Termodynamika i
fizyka statystyczna
XIX wiek

Teoria kinetyczna, termodynamika, fizyka statystyczna

1738

D. Bernoulli

ciśnienie gazu

1789

Lavoisier

cieplik → pierwiastkiem

1798
1799
1812
1821

B. Thompson
Davy
Davy
Herapath

ciepło przez tarcie
„
„
ruch obrotowy cząstek
ruch postępowy cząstek

1824

Carnot

η (teoria cieplika)

1840-43

Joule

mechaniczny równoważnik
ciepła zachowanie energii

1842

Mayer

zachowanie energii

1847

Helmholtz

zachowanie energii

1848

Joule(publik. 1851)

obliczenie v

1849

W. Thomson

η(według teorii cieplika)

1843-45
1850-51

Waterston
Clausius

1851
1856
1857
1858

W. Thomson
Krönig
Clausius
Clausius

(teoria kinetyczna)
η, U, II zasada
termodynamiki
η, II zasada termodynamiki
p∼1/6v2
p∼ 1/3v2
<v2> , λ

1860

Maxwell

f(v)

1865
1873-78

Clausius
Gibbs

1872
1877

Boltzmann
Boltzmann

1882

Helmholtz

S
potencjały
termodynamiczne
Twierdzenie H
S ∼log P ,
F

Nicolas Léonard Sadi Carnot
(1796 -1832)

”Wytwarzanie mocy poruszającej w maszynie
parowej nie jest spowodowane zużyciem cieplika,
lecz jego przejściem od ciała gorętszego
do zimniejszego - to znaczy zachodzi wskutek
przywrócenia w nim równowagi, naruszonej przez
działanie chemiczne w rodzaju spalania, lub przez
jakąś inną przyczynę. Zobaczymy, że ta zasada
stosuje się do wszystkich maszyn cieplnych...”

”Wyobraźmy sobie płyn sprężysty, na przykład powietrze atmosfery,
zawarty w naczyniu walcowym zaopatrzonym w ruchomy tłok cd;
załóżmy też dwa ciała A i B, o temperaturze stałej, przy czym
wyższej u A niż u B. Rozważmy serię następujących operacji:
1. Zetknięcie ciała A z powietrzem zawartym w naczyniu abcd,
albo z jego ścianką, która z założenia jest dobrym przewodnikiem
cieplika. Przez to zetknięcie powietrze uzyskuje taką samą
temperaturę jak A; tłok jest w położeniu cd.
2. Tłok podnosi się stopniowo aż do położenia ef. Przez cały czas
utrzymywany jest kontakt powietrza z ciałem A i jego temperatura
pozostaje stała przy rozrzedzaniu. Ciało A dostarcza cieplika
potrzebnego do utrzymania stałej temperatury.
3. Ciało A zostaje usunięte i powietrze nie styka się z żadnym ciałem
zdolnym dostarczyć mu cieplika. Tłok jednak nadal kontynuuje ruch i
przechodzi z położenia ef do położenia gb. Powietrze zostaje
rozrzedzone bez otrzymywania cieplika i jego temperatura spada.
Załóżmy, że obniża się ona aż do zrównania się z temperaturą ciała
B; wtedy tłok przestaje się poruszać i pozostaje w położeniu gb.
4. Powietrze zostaje doprowadzone do zetknięcia z ciałem B i
zostaje sprężone przez tłok, który powraca z położenia gb do cd.
Powietrze utrzymuje stałą temperaturę dzięki kontaktowi z ciałem B,
któremu oddaje swój cieplik.

5.Ciało B zostaje usunięte, a sprężanie gazu trwa nadal. Temperatura
powietrza, teraz izolowanego, podnosi się. Sprężanie trwa aż do
osiągnięcia przez powietrze temperatury ciała A. W tym czasie tłok
przesuwa się z położenia cd do ik.
6. Powietrze znów zostaje zetknięte z ciałem A; tłok powraca z
położenia ik do ef, a temperatura pozostaje stała.
7. Czynność nr 3 zostaje powtórzona, a następnie operacje 4, 5, 6, 3,
4, 5, 6, 3, 4, 5, i tak dalej.
Podczas tych różnych czynności powietrze zawarte w naczyniu
wywiera ciśnienie na tłok; siła sprężysta tego powietrza zmienia się z
objętością, jak również z temperaturą. Powinniśmy jednak zauważyć,
że przy jednakowych objętościach, to znaczy przy podobnych
położeniach tłoka, temperatura jest wyższa przy rozprężaniu, niż przy
sprężaniu. Przy tym pierwszym zatem siła sprężysta powietrza jest
większa, a dzięki temu ilość mocy poruszającej wytworzonej przy
rozprężaniu jest większa, niż jej ilość zużyta na wykonanie sprężenia.
Pozostaje nadwyżka mocy poruszającej, którą możemy wykorzystać
do dowolnego celu. Powietrze posłużyło więc jako maszyna cieplna i
zostało użyte w najbardziej korzystny sposób, ponieważ nie zaszło
żadne bezużyteczne przywrócenie równowagi w ciepliku.
Wszystkie czynności opisane wyżej mogą być wykonane w kierunku
odwrotnym.”

„Wybraliśmy powietrze atmosferyczne jako czynnik do
uzyskania mocy poruszającej ognia, ale jest oczywiste,
że takie samo rozumowanie byłoby słuszne dla
jakiegokolwiek innego gazu, a także dla wszystkich
innych ciał wykazujących zmiany temperatury przy
ściskaniu i rozprężaniu - to znaczy dla wszystkich ciał
przyrody, a w każdym razie tych, które są zdolne
do wytwarzania mocy poruszającej ognia. Możemy więc ustalić
następujące ogólne twierdzenie: Moc poruszająca ciepła jest
niezależna od czynników użytych do jej uzyskania. Jej ilość jest
wyznaczona wyłącznie przez temperatury ciał, między którymi zachodzi
w rachunku końcowym przenoszenie cieplika.”

Carnot, Uwagi o mocy poruszającej ognia... (1824)

Cykl Carnota w postaci graficznej dziś używanej wprowadził dopiero
Emile Clapeyron w 1834 r.

Odkrycie zasady zachowania energii
JuliusRobert Mayer (1814 -1878)
Bemerkungen über die Kräfteder unbelebten Natur (1842)

James Prescott Joule (1818 -1889)
On the calorific effects of magneto-electricity
and on the mechanical value of heat (1843)

Hermann Helmholtz(1821 -1894)
Über die Erhaltungder Kraft (1847)

Odkrycie zasady zachowania energii „wisiało w powietrzu” od około 1830 roku.
Wielu uczonych wypowiadało się na ten temat, np. Sadi Carnot (< 1832),
Carl Friedrich Mohr (1837), Marc Seguin(1839), Michael Faraday(1840),
Justus Liebig (1844), Karl Holtzmann(1845), William Robert Grove (1846),
LudvigAugust Colding (1851), Gustave Adolph Hirn (1854).
Były to jednak na ogół wypowiedzi ogólnikowe, nie poparte nowymi danymi
eksperymentalnymi lub analizą danych istniejących.
Przykład: „Z niczego siła powstać nie może... Ciepło, elektryczność
i magnetyzm, są w podobnym względzie siebie stosunku, jak equivalenty
chemiczne, węgla, zynku i kwasorodu. Przez pewną massę elektryczności
wyrabiamy odpowiednią ilość ciepła albo siły magnetycznéj, które są
równoważne; tę siłę elektryczną nabywamy powinowactwem chemiczném,
którego używając w jédnéj postaci, wydobywamy ciepło, w innéj elektryczność
lub magnetyzm...”
Justus Liebig , Chemische Briefe(1844); Liebig
tłum. polskie, Listy o chemii, Warszawa 1845

”Siły są przyczynami, wobec czego można do nich w pełni
zastosować zasadę: causa aequat effectum [przyczyna jest
równa skutkowi]. Jeżeli przyczyna c ma skutek e, to c= e;
jeżeli z kolei e jest przyczyną wywołującą następny skutek f,
to e = f i stąd c= e = f ... = c. W łańcuchu przyczyn i skutków
żaden wyraz ani jego część nie może -jak to wynika z natury
równania -stać się zerem. Tę pierwszą właściwość wszystkich
przyczyn nazywamy ich niezniszczalnością.
Jeżeli dana przyczyna c wywołała równy sobie skutek e, to tym
sposobem przestała istnieć: c stało się e; gdyby po wywołaniu ec pozostało
w całości lub w części, to tej pozostałej przyczynie musiałyby odpowiadać
jeszcze dalsze skutki, całkowity skutek c byłby więc > e, co byłoby sprzeczne z
założeniem c= e. Wobec tego, ponieważ c staje się e, e staje się f itd., musimy
te różne wielkości uważać za różne formy, pod którymi przejawia się jeden i ten
sam obiekt. Zdolność przybierania różnych postaci jest drugą istotną
właściwością wszystkich przyczyn. Łącząc obie właściwości możemy
powiedzieć, że przyczyny są obiektami (ilościowo) niezniszczalnymi
i (jakościowo) przekształcalnymi...”

Mayer , Annalen der Chemie und Pharmacie (1842)

W przyrodzie występują dwie kategorie przyczyn, które - jak wynika
z doświadczenia - nigdy nie przekształcają się w siebie wzajemnie. Pierwsza
kategoria obejmuje przyczyny posiadające właściwości ciężkości
i nieprzenikliwości; to są rodzaje Materii. Druga kategoria składa się z przyczyn,
które są pozbawione właściwości wymienionych wyżej, a mianowicie Sił,
zwanych także Nieważnikami, wobec braku właściwości wskazanej wyżej. Siły
są więc obiektami niezniszczalnymi, przekształcalnymi i nieważkimi.
Na początku rozważymy materię, by mieć przykład przyczyn i skutków. Gaz
wybuchający H + O i woda HO są z sobą związane jako przyczyna
i skutek, zatem H + O = HO. Ale jeśli H + O staje się HO, to obok wody pojawia
się ciepło, cal. To ciepło musi mieć jakąś przyczynę x i wobec tego mamy
H + O + x = HO + cal. Można jednak zapytać, czy rzeczywiście H + O = HO
oraz x = cal, a nie H + O = cal oraz x = HO, skąd również można otrzymać
powyższe równanie. Podobnie jest w wielu innych przypadkach. Zwolennicy
flogistonu w chemii rozpoznali równanie między cal i x, albo Flogistonem, jak go
nazwali, i czyniąc to zrobili wielki krok naprzód. Ale następnie popadli w błędy
podstawiając – x w miejsce O; tak więc, na przykład, otrzymali H = HO + x.

„Stosując wyżej ustalone
zasady do związków
istniejących między
temperaturą i objętością
gazów, znajdujemy, że
spadek słupa rtęci cisnącego
na gaz jest równoważny ilości
ciepła wywiązywanego przy
tym ściskaniu; stąd zaś
wynika - przy założeniu, że
stosunek pojemności cieplnej powietrza przy
stałym ciśnieniu i pojemności przy stałej objętości
= 1,421 - iż ogrzanie danego ciężaru wody od 0
stopni do 1 stopnia odpowiada spadkowi równego
ciężaru z wysokości około 365 metrów. Jeżeli
porównamy ten wynik z pracą naszych
najlepszych maszyn parowych, to widzimy, że
tylko mała część ciepła użytego pod kotłem jest
rzeczywiście zamieniana na ruch lub podniesienie
ciężaru; to zaś może służyć jako uzasadnienie
prób użytecznego wytworzenia ruchu na innej
drodze niż zużywanie różnicy chemicznej między
węglem i tlenem, a mianowicie -przez
przekształcanie w ruch elektryczności otrzymanej
środkami chemicznymi.”

Mechaniczny równoważnik ciepła

”Ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury funta wody o jeden stopień
Fahrenheita jest równoważna sile mechanicznej zdolnej do podniesienia 838
funtów prostopadle na wysokość jednej stopy i może zostać w tę siłę
przekształcona...”
(Mechaniczny równoważnik ciepła = 460 Kgm/cal) [Joule(1843)]
Najdokładniejszy wynik późniejszych eksperymentów: 432.852 Kgm/cal

Treść pracy „O zachowaniu siły” Hermanna Helmholtza
Wstęp
I. Zasada zachowania siły żywej
II. Zasada zachowania siły
III. Zastosowanie zasady w twierdzeniach mechanicznych
IV. Równoważnik siłowy ciepła
V. Równoważnik siłowy procesów elektrycznych
VI. Siłowy równoważnik magnetyzmu i elektromagnetyzmu
„Sądzę, że to, co podałem wyżej, wykazuje, iż omawiane prawo nie przeczy
żadnemu ze znanych dotychczas faktów z nauk przyrodniczych, jest natomiast
przez wiele faktów potwierdzane w uderzający sposób. Starałem się możliwie
wyczerpująco przedstawić wnioski, które wynikają z zestawienia tego prawa z
innymi już znanymi prawami przyrody, i które muszą jeszcze czekać na
potwierdzenie doświadczalne. Celem tego badania, który usprawiedliwi jego
część hipotetyczną, było możliwie dokładne przedstawienie fizykom
teoretycznego, praktycznego i heurystycznego znaczenia tego prawa, którego
całkowite potwierdzenie musi zostać uznane za główne zadanie w najbliższej
przyszłości fizyki.”

Utrwalanie się terminologii
Helmholtz-siła żywa (LebendeKraft) i siła napięcia (Spannkraft)

W. J. Macquorn Rankine(1853) zasada zachowania energii:
„termin energia można stosować do zwykłego ruchu
i pracy mechanicznej, działań chemicznych, ciepła,
elektryczności, magnetyzmu i wszystkich innych sił,
znanych i nieznanych, które są w nie przekształcalne.”

William Thomson - energia statyczna i dynamiczna
Rankine - energia potencjalna albo utajona
oraz energia aktualna albo dostrzegalna

William Thomson i Peter Guthrie Tait - Treatise on natural philosophy (1867)
energia potencjalna i energia kinetyczna

Druga zasada termodynamiki (1850-1851)
„Niemożliwy jest samorzutny przepływ
ciepła od ciała mniej nagrzanego do ciała
gorętszego” (1850, 1854)

Rudolf Clausius
(1822 -1888)

„Niemożliwe jest otrzymanie pracy
mechanicznej z jakiegokolwiek układu
materialnego przez oziębienie go poniżej
temperatury najzimniejszego z otaczających
obiektów” (1851)

William Thomson
(1824 -1907)

Twórcy fizyki statystycznej
Rudolf Emanuel Clausius
(1822 -1888)

James Clerk Maxwell
(1831 -1879)

Ludwig Eduard Boltzmann
(1844 -1906)

Josiah Willard Gibbs
(1839 -1903)

„...Jeśli wielkość (którą w odniesieniu do
pojedynczego ciała nazwałem entropią),
weźmiemy pod uwagę jako obliczoną w spójny
sposób, z rozważeniem wszystkich
okoliczności, dla całego wszechświata i jeżeli
ponadto skorzystamy z prostego pojęcia
energii, to możemy wyrazić fundamentalne
prawa wszechświata, odpowiadające dwóm
podstawowym zasadom mechanicznej teorii
ciepła, w następującej prostej postaci:
1. Energia wszechświata jest stała.
2. Entropia wszechświata dąży do maksimum.”

Clausius, Ann. Phys. & Chem.
125, 353 (1865)

Skraplanie gazów 1
1822

Charles Cagniardde la Tour - stan krytyczny

> 1825

Michael Faraday - skroplenie gazów
z wyjątkiem kilku „trwałych”
(H2, N2, O2,CO, NO, CH4)

1861

Thomas Andrews - punkt krytyczny
(izotermy CO2)

1873

Johannes Vander Waals

1877

Louis Cailletet, Raoul Pictet dynamiczne skroplenie powietrza

Skraplanie gazów 2
1883

Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski
statyczne skroplenie powietrza,
tlenu, azotu, tlenku węgla

1894

Olszewski - skroplenie argonu

1898

James Dewar - skroplenie wodoru

1908

Heike Kamerlingh-Onnes - skroplenie helu

1911

Kamerlingh Onnes - nadprzewodnictwo

1927

Willem Keesom, Mieczysław Wolfke - hel II

1938

Piotr Kapica, John Allen - nadciekłość helu II

