
I užduotis. Avogadro konstanta
Aleksas Mazeliauskas

2017 m. gegužės 21 d.

1 Atomai ir Einšteinas
Garsus JAV teoretikas fizikas Ričardas Fainmanas (angl. Richard Feynman)

pačiu svarbiausiu moksliniu teiginiu laikė tai, kad visi mus supantys daiktai yra
sudaryti iš mažyčių dalelių – atomų, kurie nuolatos juda ir vienas kitą traukia
arba stumia priklausomai nuo atstumo tarp jų1. Šiuo paprastu teiginiu galima
paaiškinti daugybę fizikinių ir cheminių reiškinių. Tai yra ir visos dalelių fizikos
pamatas. Tačiau atomai yra nematomi, todėl šiame skyriuje susipažinsime kaip
jie buvo atrasti ir kiek iš tikrųjų jie yra maži.

18a. pradžioje pirmųjų moksliškai pagrįstą atomų teoriją pasiūlė anglų che-
miko Džonas Daltonas. Jis pastebėjo, kad cheminėse reakcijose dalyvaujančių
medžiagų santykiai yra artimi nedidelių sveikųjų skaičių santykiams. Tai būtų
galima paaiškinti tuo, kad cheminės medžiagos yra sudarytos iš mažų, nedalo-
mų dalelių, kurios cheminių reakcijų metu jungiasi tam tikromis kombinacijomis
ir sudaro naujas medžiagas. Dabar mes žinome, kad tos dalelės yra atomai ir
molekulės, o medžiagų santykius nusako naujos medžiagos cheminė formulė.

Pirmas tiesioginis atomų egzistavimo įrodymas buvo pastebėtas škotų bota-
niko Roberto Brauno 1827 metais. Stebėdamas augalų žiedadulkes pro mikros-
kopą, jis nustatė, kad jos be perstojo netvarkingai juda. Braunas manė atradęs
ilgai ieškotą gyvybės jėgą ir labai nusivylė, kai įsitikino, kad panašiai elgiasi ir
mažos neorganinių medžiagų, tokių kaip asbesto ar vario dalelės. Šį judėjimą,
pavadintą Brauno garbei, sukelia be pertrūkio į dulkeles besitrankančios vandens
molekulės. Tačiau prireikė dar kelių dešimčių metų, kol Bolcmano, Maksvello ir
kitų mokslininkų pastangomis sukurti matematiniai modeliai pagrindė atomų
hipotezę. Prie to prisidėjo ir bene paties garsiausio visų laikų fiziko Alberto
Einšteino (angl. Albert Einstein) 1905 m. darbas (tais pačiais metais Einštei-
nas paaiškino fotoefektą, sukūrė specialiąją reliatyvumo teoriją ir užrašė savo
garsiąją formulę E = mc2). Einšteinas naudodamasis atomų hipoteze ir sta-
tistine mechanika apskaičiavo kaip mažos dulkelės juda patalpintos skystyje.
Pabandysime ir mes pasekti Einšteino logikos keliu.

Pirmiausia Einšteinas padarė prielaidą, kad atomai ir mažos dalelės skiriasi
tik dydžiu, todėl skystyje patalpintos dalelės sukuria tokį pat osmosinį slėgį,
kaip ir toks pat kiekis ištirpintos medžiagos. Šį osmosinį slėgį aprašo idealiųjų
dujų dėsnis

p = RT
n

V
, (1)

1 "The Feynman Lectures on Physics", section 1-2, "Matter is made of atoms"; p. 1-2,
http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
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kur R = 8,31 J ·mol−1 ·K−1 –– idealiųjų dujų konstanta, T – temperatūra, n
ištirpusios medžiagos kiekis moliais ir V – tirpalo tūris. Viename molyje me-
džiagos yra Avogadro skaičius dalelių (n = N/NA), todėl slėgio formulę galima
perrašyti taip:

p =
RT

NA
ν. (2)

Čia ν žymi dalelių tankį. Šiuo atžvilgiu mažos dalelės skystyje elgiasi labai
panašiai kaip dujos. Mes žinome, kad oro slėgis yra didesnis kalno papėdėje, nei
viršūnėje. Todėl ir Žemės gravitacinio lauko veikiamų dalelių osmosinis slėgis,
taigi, ir tankis, priklausys nuo jų vietos inde: dalelių tankis bus didesnis prie indo
dugno, o mažesnis viršuje. Pusiausvyra įsivyraus, kai gravitacinė jėga atsvers dėl
slėgių skirtumo susidariusią jėgą. Ploto A ir aukščio ∆z tirpalo sluoksnelyje yra
νA∆z dalelių. Jei vieną dalelę veikiančią gravitacinę jėgą pažymime Fg, tada
daleles veikianti sunkio jėga lygi νA∆zFg. Tuo tarpu jėga dėl osmosinio slėgio
skirtumo yra −∆pA. Statinės pusiausvyros lygtis yra

νFg = −∆p

∆z
= −RT

NA

∆ν

∆z
, (3)

į kurią įstatėme osmosinio slėgio formulę (2).
Tuo tarpu kinetinę pusiausvyrą lemia priešingi medžiagos srautai. Dėl gra-

vitacijos jėgos dalelės turėtų kristi žemyn, bet esant nevienodai dalelių koncen-
tracijai, dalelės stengiasi difunduoti iš didesnio tankio srities į mažesnio tankio
sritį (taip, kaip sklaidosi į vandenį įlašintas rašalo lašas). Viena vertus, pagal
Stokso dėsnį, greičiu v skystyje judančią spindulio r dalelę veikia pasipriešinimo
jėga proporcinga skysčio klampai η

F = 6πηrv. (4)

Taigi, veikiama gravitacinės jėgos Fg dalelė turėtų kristi žemyn greičiu v =
Fg

6πηr . Kita vertus pagal difuzijos dėsnį medžiagos kiekio srautas J = nv yra
proporcingas koncentracijos tankio gradientui

J = −D∆n

∆z
, (5)

arba
vν = −D∆ν

∆z
, (6)

kur v yra dalelių difuzijos greitis, o D žymi difuzijos konstantą. Kinetinė pusiau-
svyra nusistovės kai dėl sunkio jėgos žemyn krentančių dalelių kiekį kompensuos
aukštyn difunduojančių dalelių skaičius

Fg
6πηr

ν = −D∆ν

∆z
. (7)

Padaliję (7) lygtį iš (3) randame, kad difuzijos konstanta yra

D =
RT

NA

1

6πηr
. (8)

Antras svarbus Einšteino straipsnio rezultatas, kurio čia detaliau neaptarsi-
me, buvo vidutinio kvadratinio dalelės nuokrypio (mean squared displacement)
formulė (laikome, kad t = 0 momentu dalelė yra koordinačių pradžios taške),〈

x2
〉

= 2Dt. (9)
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1 pav.: Brauno judėjimo iliustracija. Gumiguto grūdelių pozicijos kas trisdešimt
sekundžių sujungtos linijomis. „Les atomes“, Jean Perrin, http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k373955h/f186.image

Ji sako, kad Browno dalelės koordinatės nuokrypio kvadrato vidurkis dėl di-
fuzijos yra proporcingas laikui. Dalelių padėtį išmatuoti daug paprasčiau, nei
momentinį greitį, kuris nuolatos kinta (žr. 1 pav.), todėl Einšteino formulė leido
tiksliai išmatuoti Avogadro konstantą

Įstatę difuzijos konstantos išraišką iš (8) lygties randame, kad Avogadro
konstantą galima išreikšti taip

NA =
RTt

3πηr 〈x2〉
. (10)

Taigi, Avogadro skaičių galima nustatyti stebint dulkelių judėjimą skystyje2!
Praėjus keleto metų po Einšteino straipsnio pasirodymo tai labai sėkmingai
patvirtino prancūzų fizikas Žanas Perenas (pranc. Jean Perrin). Jis keliais skir-
tingais eksperimentais išmatavo Avogadro skaičių ir įtikinimai pademonstravo
Einšteino apskaičiavimų teisingumą. Perenas taip pat kūrė nebylius filmus, ku-
riuose vaizdžiai demonstravo Brauno judėjimą3.

Šitaip prieš šimtą metų buvo įsitikinta, kad atomai iš tiesų egzistuoja ir nėra
vien tik fizikų teoretikų fantazijos vaisus! Per pastarąjį šimtą su trupučiu metų
fizikai atrado daugybę naujų dalelių, kurių egzotiškas savybes yra vis sunkiau
ir sunkiau įsivaizduoti bei pavaizduoti. Todėl labai svarbu prisiminti, jog nors
dalelių pasaulis dažnai yra keistas ir tolimas mūsų kasdieniam gyvenimui, visgi
galima pamatyti jo apraiškas su geru mikroskopu ir trupučiuku žiedadulkių!

2Šiuolaikinė Avogadro konstantos vertė yra NA = 6,022 140 857(74) · 1023 mol−1 Funda-
mental Physical Constants http://physics.nist.gov/constants

3Mouvement brownien et molécules, Jean Perrinū http://videotheque.cnrs.fr/doc=2080
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• Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Be-

wegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen A. Einstein
(1905), Ann. Phys., 322: 549–560
http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053220806
Investigation the theory of the Brownian motion
http://users.physik.fu-berlin.de/~kleinert/files/eins_brownian.pdf

• Error and the Growth of Experimental Knowledge. Chapter 7: The exper-
imental basis from which to test hypotheses: Brownian motion. D. Mayo
(1996), University Of Chicago Press
http://www.phil.vt.edu/dmayo/deep_structure/Mayo%20EGEK%20Chapter%
207%20Perrin.pdf

• Brownian motion-June 1827 (for teachers), J G Powles, (1978) Phys. Educ.
13 310
https://doi.org/10.1088/0031-9120/13/5/007
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Uždaviniai
1. Įvertinkite vandens molekulės dydį, jei Avogadro konstanta yra NA =

6,02 · 1023 mol−1, vandens tankis yra ρ = 1000 kg ·m−3 ir vandens mole-
kulinė masė yra M = 18 g ·mol−1. Įverčiui gauti galite laikyti, jog vandens
molekulės yra kubu formos, kurio sienelės ilgis a. Atstumo tarp molekulių
nepaisykite.

2. Kokio ilgio vienatomę vielutę galima padaryti iš vieno gramo aukso, kurio
tankis ρ = 19 300 kg ·m−1? Aukso atomo spindulys yra apie 150 pm.

3. Mes retai susiduriame su atominiais masteliais, tačiau šiuolaikinis gyveni-
mas neatsiejamas nuo kompiuterių, kurių skaičiavimo greitis ir dydis pri-
klauso nuo sugebėjimo mikroskopiniuose matmenyse sukurti veikiančias
elektros grandines. Procesoriuose veikiantys tranzistoriai yra keliasdešim-
ties nanometrų dydžio. Jų veikimas paremtas puslaidininkiais, kuriuose
yra nedidelės kitų elementų priemaišos. Tipinė priemaišų koncentracija
siekia nuo 1013 cm−3 iki 1018 cm−3. Įvertinkite, kiek priemaišinių atomų
yra a = 100 nm puslaidininkio kubelyje?
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Sprendimai
1. Įvertinkite vandens molekulės dydį, jei Avogadro konstanta yra NA =

6,02 · 1023 mol−1, vandens tankis yra ρ = 1000 kg ·m−3 ir vandens mole-
kulinė masė yra M = 18 g ·mol−1. Įverčiui gauti galite laikyti, jog vandens
molekulės yra kubu formos, kurio sienelės ilgis a. Atstumo tarp molekulių
nepaisykite.
Sprendimas:
Viename molyje vandens yra NA = 6,02 · 1023 mol−1 vandens molekulių,
o jų tūris yra

V =
m

ρ
=

0,018 kg

1000 kg ·m−3 = 1,8 · 10−5 m3 (11)

Vienos molekulės užimamas tūris yra

VH2O =
V

NA
= 3 · 10−29 m3 (12)

Ištraukę kubinę šaknį randame, kad vandens molekulės dydis apytiksliai
yra

a = 3
√
VH2O ≈ 3 · 10−10 m = 300 pm (13)

Palyginę su tikslesniais vandens molekulė matavimais

matome, kad molekulės dydį įvertinome gerai.

2. Kokio dydžio burbulą būtų galima išpūsti iš vieno gramo muilino vandens,
jei burbulo sienelė būtų vienos molekulės storumo? Pasinaudokite pirmoje
užduotyje rastu įverčiu.
Sprendimas:
Burbulo masė yra

m = ρV = ρ4πr2a . (14)

Iš jos apskaičiuojame burbulo spindulį

r =

√
m

4πρa
≈ 16 m . (15)

Žinoma, muilo sienelės nėra vieno molekulės storio, bet matome kokio
mažumo yra molekulės. Tiesą sakant muilo burbulo paviršiuje matomos
vaivorykštės reiškia, kad jo sienelės storis yra šviesos bangos ilgio λ =
500 nm. Tada spindulys tėra r ≈ 40 cm.

3. Kokio ilgio vienatomę vielutę galima padaryti iš vieno gramo aukso, kurio
tankis ρ = 19 300 kg ·m−1? Aukso atomo spindulys yra apie 150 pm.
Sprendimas:
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Laikant, kad vielutės skerspjūvis yra apskritimo formos, randame, kad jos
ilgis yra

r =
m

ρπa2
≈ 7 · 108 km . (16)

Tai yra daugiau, nei atstumas iki Mėnulio. Žinoma, vienatomę vielutę būtų
labai sunku pagaminti. Tačiau šis uždavinys pavaizduoja, kokie maži yra
atomai.

4. Mes retai susiduriame su atominiais masteliais, tačiau šiuolaikinis gyveni-
mas neatsiejamas nuo kompiuterių, kurių skaičiavimo greitis ir dydis pri-
klauso nuo sugebėjimo mikroskopiniuose matmenyse sukurti veikiančias
elektros grandines. Procesoriuose veikiantys tranzistoriai yra keliasdešim-
ties nanometrų dydžio. Jų veikimas paremtas puslaidininkiais, kuriuose
yra nedidelės kitų elementų priemaišos. Tipinė priemaišų koncentracija
siekia nuo 1013 cm−3 iki 1018 cm−3. Įvertinkite, kiek priemaišinių atomų
yra a = 100 nm puslaidininkio kubelyje?
Sprendimas:
Koncentraciją reikia padauginti iš tūrio

na3 ∼ 0,01− 1000 (17)

Matome, kad tokio dydžio puslaidininkyje yra iš viso yra tik keletas prie-
maišinių atomų, o ir patys procesorių komponentai gali būti vos kelias-
dešimties atomų skersmens. Tai reiškia, kad toliau procesorių elementų
nebėra kur mažinti! Nors šimtmečius atomai buvo laikomi nepaprastai
maži, šiais laikais jų dydis riboja kasdienių technologijų progresą!
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