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Soubor N částic

Element d G v G prostoru jako:

d G =dr1 dr2…..drN dp1…..dpN=drNdpN

Soubor systému představuje „oblak“ s hustotou r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN)



Fázový prostor 
◼ Přecházíme z exaktního popisu na popis pomocí 

pravděpodobností.

◼ Rozdělovací funkce 

N interagujících částic ---- každá se řídí zákony klasické dynamiky.

Element d G v G prostoru jako:   d G =dr1 dr2…..drN dp1…..dpN=drNdpN

Soubor systému představuje „oblak“ s hustotou r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN)

Celkový počet fází v souboru je 

∫ r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) drNdpN = W

Hustota pravděpodobnosti 

PN=  r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) / W

Integraci P přes podmnožinu proměnných získáme „průmět“

nezávislý na souřadnicích rN-qpN-q

Pq(t, ra1, p aq) = ∫ PN (t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) drN-qdpN-q

Pokud prointegrujeme přes impulsy získáme pravděpodobnost, že systém má určitou konfiguraci

rozložení v prostoru

PN (t, r1,…… rN) = ∫ PN (t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) dpN

r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN)

Pq(t, ra1, p aq) 
„průmět“

oblak



Liouvillův teorém ◼ Hamiltonián N častíc

◼ Zobecněné souřadnice 

Sledujeme časový vývoj souboru N částic… 

každá částice se pohybuje v souladu s Hamiltonovými rovnicemi:

Na pohyb částic systému je možno se  dívat jako na kanonické transformace Jakobian transformace J=1 a proto je 

∫ dG  = ∫ drNdpN = const, (1.10)

Fázový objem se nemění. Fázový objem se pohybuje jako nestlačitelná kapalina…

proto můžeme napsat „rovnici kontinuity“

r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN)

J=1

Liouvillův teorém



Úvod ◼ Formy Liouvilovho teorému

◼ Vnější a vnitřní sily   
Pořadí 

deriivací 

 

Collisions 

Pokud prointegrujeme přes impulsy …

PN (t, r1,…… rN) = ∫ PN (t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) dpN

Závislost na čase a poloze

r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN)

Hustota pravděpodobnosti 

PN=  r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) / W

můžeme napsat „rovnici kontinuity“



1.3 Gibbsův H teorém ◼ entropia

◼ reversibilita a ireversibilita procesů

To znamená, že systém se časově nevyvíjí….. 

t.j. nerovnovážný systém se nemůže nikdy dostat do stavu rovnovážného.

Paradox- klasická mechanika vede k přísně reverzibilnímu popisu, zatím co příroda se 

chová ireversibilně … ????

S=-kH=-k∫PNlnPNdG

dH/dt=0 dS/dt=0

Použijíc Liouvilla teorému dospějeme k výrazu

=0

Hustota pravděpodobnosti 

PN=  r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) / W

kde H = ∫PNlnPNdG

Časový vývoj – entropia roste ……Entropia systému roste, dS/dt>0



1.4 Rovnice BBGKY
1.4 Rovnice BBGKY

Funkce  PN (t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) má určite vlastnosti plynoucí z jejího vztahu k částicím… Pomocí této funkce

můžeme určit některé makroskopické veličiny charakterizující daný soubor částic v bodě r….

Např. proudová hustota v bodě r je daná vztahem

J(t,r) = ∫ J(r) PN (t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) drN dpN (1.27)

kde J(r) je operátor hustoty proudu

J(r)= S pid(r-ri) (1.28)

ĵ(r)= S e/m*pid(r-ri)

Hustota pravděpodobnosti 

PN=  r(t, r1, r2,…..rN, p1,…..pN) / W

operátor hustoty proudu (toku náboje)



Úvod k BBGKY 
(Bogoljubov, Born, Green, Kirkwood, Yvon)

 

V-sFs(t,r1, ......rs,p1....ps) je pravděpodobnost toho, že skupina s částic ze 

souboru N částic se bude v čase t nacházet v elementu dr1, ......drs,dp1....dps bez ohledu 

na stav zbývajících (N-s) částic.



Pro interagující částice ◼ Trochu omezíme obecnost Hamiltonianu

 
 

V-sFs(t,r1, ......rs,p1....ps) je pravděpodobnost ….



Fij je interakční potenciál mezi i-tou j-tou částicí

BBGKY rovnice ◼ Po mnohých úpravách 

◼ Po mnohých omezeních 

◼ Po mnohých zjednodušeních

S+1

Fs je funkci Fs+1 soustava rovnic 

Fij je interakční potenciál mezi i-tou j-tou částicí ,     Fs je funkci Fs+1



BBGKY rovnice aplikace na s=1, s=2

 

Fij je interakční potenciál mezi i-tou j-tou částicí

Fs je funkci Fs+1



Odvození Boltzmannový rovnice 

 



Vzájemné působení částic
Sila kterou působí částice 2 na částici 1 je F12

F12 = -F21 2.1
budeme předpokládat, že síly klesají dostatečně rychle s r

Laboratorní a těžiskový systém

◼ Zákony zachování

Těžiště soustavy dvou částic 

se pohybuje konstantní rychlostí během celého srážkového procesu 



Pohyb fiktivní částice  ◼ Pohyb v rovině 

S polohou těžiště



Velký Kracík

Odvození Boltzmannový rovnice  



Velký Kracík Odvození Boltzmannový rovnice  

 

BBGKY rovnice aplikace na s=1, s=2

Taylorova rada pre funkciu G

Na pohyb částic systému je možno se  dívat jako na 

kanonické transformace Jakobian transformace je 1 a proto je 

∫ dG  = ∫ drNdpN = const,

Fázový objem se nemění. Fázový objem se pohybuje jako nestlačitelná 

kapalina… proto můžeme napsat „rovnici kontinuity“

GXAGXAG A+=+ .)()(




Velký Kracík



Velký Kracik pokračování  



Srážkový člen ◼ Některé vlastnosti srážkového členu

◼ Srážkové invarianty 

Ukážeme, že pro některé funkce -invarianty

Je

Detailně



Srážkový člen – odstrašující příklad ◼ Některé vlastnosti srážkového členu

◼ Srážkové invarianty 

výsledek

Když toto je = 0, 

pak toto je = 0 

Částice stejného druhu

Částice stejného druhu

invarianty



Srážkový člen – odstrašující příklad
ale ten výsledek

◼ Některé vlastnosti srážkového členu

◼ Srážkové invarianty 



Boltzmannův H-teorém        speciální případ  

0
t

H
d

d

0,0 == Fr



A máme po paradoxu - entropia rastie

Sestrojme funkcionál

Částice stejného druhu
Částice stejného druhu

S=-kH



Velký Kracík

0,0 == Fr





Maxwelova rozdělovací funkce

0=
t

H
d

d



Maxwelova rozdělovací funkce ◼ Potenciálové pole 

0,0  Fr


0=

t
H

d
d

=0 =0

To všetko v 

rovnováhe

To iba ukazuje, že to nemá vnútorný rozpor 

rovnováha… termodynamická rovnováha ???

Rovnováha … to je strašne silné

Tomu třeba rozumieť tak, aby sme to 

dokázali používať???

Rovnováha



Maxwelova rozdělovací funkce
◼ Potenciálové pole 
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Maxwelova rozdělovací funkce ◼ Magnetické pole 

0,0  Fr
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TZFP 4A – 20. 04. 2021 Pokračováni



Velký Kracik pokračování  



Maxwellovy transportní rovnice – Rovnice přenosu  

◼ Integrace B. rovnice 

◼ Vztahy mezi veličinami

atd.



Maxwellovy transportní rovnice – Rovnice přenosu  

◼ Integrace B. rovnice 

atd.



Maxwellovy transportní rovnice – Zákony zachování  

◼ Integrace B. rovnice 

◼ Vztahy mezi veličinami

Pro i-te částice



Maxwellovy transportní rovnice – Zákony zachování  

◼ Integrace B. rovnice 

◼ Vztahy mezi veličinami



Transportní rovnice pro plazma ◼ Plazma,Předpoklady

Některé předpoklady jsou příliš omezující, 
ale vedou k zjednodušeni řešení 



Transportní rovnice pro plazma ◼ Plazma, Předpoklady

Zmena hybnosti při zrážke ~ hybnost el.

Součet hybnosti v 

těžiskove soustavě, 

Jenom e a i

Ľahka gulička zmení „relatívnu rychlosť“

Pro elektróny



Transportní rovnice pro plazma ◼ Plazma, Předpoklady

Zmena hybnosti při zrážke ~ hybnost el.

Součet hybnosti v těžiskove soustavě, jenom e a i

Ľahka gulička zmení „relatívnu rychlosť“

Je to pre stredné hodnoty rýchlosti

Treba postupovať veľmi opatrne

z hľadiska zameny iont ➔ neutrálna častica

Mohli by sme to chápať jako častice i-tého 

druhu rovnica zachovania hybnosti … by platili

Změna při přechodu na neutrální plyn 

různých koncentracich…. Ale rovnost ve 

změně hybnosti zůstane … není to triviální  
Tu je chyba



Interpretace transportní rovnice pro plazma

◼ Pohyb elektronů v elektrickém poli

eneE= nemeve/te

Je=eneve=(e2ne te/me) . E

vodivost

Electron-ion

Neglected ion velocity

Electron/ion plasma

Electron/ion/neutral plasma

Treba postupovať veľmi opatrne

z hľadiska zameny iont ➔ neutrálna časticaDoležité bolo, že jedné sú ťažké a elektrony ľahké ….

ne



Transportní rovnice pro plazma ◼ Důslednější řešení

?

Prúdy by boli vhodnejšie



Transportní rovnice pro plazma – vodivost     – zobecněný Ohmův zákon

VODIVOST

V magnetickém poli



Transportní rovnice pro plazma - vodivost

Vodivost a ani netušíme EEDF..? Je to vobec možné…? A čo s(v) ??

cyklotronová frekvence

e

ee

m

ne t
s

2

=
vodivost

Ja tomu neverí, …. Ale tie podmienky sú asi iné než plazma v našej leborke….



Transportní rovnice pro plazma - vodivost

Srážky a cyklotronová frekvence

e
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s
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=
vodivost

cyklotronová frekvence

A čo s(v) ??

Treba postupovať veľmi opatrne

z hľadiska zameny iont ➔ neutrálna častica

EE
m

e
v


m


=−=

1

rovnice pro drift  



Quo vadis domine nostra

◼ Shrňte, co se od účastníků očekává. 

◼ Shrňte, co se očekává od vás.



Transportní rovnice pro plazma ◼ Plazma,Předpoklady


