
Szakköri feladatok 2018. február 12.-re

1. feladat: Fehér törpék keletkezése.

A Naphoz hasonló, életük derekán járó csillagok stabil objektumok. A csillag belsejében mag-
fúzió útján folyamatosan termelődő energia igyekezne a csillag anyagát kifelé lökni; ez az effektus
akadályozza meg a gravitációs összeomlást és tartja fenn a stabil egyensúlyt. Az egyensúlyi álla-
pot mindaddig fennáll, amíg el nem fogy az összes hidrogén: ekkor a gravitációs vonzás elkezdi
összeroppantani a csillagot. A Nappal megegyező (vagy ahhoz közeli) tömegű csillagok esetében
ez az összeroskadás nem tart örökké: a fehér törpe állapot elérésével a csillag stabilizálódik, az
összeroppanás befejeződik. Ez a feladat a fehér törpék keletkezésének fizikájával foglalkozik.

1.1. Vizsgáljunk egy gömb alakú, R sugarú, M tömegű csillagot. Az egyszerűség kedvéért
tegyük fel, hogy a csillag tömegeloszlása egyenletes. Határozzuk meg a csillag teljes Egrav gravi-
tációs energiáját!

A magfúzió leállásakor a gravitáció összehúzó hatását kezdetben semmi sem tudja ellensú-
lyozni, ezért a csillag sugara csökkenni kezd. Ez a folyamat azonban egy kvantummechanikai
hatásnak (a csillagban lévő elektronok ún. degenerációs nyomásának) köszönhetően megállhat,
és a csillag stabil végállapotba kerülhet (fehér törpe). A 1.2.–1.4. részfeladatok a degenerációs
nyomás fizikai okával foglalkoznak.

1.2. Tekintsünk egy L oldalélű, kocka alakú dobozba zárt elektront. A derékszögű koordináta-
rendszerünk tengelyeit válasszuk a kocka oldaléleivel párhuzamosnak. Adjuk meg az elektron
(px, py, pz) impulzuskomponenseinek lehetséges értékeit L és a h Planck-állandó segítségével!

1.3. Ha a 1.2. részfeladatban szereplő kocka alakú dobozba nem egy, hanem N darab (N ≫ 1)
elektront helyezünk, akkor alapállapotban az elektronok a lehetséges legalacsonyabb energiájú
állapotokat töltik be. (Most és a továbbiakban az elektronok közötti Coulomb-kölcsönhatást ha-

nyagoljuk el, mert az a kvantumos viselkedésből származó erőhatásnál sokkal gyengébb.) A
Pauli-elv értelmében azonban egyszerre legfeljebb két elektron lehet ugyanabban a (px, py, pz)
számhármassal jellemzett kvantumállapotban. Mutassuk meg, hogy alapállapotban azok az elekt-
ronállapotok betöltöttek, melyek impulzusára fennáll a

√

p2x + p2y + p2z ≤ pmax

egyenlőség, és adjuk meg pmax (közelítő) értékét L és N függvényében!

1.4. Mutassuk meg, hogy ekkor az N elektront tartalmazó rendszer teljes (kinetikus) energiája

EN = α ·
h2
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NβLγ

alakú, ahol α, β és γ dimenziótlan konstansok. Határozzuk meg ezen konstansok számszerű ér-
tékét! (Vegyük figyelembe, hogy N nagy, ezért a szummázást integrállal közelíthetjük. A kocka
alakú doboz mérete elegendően nagy ahhoz, hogy a bezárt elektronok viselkedése nemrelativisz-
tikus legyen.)

Mivel a csillagok nem kocka alakúak, a degenerációs energia pontos kiszámításához a 1.4.

részfeladatban kapott egyenlet kis változtatásra szorul. L helyére a csillag R sugarát helyettesítve,
valamint α értékét módosítva azonban helyes formulához jutunk:
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ahol β és γ a korábban kapott értékek, N pedig az elektronok száma. (A csillag összességé-
ben semleges, és feltehetjük, hogy ugyanannyi protont tartalmaz, mint elektront. A protonok



is létrehoznak degenerációs nyomást, ez azonban a nagy tömegük miatt sokkal kisebb, mint az
elektronok járuléka, ezért elhanyagolható.)

1.5. A csillag teljes energiája az Egrav gravitációs energia és az EN degenerációs energia
összege. Írjuk fel a teljes energiát a csillag sugarának függvényében, majd határozzuk meg a csillag
végső, egyensúlyi Rft sugarát, az úgynevezett fehér törpe rádiuszt! Számítsuk is ki számszerű
értékét a Nap esetére!

2. feladat: Mágneses hűtés.

Emil Warburg német fizikus 1881-ben kimutatta, hogy bizonyos anyagok felmelegednek, ha
mágneses térbe helyezik őket, illetve lehűlnek, ha megszűnik a mágneses tér. Egyes fémek, ötvöze-
tek erősen mutatnak ilyen, úgynevezett magnetokalorikus viselkedést, így ezek az anyagok a XX.
század első felében új hűtési eljárások kidolgozását tették lehetővé. Mágneses hűtésen alapuló
berendezéseket napjainkban is kiterjedten használnak az alacsonyhőmérsékleti szilárdtestfizikai
kutatások területén.

Külső térbe helyezve a mágneses viselkedést mutató anyagok felmágnesezhetők. Ennek mér-
tékét az M mágnesezettséggel írjuk le, amely nem más, mint a mágneses momentumsűrűség,
azaz az anyag egységnyi térfogatának mágneses momentuma. A külső mágneses tér erősségét a
szokásos indukcióvektor helyett a H mágneses térerősséggel jellemezzük.

Tekintsünk egy mágneses szempontból homogén, ideális paramágneses anyagot! A további-
akban feltehesszük, hogy a H és M vektorok egyirányúak és a paramágnesen belül függetlenek
a helytől, ezért a H = |H | és az M = |M | skaláris mennyiségeket fogjuk használni. A T abszolút
hőmérsékletű, H erősségű térbe helyezett ideális paramágnes állapotegyenlete jó közelítéssel

M =
γH

T
,

ahol γ pozitív állandó. Ismert továbbá, hogy a paramágneses anyag belső energiája (az ideális
gázokéhoz hasonlóan) kifejezhető csak a hőmérséklet függvényeként. Az első főtétel a mágneses
anyag kicsiny állapotváltozására a

δU = δQ+ µ0HδM,

alakot ölti, ahol δU az anyag egységnyi térfogatának belső energiaváltozása, δQ a közölt hő, δM
pedig a mágnesezettség kis megváltozása.

2.1. Jelöljük az egységnyi térfogatú mágneses anyag hőkapacitását állandó mágneses tér
mellett CH -val, állandó mágnesezettség mellett CM -mel! Határozzuk meg a CH−CM különbséget
µ0, γ, H és T segítségével!

2.2. Ha a mágneses térerősség értékét hirtelen (adiabatikusan) az eredeti H értékéről kis δH
értékkel megváltoztatjuk, a paramágnes hőmérséklete is kis mértékben megváltozik T -ről T + δT
értékre. Fejezzük ki a δT hőmérséklet-változást CH , µ0, γ, H, T és δH segítségével!

2.3. A mérések szerint az ideális paramágnes hőkapacitása állandó mágnesezettség mellett
(térfogategységenként) CM = α/T 2, ahol α pozitív állandó. (Ez az egyenlőség csak viszonylag
kis terek esetén igaz, de a feladat során mindig feltételezhetjük, hogy fennáll.) Kezdetben a para-
mágnes T1 hőmérsékletű volt H1 mágneses térben. Mekkora T2 hőmérsékletű lesz a paramágnes,
ha a mágneses teret hirtelen H2 erősségűre csökkentjük (H2 < H1)?

2.4. A paramágnes úgy használható fel hűtésre, hogy körfolyamatot végeztetnek vele két hő-
tartály között. A melegebb1 hőtartály nagy hőkapacitású, a hidegebb hőtartály (azaz a lehűtendő
térrész) pedig kis hőkapacitású. Az egyik lehetséges körfolyamat a Carnot-folyamat, amely négy
szakaszból áll. Az első szakaszban a kezdeti A állapotból (melynek hőmérséklete T1) a mágneses

1A kísérletekben ez a melegebb hőtartály is alacsony hőmérsékletű, tipikusan néhány kelvin, amit más hűtési

eljárásokkal érnek el.
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teret viszonylag kis értékről adiabatikusan megnöveljük, így a B állapotba érünk. A második
szakaszban a B állapotból indulva állandó T2 hőmérsékleten tovább növeljük a térerősséget,
egészen a C állapot eléréséig. A harmadik szakaszban a mágneses térerősséget adiabatikusan
lecsökkentjük addig, hogy a paramágnes hőmérséklete újra T1 legyen (D állapot), végül a ne-
gyedik szakaszban a teret tovább csökkentjük állandó hőmérséklet mellett, így visszaérünk az A
állapotba.

Ábrázoljuk vázlatosan a Carnot-körfolyamatot a H–M síkon és tüntessük fel, mely szakaszo-
kon van hőfelvétel, illetve hőleadás!

2.5. Határozzuk meg a B → C és D → A folyamatok során átadott QBC és QDA hők értékét!
Az eredményt a négy állapotot jellemző HA, HB, HC , HD mágneses térerősségek, valamint µ0,
γ, T1 és T2 segítségével adjuk meg.

2.6. A hűtési körfolyamat jósági tényezőjét (COP) a hidegebb hőtartályból elvont hő és az egy
ciklus alatt befektetett munka hányadosaként definiáljuk. Fejezzük ki a 2.4. részben bemutatott
hűtőgép jósági tényezőjét T1 és T2 segítségével!

2.7. Most az előző részfeladatokban bemutatott hűtőgépet egy m0 tömegű, c fajhőjű kis minta
lehűtésére szeretnénk használni. Meleg hőtartályként a T0 forráspontján lévő m tömegű folyékony
héliumot használunk, míg a hideg hőtartály szerepét a T0-nál csak éppen kicsivel alacsonyabb
kezdeti hőmérsékletű minta játssza.

Mekkora legalacsonyabb Tmin hőmérsékletre hűthető le a minta a mágneses hűtőgéppel, amíg a
folyékony hélium mind elforr? A hélium forráshője L. Az eredményt T0, m, m0, c és L segítségével
adjuk meg!
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