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Az én magyarázatom a következő. Az anód és a katód között, a nyílással ellátott szi-
getelő lemezen át, az elektrolízis alatt egy stacionárius elektromos mező alakul ki. Amint
az 1. ábrán látható, a katód felett egy inhomogén elektromos mező jön létre. A térerősség
az M ponttól távolodva folytonosan csökken és ezért csökken az a helyi áramsűrűség is. A
gyakorlati elektrolízisnél közismert, hogy a lerakódás minősége (fényes, matt, szemcsézett,
stb.) függ az áramsűrűségtől. E szerint az azonos áramsűrűségű helyeken azonos minősé-
gű lerakódás jön létre. Ezek a helyek vizuálisan jól megkülönböztethetők, mivel a fény
másképpen verődik vissza ezekről a zónákról. Így a katódon az áramsűrűség eloszlás képe
jelenik meg: körlyuk esetén gyűrűrendszer és rés esetén sávrendszer.

Az itt kifejtett elméletem a felmerült kérdéseimre, kételyeimre választ ad. Vélemé-
nyem szerint a Calinicenco-féle ionhullámos magyarázat nem állja meg a helyét, a szá-
mított hullámhosszak egyezése csupán véletlen egybeesés, de nem is akármilyen, hanem
kétszeresen véletlenszerű egybeesés!

Megjegyzés
A jelen dolgozat első díjban részesült:

•  a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizika Tanszéke által meghirdetett Atomfizika pá-
lyázaton (2000. március);

•  az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján, Nijmegeni Katolikus Egyetem, Hollandia
(2000. április).
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A Boltzmann-állandó meghatározása
Boltzmann vizsgálta először termodinamikai rendszerekben az energia eloszlását és

arra a következtetésre jutott, hogy a termikus energia egyenletes térbeli eloszlást mutat, ez
a megállapítás az energia ekviparticiójának az elvét fejezi ki. Az energia eloszlásra mennyi-
ségi összefüggést is sikerült levezetnie, melynek értelmében a hőegyensúlyban levő, T
hőmérsékletű rendszer minden szabadsági fokára átlagosan: Ei = 1/2. kT energia jut.
Ezen összefüggésben szereplő k együttható egy univerzális állandó, független a vizsgált
rendszer fizikai és kémiai tulajdonságaitól. A k állandót, a nagy tudós tiszteletére,
Boltzmann állandónak nevezték el.
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A Boltzmann állandó fontos szerepet játszik a molekuláris fizikában és általában a mik-
rofizikai jelenségeknél, ahol a rendszer diszkrét energiaeloszlását vagy valamilyen fizikai
mennyiség, pl. a molekulák sebességének, térbeli helyzetének stb. eloszlását vizsgáljuk.

Általában a Maxwell-Boltzmann statisztikát követő rendszerek eloszlásfüggvé-
nyében is mindig jelen van. Így pl. a légkörünket alkotó gázmolekuláknak a Föld gravi-
tációs terében való eloszlását leíró összefüggés az ún. barometrikus magasság képlet is a

Boltzmann eloszlást követi, mely szerint: KT
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számított magasság, Nh a h magasságban levő mo tömegű gázmolekulák száma, No a
gázmolekulák száma a földfelszínen, és T az abszolút hőmérséklet. Ugyancsak
Boltzmann-féle eloszlást követnek a folyadékban lebegő apró, mikroszkóppal megfi-
gyelhető, kolloid részecskék, amelyek a leülepedési (szedimentációs) egyensúly kialaku-
lása után, a magasság függvényében, ugyancsak a barometrikus formulához hasonló
eloszlást mutatnak. Perrin (1909) dolgozott ki, egy módszert, mely egyszerű mikroszkó-
pos mérések alapján, lehetővé teszi a Boltzmann állandó meghatározását. Vizsgálataihoz
Perrin, gumiguti részecskéket tartalmazó kolloid oldatot használt, de bármilyen más
kolloid oldat, amelynek részecskéi a mikroszkóp látóterében jól láthatók, megfelel a
kísérlet céljaira.

A kollid oldat szedimentációs egyensúlyának a beállta után, a leolvasó mikroszkóp
segítségével meg kell számolni a h1 és a h2 magasságokban található kolloid részecskék
N1 és N2 számát.

A barometrikus eloszlásképletből kifejezhető a k állandó:
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a képletben me a kolloid részecske effektív tömegét jelenti, amely a részecskére ható R
eredő erőnek és a g gravitációs gyorsulásnak a hányadosa: me = R/g.

R = G - F, ahol G = mo g a részecske súlya, és F a felhajtóerő: F = V ρv g;
V = 4π/3. r3 , r a gömbalakúnak feltételezett részecske sugara, és ρv a víz sűrűsége;

(a kolloid oldat, vizes oldat), 
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ρK a kolloid sűrűsége. A felírt összefüggésekből következik, hogy a kolloid részecske
effektív tömege:
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A k állandó meghatározásához két különböző
mérést kell végezni mikroszkóp segítségével.
Egyrészt a kolloid szemcsék r sugarát kell meg-
határozni, ehhez szükséges egy megfelelő mikro-
méterskálával rendelkező mikroszkóp. Ennek
segítségével könnyen megmérhető a szemcse
átmérője. A másik mikroszkópos mérés során, a
h1 és h2 magasságokban levő N1, N2 szemcse-
számot kell meghatározni. (lásd az ábrát).
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A mérések során Perrin a Boltzmann-állandóra a következő értéket kapta:
k= 1,379 . 10-23 J/K . Ez az érték a jelenleg elfogadott értéktől csak 0,3 %-al tér el,

ami azt jelenti, hogy az eltelt közel 100 év alatt csak kis mértékben kellett korrigálni.
Barabás Márta, Barabás György


