánosított  szuszceptibilitás kiszámítása (a fluktuációk
figyelembevételével) az  rendparaméterre, a külső erő hatása alatt – ez az
út azonban ténylegesen járhatatlan.

Az  változásának menetét az idő függvényeként (ahogyan ezt a 91. §-ban
megmutattuk) a  mint a komplex  változó függvényének szinguláris
pontjai határozzák meg. Ha a valós tengelyhez legközelebb levő
szingularitás egy egyszerű pólus a képzetes tengely 



pontjában, akkor a rendparaméter mindegyik Fourier-komponense
exponenciális törvény szerint csillapodik a  relaxációs idővel. A
kritikus indexekkel együtt, amelyek a termodinamikai mennyiségek
viselkedését határozzák meg, vezessük be az  és  indexeket a 
függvény jellemzésére:

12.54. egyenlet - (102,1)

12.55. egyenlet - (102,2)

ahol , ; ezáltal a relaxációs idő végtelenné válik, ha , .

Igen helyénvalónak látszik az az állítás, hogy a másodfajú fázisátmenet
pontjának közelében (a fluktuációs tartományban) a relaxációs idő nem
függ a hőmérséklettől, ha ezt az időt  egységeiben mérjük, az 

 hosszúságot pedig -ben, a rendparaméter fluktuációi korrelációs
hosszának egységeiben. Más szavakkal, a  függvénynek

12.56. egyenlet - (102,3)

alakúnak kell lennie, ahol  a hőmérséklettől csak az  közvetítésével
függ a  szorzatban, és .

Minthogy , ha , ezért a  kritikus index definíciójának
megfelelően  esetén  kell, hogy legyen. Ekkor 
hőmérsékletfüggését a

szorzat határozza meg, ahol  az



12.57. egyenlet - (102,4)

korrelációs sugár kritikus indexe.[317]

De  véges kell maradjon  (és ) esetén. Ebből következik, hogy
fenn kell állnia az

12.58. egyenlet - (102,5)

összefüggésnek. Így a skálainvariancia feltételezésével kapcsolat teremthető
a(102,1)–(102,2)-ben szereplő két index között.

Mint a statikus esetben is, minden alap megvan arra, hogy feltételezzük: a
kritikus indexek az átmeneti pont mindkét oldalán egyformák. Az a lényeg,
hogy a térbeli inhomogenitás ( ) fellazítja a fázisátmenetet abban az
értelemben, hogy eltávolítja a  értéknél az összes mennyiség
szingularitását (ebben a viszonylatban az inhomogenitás úgy hat a
fázisátmenetre, mint egy külső erőtér). Más szóval, a  pont elveszti
kiemelt jellegét, és így nincs semmi ok a  index értékének
megkülönböztetésére aszerint, hogy  a -hez felülről vagy alulról tart-e.
A (102,5) reláció értelmében ugyanez vonatkozik az  indexre is.

Hasonlóan lehet a -hez kapcsolni a többi kritikus indexet is. Lássuk a
 pontban pl. a szuszceptibilitást mint az  függvényét, ha .

A skálainvarianciának megfelelően, a  függvény előállítható

alakban, ahol  a szuszceptibilitás kritikus indexe  és  esetén. Ha
, és  akkor a szuszceptibilitásnak (  esetén) véges határhoz

kell tartania. Tekintetbe véve, hogy



kapjuk, hogy ehhez fenn kell állnia az

relációnak. Ezzel meg is határoztuk a  függvényében keresett alakját:

12.59. egyenlet - (102,6)

Így a vizsgált esetben a skálainvariancia megkövetelése lehetővé tette a
kinetikai és termodinamikai kritikus indexek közötti összefüggés
megállapítását, de nem volt elegendő ahhoz, hogy az előbbieket az
utóbbiakból teljesen meghatározzuk.

 

[316] Szó lehet pl. a ferromágneses anyagban (a Curie-pontja közelében) a
mágnesezettségi vektor abszolút értékének relaxációjáról, ahol erős
relativisztikus kölcsönhatások rögzítik ennek a vektornak a krisztallográfiai
irányát.

[317] A termodinamikai mennyiségek kritikus indexeinek a jelölése itt és az
alábbiakban ugyanaz, mint az V. 148. §-ban.



103 §. Relaxáció folyékony
héliumban, a -pont közelében
Tekintsünk most „degenerált” rendszereket, amelyekben a
rendparaméternek néhány  komponense  van, az effektív Hamilton-
operátor pedig (a homogén rendszerben) csak ezek négyzetösszegétől függ.
Más szóval, ha az  mennyiségek sokaságát -dimenziós vektornak
tekintjük, akkor az effektív Hamilton-operátor nem függ e vektor irányától.

Jellegzetes példa a tiszta térfogati ferromágneses anyag, amelynek energiája
nem függ a mágnesezettség vektorától. Másik példa a szuperfolyékony
anyag (a folyékony hélium), amelynél a rendparaméter szerepét a
kondenzátum

12.60. egyenlet - (103,1)

hullámfüggvénye játssza (vö. a IX. 26-27. §-ával). Ez a komplex mennyiség
két független mennyiségből áll, de a homogén folyadék energiája csak a 

 abszolút érték négyzetének, a kondenzátum sűrűségének a
függvénye.

A „degenerált” rendszerek specifikus sajátosságai szerint feltehető, hogy
léteznek a rezgési spektrumokban ágak (lágy modusok), amelyek éppen a
„rendparaméter-vektor” irányának rezgésével kapcsolatosak; ezeknek a
rezgéseknek a frekvenciája nullává válik a fázisátalakulás pontjában. Ezek
diszperziós törvényét egyfelől a makroszkopikus mozgásegyenletekből
lehet levezetni, másfelől ez a diszperziós törvény eleget kell, hogy tegyen a
skálainvariancia követelményeinek. Ez lehetővé teszi, hogy – mint az
alábbiakban látni fogjuk – a kinetikai kritikus indexeket teljesen
kifejezhessük a termodinamikaiakkal (R A. Ferrell, N. Menyhárd, H.
Schmidt, F. Schwabl, P. Szépfalusy, 1967).



Ebben az esetben a „lágy modus” a második hang.

Az átmeneti pont közelében ez együttes rezgése a  szuperfolyékony
sebességnek és az entrópiának; a normális komponens  mozgási
amplitúdója a második hangban , és a fázisátmenet pontja ( -
pont) közelében a -sel együtt kicsi. Emlékezetbe idézzük, hogy a
szuperfolyékony sebesség a kondenzátum hullámfüggvényével van
kapcsolatban ( ), és így a  rezgése a  fázis rezgésének, vagy
más szóval a „rendparaméter-vektor” iránya rezgésének felel meg. Ezeknek
a rezgéseknek a diszperziós törvénye:

12.61. egyenlet - (103,2)

ahol

12.62. egyenlet - (103,3)

a második hang sebessége (  az entrópia,  a fajhő, a folyadék egységnyi
térfogatára vonatkoztatva), a -pont közelében a és  kicserélhető a és

értékekkel, amit e változók abban a pontban felvesznek;  a folyadék
normális komponensének sűrűsége,  a teljes sűrűség.[318]

Amikor , a  sűrűség nullához tart a

12.63. egyenlet - (103,4)

törvény szerint, ahol  a fajhő kritikus indexe:

12.64. egyenlet - (103,5)



[vö. IX. (28,3)]. Az  sebesség nullához tartásának törvénye az a index
előjelétől függ. Ha a  vagyis , akkor

Ha pedig , akkora  véges határértékhez tart (emlékeztetünk arra,
hogy a kritikus index csak a fajhő fő részének viselkedését határozza meg
az átmeneti pont közelében!); ekkor

12.65. egyenlet - (103,6)

Az alábbiakban úgy vesszük, hogy  (miként ez az eddigi tapasztalatok
szerint ténylegesen helytálló a folyékony hélium esetében: ).

A második hang csillapodását a frekvencia képzetes része írja le. A -
ponttól távol, alatta, ez kicsi, de nő, ahogyan a -ponthoz közeledünk, és
annak közvetlen közelében, -nél, a csillapodás egységnyi
nagyságrendű lesz (vagyis ). A -pont felett pedig, eléggé távol
tőle, a közönséges csillapodó hőhullámot (a hővezetési egyenlet
megoldását) kapjuk, amelynek diszperziós törvénye

12.66. egyenlet - (103,7)

ahol  a hővezetési együttható.

Alkalmazzuk most a skálainvariancia hipotézisét, amely szerint a -pont
közelében a diszperziós törvénynek

alakúnak kell lennie. Másképpen ezt a függést az

12.67. egyenlet - (103,8)



alakban lehet felírni[319] (egy másik  függvénnyel!), ahol  a korrelációs
sugár kritikus indexe.

A (103,2) és (103,7) diszperziós törvények helyességét nem korlátozza
semmiféle feltétel a -ponttól való távolságra vonatkozóan, de egy adott
hőmérsékleten a  feltétel korlátozza. A hullám hosszának nagynak
kell lennie a korrelációs hosszhoz képest; az ellenkező esetben az e
törvények alapját alkotó makroszkopikus egyenletek alkalmazhatósága
érvényét veszti.

Tekintsük először az átmeneti pont alatti hőmérsékletek tartományát. Az a
követelmény, hogy  esetén a diszperziós törvény lineáris legyen -
ban, a (103,8)-beli  határkifejezését meghatározza:

Ezáltal meghatározottá válik a diszperziós törvény hőmérséklettől való
függése is:

12.68. egyenlet - (103,9)

Ezt az eredményt a (103,6)-tal összehasonlítva kapjuk, hogy

A  és a  kritikus indexek egymással a  a szerint függnek össze,
[vö. V. (149,2)], ahonnan[320]

12.69. egyenlet - (103,10)



Ha , a frekvenciának véges határértékhez kell tartania, ezért 
 kell, hogy legyen. Így a második hang diszperziós törvénye

magában a -pontban:

12.70. egyenlet - (103,11)

Ugyanakkor az  képzetes része ugyanolyan nagyságrendű mennyiség,
mint a valós része. Ha , a (103,11) diszperziós törvény helyes azokra
a rövid hullámokra, amelyek eleget tesznek a  feltételnek.

Végül vizsgáljuk a  hőmérséklet-tartományt. Itt  esetén az 
a -tól kvadratikusan kell, hogy függjön. Ehhez szükséges, hogy

teljesüljön. Ekkor

Összehasonlítva ezt (103,7)-tel, és kifejezve a -t az -val, kapjuk a
hővezető-képesség hőmérsékletfüggésére a

12.71. egyenlet - (103,12)

alakot. Ez  esetén a végtelenhez tart, a ( ) törvényhez közeli
módon.

A második hangban a kondenzátum hullámfüggvénye  fázisának
rezgéseivel van dolgunk. Ezért az  mennyiségnek fázisrelaxációs idő
értelme is van.

Ha , ez természetesen a végtelenhez tart. Homogén folyadékban a
fázisváltozás nem az energiaváltozással kapcsolatos, és ezért a fázis nem
relaxálódhat.



A  abszolút érték, a kondenzátum sűrűségének relaxációs ideje,
általában nem esik egybe a fázisrelaxáció idejével. De a skálainvariancia
értelmében azt lehet állítani, hogy mindkét relaxációs idő nagyságrendben
összemérhető -gyel. A (103,9) szerint erre az időre fennáll, hogy

A (103,10)-ből vett -vel kapjuk, hogy

12.72. egyenlet - (103,13)

A kondenzátum sűrűségének relaxációs ideje véges marad  esetén is,
egyáltalán nem válik végtelenné, mint a fázisrelaxációs idő. Ezért, a
(103,13) hőmérsékletfüggési törvény a kondenzátum sűrűségének
relaxációjáraérvényben marad még  esetén is. (V. L. Pokrovszkij, I. M.
Halatnyikov, 1969).[321]

 

[318] Emlékeztetünk arra [VI. 141. §], hogy a folyékony héliumban az első

és második hang sebességét mint az 
diszperziós egyenlet gyökeit lehet kiszámítani. A -pont közvetlen közeli
környezetén kívül a hőtágulási együttható kicsi, és vele együtt kicsi a 

 különbség is úgy, hogy  vehető. Ha , akkor 
jelentősen eltér -től. Emellett azonban  nullához tart, és ennek
figyelembevételével adódik a (103,3).

[319] Ezek a relációk helyesek kell, hogy legyenek a fluktuációs
tartományban, ami minden esetben megköveteli, hogy fennálljon a 

 egyenlőtlenség. Van azonban utalás arra, hogy ténylegesen a
folyékony héliumban ennek az egyenlőtlenségnek nagy korláttal kell
teljesülnie, ami azt jelentené, hogy van az elméletben valamilyen kis
számparaméter.



[320] Ha , akkor  adódna.

[321] Ha , akkor  adódna, a (101,6)-tal, a Landau-elmélet
keretében nyert eredménnyel pontos összhangban. Ez az egybeesés azonban
az ismert értelemben véletlen jellegű.
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