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KAASUJEN KINEETTISTÄ TEORIAA (AH 14.1-14.3) 

 

Kineettisen teorian perusteista 

Siinä missä tähän asti käsitellyissä termisissä tasapainojärjestelmissä ei määritelmän 

mukaan voi esiintyä sen paremmin ajasta riippuvia ilmiöitä kuin muistiefektejäkään, 

tilanne on täysin erilainen epätasapainojärjestelmille. Niitä karakterisoi tyypillisesti 

pyrkimys tasapainoon – ts. erilaiset relaksaatioprosessit – tai jos epätasapainoa 

pidetään ulkoisesti yllä, virtausprosessit ja lokaali termodynaaminen tasapaino. 

Tämänkaltaisia ilmiöitä tutkivat kuljetus- ja kineettinen teoria sekä 

hydrodynamiikka, ja termisen tasapainon lähellä myös ns. lineaarisen vasteen teoria. 

Tyypillisiä kineettisen teorian tehtäviä ovat esim. eri tavoin määriteltyjen 

relaksaatio- ja termalisaatioaikojen sekä hydrodynaamisessa kuvailussa tarvittavien 

parametrien (esim. viskositeetit) määrittäminen. 

Tulemme seuraavassa käymään ensin läpi tiettyjä peruskäsitteitä ja -ilmiöitä 

kineettiseen teoriaan liittyen varsin fenomenologista lähestymistapaa käyttäen. Sen 

jälkeen syvennymme tarkemmin ns. Boltzmannin kuljetusteoriaan, jonka avulla 

kuljetusilmiöt voidaan pukea jonkin verran formaalimpaan muotoon. Tässä kohtaa 

törmäämme myös ns. Boltzmannin H-funktion käsitteeseen, jolla on hyvin läheinen 

yhteys aiemmin esiteltyyn statistiseen entropiaan. Boltzmannin kuljetusteoriasta 

pääsemme viimein myös kineettisen teorian vakioiden, kuten diffuusiovakion ja 

erilaisten viskositeettien, määräämiseen ideaalikaasulle ns. relaksaatioaika-

approksimaatiossa. 

 

Vapaa matka 

Tarkastellaan ensin klassista harvaa kaasua ja siinä tapahtuvia törmäyksiä hiukkasten 

välillä. Tällöin pätevät klassisen kineettisen kaasuteorian tulokset, joissa yksi 

avainkäsitteistä on vapaa matka 𝜆, eli etäisyys, jonka hiukkanen keskimäärin liikkuu 

kahden törmäyksen välillä. Todennäköisyys, että törmäys tapahtuu 

infinitesimaalisella matkalla 𝑑𝑟, on silloin määritelmän mukaan 𝑑𝑟/𝜆. 
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Jos merkitään 𝑃0(𝑟):llä todennäköisyyttä sille, että r:n mittaisella matkalla origosta 

ei ole tapahtunut törmäyksiä, voidaan selvästi kirjoittaa todennäköisyydeksi sille, 

ettei törmäystä ole tapahtunut myöskään etäisyydellä 𝑟 + 𝑑𝑟 

𝑃0(𝑟 + 𝑑𝑟) = 𝑃0(𝑟) (1 −
𝑑𝑟

𝜆
). 

Kehittämällä yhtälön vasenta puolta lineaariseen kertalukuun 𝑑𝑟:ssä saadaan nyt 

helposti 

𝑃0(𝑟 + 𝑑𝑟) = 𝑃0(𝑟) +
𝑑𝑃0(𝑟)

𝑑𝑟
𝑑𝑟 = 𝑃0(𝑟) (1 −

𝑑𝑟

𝜆
). 

eli 

 
𝑑𝑃0(𝑟)

𝑑𝑟
= −

1

𝜆
𝑃0(𝑟) ⇒  𝑃0(𝑟) = 𝑒−𝑟/𝜆, 

missä normitus (integroimisvakio) on valittu luonnolisella tavalla.  

Todennäköisyys, että ensimmäinen törmäys tapahtuu välillä (𝑟, 𝑟 + 𝑑𝑟) on nyt 

𝑃0(𝑟) (𝑑𝑟 𝜆)⁄ . Tätä voidaan käyttää todennäköisyystiheytenä laskettaessa 

törmäysten välistä keskimääräistä matkaa, jolloin saadaan 

〈𝑟〉  = ∫ 𝑟𝑃0(𝑟)
𝑑𝑟

𝜆
=

1

𝜆

∞

0

∫ 𝑟𝑒−𝑟/𝜆 𝑑𝑟 = 𝜆.    
∞

0

 

Tuloksena on siis vapaa matka λ, mikä onkin varsin luonnollinen tulos. 

Vapaalle matkalle voidaan johtaa myös toinen intuitiivisesti selvä tulos: jos 

merkitsemme 𝑙𝑗:llä hiukkasten peräkkäisiä välimatkoja törmäysten välillä, niin 

selvästikin pätee 

𝜆 = lim
𝑛→∞

1

𝑛
∑ 𝑙𝑗  .

𝑛

𝑗=1

 

Lisäksi vapaalle matkalle voidaan laskea ennusteita sirontateoriaa käyttäen; 

kiinteiden sirottajakeskusten tapauksessa saadaan esimerkiksi 

𝜆 =
1

𝑛𝜎
 , 
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missä 𝑛 on sirottajien tiheys ja 𝜎 sironnan kokonaisvaikutusala, jonka oletamme 

tässä energiasta riippumattomaksi. 

 

Törmäystaajuus 

Määritellään seuraavaksi hiukkasten törmäysaika kaasussa keskiarvona yksittäisten 

törmäysten välisistä ajoista 𝜏𝑗, 

𝜏𝑐𝑜𝑙𝑙 = lim
𝑛→∞

1

𝑛
∑ 𝜏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

ja vastaavasti törmäystaajuus (yhden hiukkasen keskimäärin kokemien törmäysten 

määrä tietyssä aikayksikössä) 

𝑓𝑐𝑜𝑙𝑙 =
1

𝜏𝑐𝑜𝑙𝑙
 . 

Hiukkasten keskimääräinen nopeus saa nyt muodon 

〈𝑣〉  = lim
𝑛→∞

∑ 𝑙𝑗𝑗

∑ 𝜏𝑗𝑗
=

lim
𝑛→∞

1
𝑛

∑ 𝑙𝑗𝑗

lim
𝑛→∞

1
𝑛

∑ 𝜏𝑗𝑗

,  

josta saadaan yllä johdettuja identiteettejä käyttämällä hyödyllinen tulos  

𝜆 =  〈𝑣〉 𝜏𝑐𝑜𝑙𝑙 .  

 

Diffuusio 

Diffuusiolla viitataan ilmiöön, jossa normaalin (tasapainotilassakin esiintyvän) 

lämpöliikkeen seurauksena pienet tietyn hiukkaslajin tiheys- tai konsentraatioerot 

pyrkivät ajan mittaan häviämään. Ilmiö esiintyy yhtä lailla silloin kun tasaisesti 

jakaantuneeseen väliaineeseen lisätään toisen lajin hiukasia sekä silloin kun yhdestä 

hiukkastyypistä koostuvassa kaasussa tai nesteessä on pieniä tiheyseroja. Saman 

ilmiön nähdään myöhemmin kuvaavan myös muunkaltaisten suureiden arvojen 
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tasoittumista, esimerkkinä mm. lämpötilaerojen tasoittuminen lämmönjohtumisen 

kautta. 

Merkitään nyt tarkasteltavana olevaa (hiukkas)tiheyttä symbolilla 𝑛(𝒓, 𝑡) ja 

vastaavaa virrantiheyttä 𝒋(𝒓, 𝑡):llä. Hiukkasten lukumäärän säilymisestä seuraa 

standardiargumentein (vrt. faasiavaruuden virtauksen johto aiemmin kurssilla) 

jatkuvuusyhtälö 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝒋 = 0, 

joka osoittautuu hyödylliseksi kuitenkin vasta, kun osaamme liittää suureet 𝒋 sekä 𝑛 

toisiinsa mikroskooppisen dynamiikan kautta. Yksinkertainen fenomenologinen 

argumentti on lähteä liikkeelle tasapainotilasta, jossa selvästi 𝑛 on vakio ja 𝒋 häviää, 

ja tutkia pienten tiheyserojen rajaa. Tällöin on odotettavissa, että 𝑛:n gradientit ovat 

pieniä ja että virtaus pyrkii kompensoimaan niitä, ts. tasoittamaan tiheyseroja. 

Yksinkertaisin – ja fysikaalisesti oikea – oletus on kirjoittaa lineaarinen 

verrannollisuus 

𝒋 = −𝐷∇𝑛, 

missä 𝐷 on nk. diffuusiovakio. Tätä tulosta kutsutaan Fickin laiksi ja se pätee niin 

kauan kun hiukkastörmäyksiin liittyvät pituus- ja aikaskaalat ovat lyhyitä 

tiheysvaihteluihin liittyviin skaaloihin verrattuna. 

Yhdistämällä ylläolevat kaavat saadaan ns. diffuusioyhtälö, 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝐷∇2𝑛, 

josta tiheysjakauma saadaan ratkaistua riittävien reunaehtojen kanssa. Saatu tulos 

on hämmästyttävän universaali ja kuvaa diffuusiodynamiikkaa hyvin erityyppisissä 

fysikaalisissa systeemeissä, joista saamme pian esimerkkejä. Kuten kineettisen 

teorian tarkasteluissa yleisemminkin, kvantitatiivisten ennusteiden tekemiseen 

tarvitaan tiettyä informaatiota myös systeemin mikroskooppisesta dynamiikasta – 

tällä kertaa diffuusiovakion 𝐷 arvon muodossa. Kyseisen vakion määrittäminen eri 

systeemeille voi joissakin tapauksissa olla hyvinkin haastavaa, mutta harvan 

klassisen kaasun autodiffuusiolle saadaan kuitenkin vielä tämän kurssin aikana 

johdettua tulos 
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𝐷 =
1

3
〈𝑣〉𝜆, 

missä 𝜆 on aiemmin määritelty vapaa matka ja 〈𝑣〉 puolestaan kaasun hiukkasten 

nopeuden odotusarvo. 

Esimerkki: lämmön johtuminen ja diffuusioyhtälön ratkaiseminen 

Tarkastellaan nyt konkreettisena esimerkkinä diffuusioprosesseista lämmön 

johtumista väliaineessa. Jos oletetaan, että prosessissa ei synny spontaanisti lämpöä 

eikä entropia kasva (vaan lämpö vain siirtyy paikasta toiseen), voidaan prosessille 

johtaa lämpövirran jatkuvuusyhtälö 

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝒋𝒒 = 0, 

missä 𝑞 on lämmöntiheys tilavuusyksikköä kohti ja 𝒋𝒒 puolestaan lämpövirran tiheys. 

Käytetään nyt edelleen lämmönjohtauuden lakia 

𝒋𝒒 = −𝜅∇𝑇, 

missä 𝜅 on lämmönjohtavuus, sekä relaatiota 

𝑑𝑞 = 𝑇𝑑𝑠 = 𝑐𝑝𝑑𝑇, 

jossa lämmöntiheyden differentiaali ilmaistaan lämpötilan avulla ominaislämmön 

kautta. Näin saadaan lämpötilajakauman dynamiikkaa kuvaava diffuusioyhtälö 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝐷𝑇∇2𝑇, 

missä termiselle diffusiivisuudelle pätee selvästi 𝐷𝑇 =  𝜅/𝑐𝑝. 

Etsitään nyt ratkaisua lämmönjohtumisen diffuusioyhtälöön ensin yksiulotteisessa 

tapauksessa ja oletetaan alkuehdoksi pistemäinen lämpölähde, ts. 𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) =

𝛿(𝑥), missä olemme selvästi asettaneet yhden dimensiollisen vakion ykköseksi. 

Kuten yleensäkin osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tapauksessa, osoittautuu 

hyödylliseksi suorittaa Fourier-muunnos jonkun muuttujan suhteen, jonka 

valitsemme tässä tapauksessa paikkakoorditaatiksi 𝑥. Kirjoitetaan siis 

𝑇(𝑞, 𝑡) = ∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑖𝑞𝑥 𝑇(𝑥, 𝑡),
∞

−∞
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𝑇(𝑥, 𝑡) = ∫
𝑑𝑞

2𝜋
 𝑒𝑖𝑞𝑥 𝑇(𝑞, 𝑡),

∞

−∞

 

missä oletamme, että lämpötilafunktion argumentit ilmaisevat onko tarkastelussa 

alkuperäinen funktio vai sen Fourier-muunnos. 

Lämmönjohtumista kuvaavasta diffuusioyhtälöstä saadaan nyt 

𝜕𝑇(𝑞, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝐷𝑇𝑞2𝑇(𝑞, 𝑡), 

jonka ratkaisu reunaehdolla (vrt. laskun lähtöoletus) 𝑇(𝑞, 𝑡 = 0) = 1 antaa 

tulokseksi suoraan 

𝑇(𝑞, 𝑡) = 𝑒−𝐷𝑇𝑞2𝑡 , 

ja edelleen 

𝑇(𝑥, 𝑡) = ∫
𝑑𝑞

2𝜋
 𝑒𝑖𝑞𝑥𝑒−𝐷𝑇𝑞2𝑡 =

1

√4𝜋𝐷𝑇𝑡
exp (−

𝑥2

4𝐷𝑇𝑡
) .

∞

−∞

 

Saatu analyyttinen ratkaisu toteuttaa diffuusioyhtälön halutulla alkuehdolla, kuten 

voidaan eksplisiittisesti osoittaa. Se kuvaa hitaasti ajan funktiona levenevää 

Gaussista lämpötilajakaumaa paikka-avaruudessa ja on varsin yhtäpitävä tilanteen 

dynamiikkaa koskevan naiivin fysikaalisen odotuksen kanssa. 

 

Kuva: Lämpötilajakauma 𝑇(𝑥, 𝑡) dimensiottomissa yksiköissä diffuusiovakion arvolla 

𝐷𝑇 = 1 ja ajanhetkillä 𝑡 = 0.005, 0.02 ja 0.1. 
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Diffuusioyhtälön ratkaisemiseen useampiulotteisessa tapauksessa palataan useaan 

otteeseen sekä allaolevissa esimerkeissä että seuraavissa kahdessa 

laskuharjoituksissa. 

 

Esimerkkitehtävä (AH luku 14.1): Johda arvio maaperän termiselle diffusiivisuudelle 

lähtien liikkeelle siitä tiedosta, että maakellarien tyypilliset syvyydet ovat parin 

metrin luokkaa. 

 

Esimerkkitehtävä: R-säteisen pallon sisällä on kaasua vakiotiheydessä 𝑛0. Hetkellä 

𝑡 = 0 pallon seinämät häviävät ja kaasua pääsee purkautumaan ulos. Olettaen, että 

prosessia voidaan kuvata diffuusiolla (milloin tämä on hyvä approksimaatio?), 

ratkaise tiheys numeerisesti ajan ja paikan funktiona. 

 

Viskositeetit 

Tyypillisenä esimerkkinä ns. kuljetusteoreettisista tai hydrodynaamisista kertoimista 

tarkastellaan leikkaus- sekä tilavuusviskositeetteja 𝜂 (tai 𝜇) sekä 𝜁, jotka kuvaavat 

virtauksessa esiintyvää dissipaatiota. Ne esiintyvät hydrodynaamisista virtausta 

kuvaavassa Navier-Stokes yhtälössä kitkatermeissä ja ovat vakioita, joiden 

määrittäminen on tyypillinen (ja usein monimutkainen) kineettisen teorian piiriin 

kuuluva ongelma 

 

 

Leikkausviskositeetin yksinkertaisin määritelmä liittyy koeasetelmaan, jossa nestettä 

on kahden tasaisen samansuuntaisen levyn välissä. Jos toista levyä pidetään 

paikallaan ja toista liikutetaan nopeudella 𝑣, kohdistuu levyihin samansuuruinen 

mutta vastakkaissuuntainen voima, joka pienillä nopeuksilla saadaan kaavasta 

𝐹 =  𝜂 𝐴
𝑑𝑣

𝑑𝑦
, 



8 
 

missä A on levyjen pinta-ala ja y koordinaatti levyjen tasoa vastaan kohtisuorassa 

suunnassa. Tarkemmassa hydrodynaamisessa tarkastelussa osoittautuu, että 

nopeusprofiili 𝑣(𝑦) on lineaarinen, joten voima ei riipu nestekerroksen paksuudesta. 

 

 

Tilavuusviskositeetti on useimmissa käytännön tilanteissa leikkausviskositeettia 

vähemmän tärkeä suure. Se kuvaa nesteen (isotrooppisessa) kokoonpuristuksessa 

vaikuttavia kitkavoimia ja on huomattava lähinnä hyvin kokoonpuristuvilla nesteillä. 

Viskositeettien määrittäminen mikroskooppisesta dynamiikasta käsin on tyypillinen 

kineettisen teorian ongelma, johon palaamme myöhemmin kurssilla. Esimerkkinä 

mainittakoon ns. kineettisen kaasuteorian tulos 𝜂 =
1

3
𝑛𝑚〈𝑣〉𝜆, jossa 𝑛 on kaasun 

tiheys, 𝑚 sen hiukkasten massa, ja 〈𝑣〉 sekä 𝜆 kuten yllä. 


