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Termodinamika és statisztikus fizika
• abszolút hőmérséklet és skála (1848-

1851)
–Kelvin

• a folyamatok iránya
–Clausius (1850)

–Kelvin (1851)

–az entrópia (Clausius, 1865)
• zárt rendszerben állandó (reverzibilis folyamatok) 

vagy nő (irreverzibilis folyamatok)

• meghatározza a természeti folyamatok irányát

• matematikai megformulázása

• hőhalál személy

William Thomson (1824-1907)

• 10 évesen kezdi az egyetemet Glasgow-
ban, majd Cambridge és Párizs

• 22 évesen kezd fizikát tanítani Glasgow-
ban (a nyugdíjig)

• hőtannal foglalkozik, javasolja az 
abszolút hőmérsékleti skála bevezetését 
(1848)

• A hő dinamikus elméletéről … (1851)

mű

On the Dynamical Theory of Heat, 
with numerical results deduced from 
Mr Joule's equivalent of a Thermal 

Unit, and M. Regnault's 
Observations on Steam

• a hő mozgás (nem pedig anyag 
[kalorikum])

• elméleti alapelvek
– „Lehetetlen élettelen anyag közreműködése 

révén bármely anyagrészből mechanikai 
hatást nyerni úgy, hogy a környező tárgyak 
leghidegebbikének hőmérséklete alá hűtjük.” mű

• matematikai megformulázás

• az elmélet és a mérési eredmények 
összehasonlítása

• alkalmazás az elektromosságra 
(termoelemek, áramvezetés)

– ismételt – minden szempontból 
korrekt – javaslat az abszolút 
hőmérsékleti skála bevezetésére

személy

• hőtani mérések

• a Fourier-elmélet alkalmazása a Földre és 
a Napra
–vita az evolucionistákkal

• elektromosságtani vizsgálatok
– rezgőkörök (→ rádiótechnika)

– jelek továbbítása kábeleken
• transzatlanti kábel lefektetése

– lovaggá ütik (1866)

– Lord Kelvin (1892)

–elektromos műszerek

• hidrodinamikai vizsgálatok
személy

Rudolf Julius Emanuel Clausius 
(1822-1888)

• sokgyermekes pedagógus család, apja 
iskolájában tanul

• Berlini Egyetem: matematika, fizika

• Halle: doktori az égbolt színeiről (1848)

• fizikát tanít egész életében

• 1850-1965: 9 cikk az entrópiáról és a II. 
főtételről

–A hő mozgató erejéről (1850)
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mű

Über die bewegende Kraft der
Wärme und die Gesetze, welche 
sich daraus für die Wärmelehre 

selbst ableiten lassen
• amikor a hőerőgépben a hő munkát 

végez, akkor a közegben is változás 
történik

• a valóságos hőerőgépeknél hőveszteség 
lép fel

• „a hő nem anyag, hanem a testek 
legkisebb részeinek mozgásában áll” mű

• „Ha e két folyamatot felváltva 
ismételgetnénk, akkor lehetséges lenne –
minden erő befektetése vagy bármilyen 
más változás nélkül – annyi hőt átvinni 
egy hidegebb testről egy melegebb testre, 
amennyit csak akarunk, ez azonban nincs 
összhangban a hő más viszonyaival, 
mivel az mindig a 
hőmérsékletkülönbségek kiegyenlítésére 
és így a melegebb testekről a 
hidegebbekre történő átmenetre 
törekszik.” – a termodinamika II. főtétele

személy

–az entrópia első képletben való felírása 
(1854)

–A hőnek nevezett mozgás (1857)

• kinetikus gázelmélet: a molekulák forgó- és 
rezgőmozgása

–a közepes szabad úthossz (1858)

–az entrópia szó bevezetése (1865)

–az elmélet kiterjesztése a világegyetemre 
(1865)

• „1. A Világegyetem energiája konstans. 2. A 
Világegyetem entrópiája egy maximum felé 
tart.” – hőhalál-elmélet

• kinetikus gázelmélet

–Clausius

• rugalmas ütközés csak a fallal, ugyanazzal 
az átlagsebességgel, bármilyen irányban 
egyforma gyakorisággal: p = nmc2/3V 

pV = 2/3 nmc2/2 = 2/3 K ~ T 
(1857)

• túl nagy sebesség  ütközések közötti 
átlagos szabad úthossz:  = l3/2 (1858)

–Maxwell

• A hőelmélet (1871)

mű

Theory of Heat

• hőmérséklet, hőmennyiség; mérések és 
eszközök

• termodinamikai folyamatok, 
összefüggések

–pl. az energia megmaradása

• hőerőgépek, entrópia, a II. főtétel

• a gázok termodinamikája

– törvények

–alkalmazások

• pl. hangterjedés
mű

• hősugárzás, hővezetés

• a folyadékok termodinamikája

• a testek felépítésének molekuláris 
elmélete
–kinetikus és potenciális energia, a hő 

mibenléte

–molekuláris hipotézis

–kinetikus gázelmélet
• a kis gömbök csak az ütközés pillanatában 

hatnak kölcsön

• a sebességkomponensek statisztikus 
függetlensége

– Nf(vx)dvx  Nf(vx)f(vy)f(vz)dvxdvydvz  f(vx)f(vy)f(vz) = 
φ(vx

2 + vy
2 + vz

2)
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mű

• valószínűségszámítás: a gázmolekulák 
sebességeloszlásának statisztikus 
törvénye

– fM-B = Cexp(-E/kT)

• λ = 1/2 l3/2

• a valódi véletlen szerepe és problémái a 
fizikában

–→ gáztörvények és más 
termodinamikai tulajdonságok

–a II. főtétellel kapcsolatos kételyek

• a Maxwell-démon

• a klasszikus statisztikus fizika 
megalapozása

–Boltzmann

• a második főtétel statisztikai jellege, H-tétel 
az irreverzibilis folyamatok felé (1872-)

• a sugárzások termodinamikája  a 
hőmérsékleti sugárzás törvénye (1884)

–Gibbs

• sokaságok

• termodinamikai potenciálok, fluktuációk, 
ergodikus hipotézis (1873-1902)

személy

Ludwig Boltzmann (1844-1906)

• Bécsben tanul és diplomázik (1866)

• a gázmolekulák sebességeloszlása 
egyensúlyban (1868-1871) 

• az ideális gázok kinetikus egyenletei
(1872)

• 1876-1890: Grazi Egyetem Kísérleti és 
Elméleti Fizika Tanszék

• A mechanikai hőelmélet második 
főtétele és a valószínűségelmélet közötti 
kapcsolatról (1877) mű

Über die Beziehung zwischen dem 
zweiten Hauptsatze des 

mechanischen Wärmetheorie und 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung

• entrópianövekedés: „a rendszer kevésbé 
valószínű állapotból valószínűbb állapotba 
kerül”

• molekulák energiaeloszlásának közelítése

–1.: a sebesség egy adott érték egész számú 
többszöröse (elemi valószínűségszámítás)

mű

–2.: az energiaadagok végtelenül 
kicsinyek (áttérés összegzésről 
integrálásra)

–3.: nem pontszerű molekulák, külső 
erők

• a termodinamika II. főtétele

• az entrópia és a valószínűség 
kapcsolata

–S = klnW

–általános természeti törvény
személy

• a sugárzások termodinamikája 
(1884)

• München, Bécs, Lipcse, Bécs

• szakmai elismerés hiánya

–depresszió

–öngyilkosság
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személy

Josiah Willard Gibbs (1839-1903)
• a Yale Egyetemen (New Haven, 

Connecticut) tanul és tanít

• az első műszaki doktor az USA-ban 
(1863)

• 1866-tól 3 évet hallgat Európában

• 1871-től a matematikai fizika professzora

• termodinamikai állapotok, folyamatok, 
grafikus, geometriai ábrázolásai

• európai vegyészek fordítják németre, 
franciára (heterogén rendszerek stb.)

mű

Elementary Principles in Statistical 
Mechanics Developed with Especial 

Reference to the Rational 
Foundation of Thermodynamics

(1902)
• mozgásegyenlet helyett a jellemző 

tulajdonságok eloszlása a rendszerek 
sokaságában

–az alapegyenlet az adott tulajdonságokkal 
rendelkező rendszerek számának változását 
adja meg

mű

• a statisztikus mechanika alapegyenletei

–az állapotsűrűségre, állapottérfogatra és a 
valószínűségre vonatkozó megmaradási 
törvények (Liouville-tétel) a Hamilton-
egyenletek általánosított koordinátáinak és 
impulzusainak fázisterében

• a valószínűség megmaradásának elve 
az állapotok szórására

• az állapottérfogat megmaradásának elve 
→ mozgásegyenletek

mű

• a kanonikus sokaságok (a valószínűség 
logaritmusa ~ energia)
–statisztikus egyensúlyok, eloszlások, átlagok

– termodinamikai következmények

• mikrokanonikus sokaság (ua. az energia 
minden rendszerben)

• a termodinamikai átmenet részletes 
vizsgálata
–hőmérséklet

–entrópia

• sok hasonló részecskéből (molekulából) 
álló rendszerek

• gyakorlatibb eredmények

–Johann Joseph Loschmidt 
(1821-1895)

• 1 cm3 normál gázban lévő 
molekulák száma, átmérője 
(1865-1866)

–Johannes Diederik van der 
Waals (1837-1923)

• reális gáz állapotegyenlete
(1873-1881)

– (p + a/V2)(V - b) = RT

• Nobel-díj a gázok és 
folyadékok kutatásárért (1910)


