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Лекція 12 

Статистичні розподіли 

1. Швидкості молекул газу та їх вимірювання.  

Дослід Штерна 

Ми вж говорили про та, що молекули газу рухаються 

хаотично і описати рух однієї молекули неможливо. Перша 

експериментальна перевірка розподілу молекул по 

швидкостям була здійснена німецьким фізиком О.Штерном 

(1888-1969) у 1920 р. Схема досліду показана на рис 3. 

Вздовж осі двох коаксіальних циліндрів 

була натягнута платинова нитка, покрита 

сріблом. Внутрішній циліндр мав вузьку 

щілину. Вся система була поміщена у 

вакуум. При нагріванні нитки срібло 

випаровувалось. Щілиною формувався 

пучок атомів срібла, які осідали на 

внутрішній поверхні більшого циліндра напроти щілини. 

Коли циліндри приводились в обертання (~2700 

об/хв),  срібна пляма зміщувалась і розмивалась так як за час 

прольоту атомів між циліндрами   
   

 
 вони встигали 

повернутися на певний кут. Зміщення       . 

Тоді швидкість атомів  
  (   )

  
 . По зміщенню максимуму 

плями знаходили найбільш ймовірна швидкість (~600 м/с), 

яка добре узгоджувалась з розрахованим значенням. 

Вимірювання товщини плівки срібла з різним зміщеннями 

дали можливість впевнитись у справедливості розподілу 

молекул за швидкостями. 

 

 

2. Розподіл Максвелла молекул ідеального газу за 

швидкостями теплового руху 
 

Внаслідок безперервного хаотичного руху молекул, а 

також взаємного зіткнення молекул під час цього руху кожна 

молекула зокрема може змінювати свою швидкість як за 

величиною, так і за напрямком. Тому в газі будуть як 

швидкі, так і повільні молекули. Але, хоча швидкості 

окремих молекул змінюються, властивості газу у стані 
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термодинамічної рівноваги загалом при цьому не 

змінюються: залишаються постійними параметри системи. 

Зумовлено це тим, що швидкості газових молекул 

підлягають певному законові, тобто, незважаючи на повну 

хаотичність молекулярних рухів, розподіл молекул за 

швидкостями виявляється не випадковим, а цілком 

визначеним. До того ж він є однозначним і єдино можливим. 

Дж. Максвелл теоретично розв'язав задачу про 

розподіл молекул ідеального газу за швидкостями 

поступального руху. Він встановив закон, що дає змогу 

визначити, яка кількість молекул     із загальної кількості 

   молекул ідеального газу в одиниці об'єму мають при даній 

температурі швидкості, які лежать в інтервалі від    до 

     . Дж. Максвелл вважав, що газ складається з великої 

кількості    однакових молекул, температура в усіх частинах 

посудини з газом теж однакова і відсутні зовнішні дії на газ. 

Якщо розбити діапазон швидкостей молекул на малі 

інтервали, які дорівнюють   , то на кожний інтервал 

швидкості припадатиме деяка кількість молекул   ( ), що 

мають швидкість в інтервалі    . 

Закон Максвелла описується деякою функцією  ( ), 
що називається функцією розподілу молекул за 

швидкостями руху. Ця функція визначає відносну кількість 

молекул 
  ( )

 
 , швидкості яких лежать в інтервалі 

від    до       , тобто
  ( )

 
  ( )   , звідси  ( )  

  ( )

   
. 

Застосовуючи методи теорії імовірності, Максвелл 

записав функцію  ( )  у такому вигляді: 

 ( )    (
  

    
)

 

 
    

   
 

   .      (1.10) 

 

Конкретний вигляд функції залежить від роду газу 

(  )  і від параметра стану ( ) . 
 Графік функції  ( ), наведений на рис.4.   Функція 

 ( )  починається від нуля, досягає максимуму, а 

потім асимптотично прямує до нуля. Крива несиметрична 

відносно максимального значення  ( ). Відносна кількість 

молекул 
  ( )

 
, швидкості яких лежать в інтервалі 

від    до     , чисельно дорівнює площі заштрихованої 

ділянки на рис.4. 
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Рис.4 

 

Вся площа, обмежена кривою розподілу і віссю 

абсцис, чисельно дорівнює числу молекул, швидкості яких 

мають різні значення від 0 до   . Оскільки цю умову 

задовольняють всі     молекул, то площа, що розглядається, 

дорівнює одиниці: 

∫  ( )    
 
 

                            (1.11) 

 

Швидкість, при якій  ( )  максимальна, називається 

найімовірнішою швидкістю   .  
Для знаходження     використаємо умову максимуму 

виразу  ( ) за умови      . 
 

Звідси:     √
   

  
 √

   

 
          (1.12) 

 

         Середня арифметична швидкість молекул 
〈 〉  визначається за формулою: 

〈 〉  
 

 
∫    ( )  ∫  

 

 

 

 

 ( )    

 

         Підставляючи сюди  ( )  та інтегруючи, отримаємо: 

〈 〉  √
   

   
 √

   

  
.      (1.13) 

 

. 

         Отже, є три швидкості, які характеризують стан газу: 

-         найімовірніша      √
   

  
 √

   

 
; 

-         середня арифметична 〈 〉  √
   

   
 √

   

  
; 
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  середня квадратична 〈   〉  √
   

  
 √

   

 
.    (1.14) 

  

При збільшенні температури (або зменшенні маси 

молекул) максимум кривої  ( )  зміщується у бік більших 

швидкостей, а його абсолютна величина зменшується, 

причому площа, яка охоплена кривою  ( ) і віссю   , 

залишається незмінною (рис.5). 

 

Рис.5 

На рис.5 наведено дві криві розподілу, які 

відповідають температурам     і    для молекул одного газу 

або масам     і   , молекул різних газів при однаковій 

температурі. 

  

2. Барометрична формула. 

Розподіл Больцмана частинок у зовнішньому 

потенціальному полі 

Якщо на молекули не діють зовнішні сили, то вони 

рівномірно розподіляються по об'єму посудини. Однак 

молекули будь-якого газу завжди перебувають в полі сил 

тяжіння Землі. Якби не було тяжіння, то атмосферне повітря 

розсіялося б по всьому Всесвіту. Якби не було теплового 

руху молекул атмосферного повітря, то всі вони впали б на 

Землю. Тяжіння і тепловий рух приводять до стаціонарного 

стану газу, при якому його тиск і концентрація зменшується 

з висотою. 

Розглянемо ідеальний газ, маса всіх молекул якого 

однакова, температура постійна і який знаходиться в 

однорідному полі тяжіння. Якщо тиск газу на висоті 

h  дорівнює p  (рис.6), то на висоті h+dh  він дорівнює 

p+dp , причому при      ,     , оскільки тиск з 

висотою зменшується. 
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Рис.6 

  

Різниця тиску p  і p+dp  чисельно дорівнює вазі газу, 

що знаходиться в об'ємі циліндра заввишки dh, а площа 

основи, що дорівнює одиниці: 
  (    )      , 

 

де   - густина газу на висоті h. 

 

Використаємо рівняння Менделєєва-Клапейрона. 

Звідси густина газу:   
  

  
. 

 

Тоді:     
   

  
  , або 

  

 
  

  

  
     

Вважаючи          та інтегруючи по тиску від p  до 

p+dp,  а по висоті від 0  до h, отримуємо: 

∫
  

 

 

  

  
  

  
∫           

 

  
  

  

  

 

 

   

 

 

звідси:           
 
   

  ,        
  

  
  

  

 
      (1.15) 

 

Ці формули називаються барометричними 

формулами. З них можна зробити висновок, що тиск газу 

зменшується із висотою експоненціально і тим швидше, чим 

важчий газ (чим більше   ) і чим нижча температура (рис.7). 
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Рис.7 

  

Барометрична формула дозволяє знайти 

співвідношення між концентраціями газу на різній висоті. 

Використаємо рівняння стану ідеального газу у вигляді 

     , де     - концентрація молекул газу.  

При           отримуємо: 

         
 
   
   

 

Де    - концепція молекул на висоті h=0. Звідси  
 

 

     
 
   

      
 
  
          (1.16) 

 

 

де      - потенціальна енергія молекул в полі тяжіння.   

Зі збільшенням висоти концентрація молекул газу 

зменшується за експоненціальним законом (рис.8). При 

високих температурах кількість молекул  n незначно 

зменшується з висотою і при          , тобто 

підвищення температури викликає вирівнювання 

концентрації газу за висотою. 

 

 

Рис.8 

  

При           , тобто всі молекули під дією сили 

тяжіння опускаються на дно посудини.   



69 
 

Больцман довів, що співвідношення 

(1.16)  справедливе не тільки у випадку потенціального поля 

сил земного тяжіння, але і в довільному потенціальному полі 

сил для сукупності довільних однакових частинок, що 

знаходяться у стані хаотичного теплового руху. Тому вираз 

(1.16)  називається розподілом Больцмана у зовнішньому 

потенціальному полі. 

Із цього виразу видно, що чим менша потенціальна 

енергія молекул, тим більша їх концентрація. Розподіл 

Больцмана був використаний Ж. Перреном для визначення 

числа Авогадро. 

 

 


