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Анотація  
У статті розглянуті досліди Перрена з дослідження броунівського руху. Доведено, що 

їх практичне здійснення вимагає важкої праці і великого експериментального мистецтва. 
Один із таких методів, використаних Перреном, ґрунтувався на законі розподілу Больцмана. 
Ці класичні досліди були виконані у 1908-1911 роках і мали велике значення для 
утвердження атомістики і молекулярно-кінетичної теорії. 
 

Ключові слова  
Броунівський рух, частинки, молекулярно-кінетичне пояснення броунівського руху, 

формула Больцмана, макромолекули, досліди Перрена. 
Abstract  

In the article the experiments of Perrin on the study of the Brownian motion are 
considered. It is proved that their practical implementation requires hard work and great 
experimental art. One of these methods, used by Perrin, was based on the Boltzmann distribution 
law. These classical experiments were performed in 1908-1911 and were of great importance for 
the establishment of atomic and molecular-kinetic theory. 

Keywords  
Brownian motion, particles, molecular-kinetic explanation of the Brownian motion, 

Boltzmann's formula, macromolecules, Perrin's experiments. 

 

Явище броунівського руху було відкрите у 1827 році англійським 
ботаніком Броуном. Воно полягає в тому, що всі дрібнесенькі частинки 
суспендовані у рідині, знаходяться у неперервному «тремтінні». Цей рух 
ніколи не припиняється. У кюветі, закритій з усіх боків (щоб запобігти 
випаровуванню), його можна спостерігати днями, місяцями, роками. 
Воно виявляється у рідких включеннях кристалів кварцу, яким 
нараховується тисячі років. Цей рух вічний і самодовільний (спонтанний).  

В одній і тій же рідині броунівський рух відбувається тим 
інтенсивніше, чим менші розміри броунівських частинок. Інтенсивність 
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руху зростає з підвищенням температури рідини. Від матеріалу самих 
частинок броунівський рух зовсім не залежить. Дві частинки рухаються в 
одній і тій же рідині абсолютно однаково, якщо однакові їх розміри і 
форма: ні речовина частинок, ні її густина тут не відіграють жодної ролі.  

Броунівський рух спричинюється поштовхами, яких зазнають 
суспендовані частинки з боку оточуючих молекул, які здійснюють 
тепловий рух. Поштовхи ніколи з точністю не зрівноважують один одного. 
У кожен момент часу частинка рухається у певному напрямі. Через 
короткий проміжок часу напрямок рівнодійної сили ударів з боку 
оточуючих молекул змінюється, і частинка починає рухатися в іншому 
напрямі. Таким чином, під впливом ударів молекул оточуючого 
середовища швидкість броунівської частинки постійно і безладно 
змінюється за величиною і напрямом. Це і є броунівський рух.  

В основі кількісної теорії броунівського руху лежить формула, яка 
виражає рівномірний розподіл кінетичної енергії поступального руху 
молекули за ступенями вільності:  

1 / 2( mv 2 )  3 / 2( kT ), 
 

де m – маса молекули; v – миттєва швидкість броунівської частинки; k – 
стала Больцмана; Т – температура рідини, в якій знаходяться частинки. 
 

Якби можна було виміряти миттєву швидкість броунівської 
частинки, то за цією формулою можна було б вирахувати сталу 

Больцмана k, а за нею й число Авогадро А  R/k. Спроби таких 
вимірювань неодноразово робилися, але постійно призводили до 
суперечливих результатів. Справа в тому, що практично неможливо 
точно виміряти миттєву швидкість частинки v. Якщо виміряти відстань 

між двома положеннями броунівської частинки і розділити її на час , 
який вона витрачає на проходження від одного положення до другого, то  

в результаті отримується швидкість порядку кількох мікрометрів за 
секунду. Це дає для кінетичної енергії руху броунівської частинки 

величину приблизно у 105 разів меншу, від тієї, яку вона дійсно має. 

Яким би малим не обирався проміжок часу , шлях броунівської частинки 
між розглядуваними положеннями не є прямолінійним, а надто складний. 
Він складається з величезної множини зигзагів, які неперервно і хаотично 
слідують один за одним.  

Перевірка молекулярно-кінетичного пояснення броунівського руху і 
визначення з цього явища сталих k і А стали можливим лише після того, 
як у 1905 році Ейнштейн розробив математичну теорію броунівського 
руху, у яку миттєва швидкість броунівської частинки не входить. Замість 
неї входить довжина прямолінійного відрізку, який з‟єднує положення 
частинки у два різних моменти часу, – величина, яка доступна для 
вимірювання на досліді.  

Отримана Ейнштейном формула  x 2 2kTÂtпоказала,що середній  
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квадрат зміщення броунівської частинки  x2  пропорційний часові t. 

Коефіцієнт пропорційності складають: k – стала Больцмана; 
 

Т – температура; В – рухливість частинки. У цій формулі x означає 

зміщення частинки лише в одному обраному напрямку (наприклад по осі Х). 

Тобто, x – є проекцією повного зміщення r на цей напрямок. Очевидно, що r 

2  x 2  y 2  z2 . Усереднюючи квадрати проекцій і беручи до уваги, що  x 2   

y 2   z2  , отримаємо  r 2 3  x2  . Тому формулу Ейнштейна 
  

можна записати у вигляді 
 

r 2    6kTÂt (1)   
  

Формула Ейнштейна була зі всією можливою ретельністю 
підтверджена експериментально французьким фізиком Жаном 
Перреном [2, С. 257] низкою робіт, розпочатих у 1908 році. Перрен 
відмічав через рівні проміжки часу (t=30 с) послідовні положення однієї 
будь-якої певної броунівської частинки у полі зору мікроскопу і з‟єднував 
ці відрізки прямолінійними відрізками. На одному з оригінальних рисунків 
Перрена описним способом зафіксовано шляхи, пройдені трьома 
броунівськими частинками (Рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Один з оригінальних рисунків Перрена, на якому 
описним способом зафіксовано шляхи, пройдені трьома 

броунівськими частинками [1, С. 213-214] 

 

Довжина 16 клітинок рисунка складає 50 мкм, діаметр броунівської 
частинки дорівнює 0,53 мкм. Звичайно, що наведений рисунок дає лише 
віддалений натяк на чудернацькі злами дійсної траєкторії частинки. Якби, 
наприклад, нанести положення частинки через проміжки часу, у 100 разів 
менші, ніж 30 с, то кожен прямолінійний відрізок на рисунку мав би 
вигляд відповідної зигзагоподібної ламаної, яка була б такою ж 
складною, як і весь рисунок. Звідси має бути видно, наскільки безнадійно 
знайти дійсну швидкість броунівської частинки за довжиною пройденого 
нею прямолінійного відрізку часу, який вона знаходить за певний, навіть і 
 

257 



дуже короткий, проміжок часу. На рисунку можна виміряти проекції 
розглядуваних переміщень броунівської частинки на будь-який напрямок 

(наприклад, OX). Після цього можна вирахувати квадрат зміщення <x2> і 
за наведеною формулою знайти сталу Больцмана k, а потім і число 
Авогадро. Перрен отримав для цих сталих значення, які в межах похибок 
вимірювання узгоджувалися з даними, отриманими іншими методами.  

Один із таких методів, використаних Перреном, ґрунтувався на 
законі розподілу Больцмана. У полі тяжіння Землі цей закон має вигляд: 
 

n  n0 e 

mgh  
 

kT  , (2) 
  

де n0 – концентрація молекул на поверхні Землі; n – концентрація 
молекул на висоті h; m – маса молекули.  

Якби була відома маса молекули m, то вимірюючи розподіл густини 
за висотою, можна було б за формулою (2) вирахувати сталу Больцмана 
k, а потім і число Авогадро A=R/k. Але виміряти масу молекули 
виявляється не менш важко, як і сталу k. Цю складність можна подолати, 
якщо зауважити, що роль молекул можуть відігравати достатньо 
маленькі, але все ж макроскопічні частинки. У полі частинки такі 
гігантські «макромолекули» не можуть всі лежати на дні посудини. Вони 
повинні здійснювати броунівський рух і поводити себе подібно до 
ідеального газу з дуже великою молекулярною вагою, концентрація якого 
розподілена по висоті згідно з формулою Больцмана. Ці  

«макромолекули» повинні бути достатньо великими, щоб 
експериментально можна було виміряти їх масу. Але в цьому випадку їх 
концентрація з висотою буде убувати настільки швидко, що отримається 
ситуація, яка практично не відрізнятиметься від тієї, коли всі 
«макромолекули» лежать на дні посудини. Перрен знайшов спосіб 
подолати і цю трудність. Потрібно помістити частинки-макромолекули у 
рідину, густина якої не набагато менша від густини речовини самих 
частинок. Тоді поле тяжіння буде послаблене підіймальною силою 
архімеда і виникне «атмосфера» із макромолекул, розподіл концентрації  

в якій може бути виміряний. Коли розподіл набуде усталеного характеру, 
він підлягатиме закону Больцмана (2). При обрахунку потенціальної 
енергії необхідно враховувати, що підняття частинки супроводжується 
опусканням такого ж об‟єму рідини. Ця величина енергії у 
розглядуваному випадку дорівнює потенціальній енергії частинки в полі 

тяжіння mgh мінус потенціальну енергію рідини mрgh, яку вона витісняє, 

тобто, (m-mр)gh, де m – маса частинки, а mр – маса витісненої нею 
рідини. Таким чином, 

n  n0 e 
( m m p ) gh   

 

kT . (3) 
 

   
 

 

Якщо ж n1 і n2 – виміряні концентрації частинок на висотах h1 і h2. 

то за цією формулою отримаємо 
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У цих дослідах Перрена одна з проблем полягала в отриманні 
зависі частинок абсолютно однакового розміру і форми. Перрен 
користувався частинками гумігуту і мастики. Розтираючи гумігут у воді, 
Перрен отримував емульсію яскраво-жовтого кольору, у якій при 
спостереженні у мікроскоп можна було розрізнити множину зернинок 
сферичної форми. Перрен обробляв також гумігут і мастику спиртом, 
який розчиняв ці речовини. При розбавленні такого розчину великою 
кількістю води отримувалася емульсія з таких же сферичних зернин, що  
й при механічному розтиранні гумігуту. Для відбору зернин абсолютно 
однакового розміру Перрен піддавав емульговані у воді частинки 
бьагаторазовому центрифугуванню і таким способом отримував досить 
однорідну емульсію, яка складалася із сферичних частинок з радіусом 
порядку мікрометра. Обробивши таким чином 1 кг гумігуту, Перрен 
отримав через кілька місяців роботи фракцію, яка містила кілька 
дециграмів зерен бажаного розміру. З цією фракцією й були проведені 
Перреном досліди з вивчення броунівського руху.  

При вивченні емульсії необхідно було проводити вимірювання за 
дуже малих різниць висоти шарів емульсії – всього у кілька сотих долей 
міліметра. Тому розподіл концентрації частинок по висоті досліджувався 
за допомогою мікроскопа. До предметного скельця мікроскопа 
приклеювалося дуже тонке скло з просвердленим у ньому широким 
отвором. Таким чином утворювалася плоска ванночка (кювета Цейса), 
висота якої була біля 0,1 мм. У центр ванночки поміщалася краплина 
емульсії, яка відразу ж сплющувалася покривним склом. Щоб запобігти 
випаровуванню, краї покривного скла заливалися парафіном або лаком. 
У цьому випадку препарат можна було спостерігати протягом декількох 
днів або навіть тижнів. Препарат розташовувався на столикові 
мікроскопа, який ретельно встановлювався в горизонтальному 
положенні. Практикувалися два способи спостереження. У першому  

способі препарат розташовувався вертикально, а мікроскоп – 
горизонтально; у другому способі – навпаки. Перрен користувався обома 
способами, але всі кількісні вимірювання були здійснені другим 
способом. Об‟єктив мав велике збільшення і малу глибину фокусування, 
так що одночасно можна було бачити лише частинки, які знаходилися 
всередині дуже тонкого горизонтального шару товщиною порядку 
мікрометра. Частинки здійснювали інтенсивний броунівський рух. 
Фокусуючи мікроскоп на певний горизонтальний шар емульсії, можна 
було порахувати число частинок у цьому шарі. Потім мікроскоп 
фокусували на другий шар і знову рахували число видимих броунівських 

частинок. Таким чином визначалося відношення концентрацій n1/n2 на 
різних висотах. Різниця висот вимірювалася мікрометричним гвинтом 
мікроскопа. 
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Маса частинки і маса витісненої води mp вираховувалися за 

розмірами частинки і густиною гумігуту (мастики). Розміри частинок не 
можна було визначити прямим методом, розглядаючи окрему частинку в 
мікроскоп, оскільки діаметри частинок були того ж порядку, або й менші, 
ніж довжина світлової хвилі. За цих умов розміри зображення помітно 
збільшуються через дифракцію світла. Проте вплив цього джерела 
похибок надто зменшується, якщо виміряти довжину ланцюжка, 
складеного із відомого і достатньо великого числа зернинок, які щільно 
прилягають одна до одної. Для цього Перрен поміщав на предметному 
столику мікроскопа краплину дуже розбавленої емульсії і не накривав її 
покривним склом. Коли випаровування майже закінчувалося, зернини 
«збігалися» під дією сили поверхневого натягу і збиралися місцями у 
доволі правильні ланцюжки (рис. 2). [1, С. 280-284]. Порахувавши число 
зернин, витягнутих уздовж прямої лінії відомої довжини, або число 
зернин дотичних одна до другої на відомій площі, легко вирахувати 
діаметр окремої зернини (частинки). Саме таким чином в одній з 
найкращих своїх емульсій Перрен отримав розмір діаметра частинки 
біля 0,37 мкм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дослід Перрена з визначення діаметру частинок 

 

Таким чином, всі величини, які входять до правої частини формули 
(4), можуть бути виміряні експериментально. Після цього можна 
вирахувати сталу Больцмана k і число Авогадро А. Результати Перрена 
виявилися добре узгодженими з іншими методами вимірювання тих же 
сталих.  

Описані досліди Перрена, як і інші стичні з ними досліди по 
броунівському руху, відносно прості в ідейному відношенні. Але їх  

практичне здійснення вимагає важкої праці і великого 
експериментального мистецтва. Ці класичні досліди були виконані у 
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1908-1911 роках і мали велике значення для утвердження атомістики і 
молекулярно-кінетичної теорії. 
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Анотація  
У статті показано, що при вивченні властивостей макроскопічних систем, які 

складаються з величезного числа частинок (молекул), неможливо спостерігати за 
поведінкою кожної з них. Необхідні ж дані про макросистему можна отримати, застосовуючи 
методи статистичної фізики, які основані на теорії ймовірностей – математичній теорії 
непередбачуваних явищ (процесів). У пропонованому матеріалі ці дані представлені у 
процесі встановлення взаємозв‟язку ентропії системи з її термодинамічною ймовірністю 
стану. На основі аналізу отриманого взаємозв‟язку, зроблено важливі методологічні 
висновки, зокрема про можливість (неможливість) «теплової смерті» Всесвіту. 

Ключові слова  
Термодинаміка, статистична фізика, теорія ймовірностей, ентропія, макро- і 

мікростани системи, флуктуації 
Abstract  

In the article it is shown that in studying the properties of macroscopic systems, which 
consist of a large number of particles (molecules), it is impossible to observe the behavior of each 
of them. The necessary data about the macrosystem can be obtained by applying methods of 
statistical physics, which are based on the theory of probabilities – the mathematical theory of 
unpredictable phenomena (processes). In the proposed material, these data are presented in the 
process of establishing the relationship between the entropy of the system and its thermodynamic 
probability state. On the basis of the analysis of the obtained relationship, important 
methodological conclusions were made, in particular about the possibility (impossibility) of "thermal 
death" of the universe. 

Keywords  
Thermodynamics, statistical physics, probability theory, entropy, macro and microstate 

system, fluctuations. 

 

Згідно з основами феноменологічної термодинаміки всі процеси у 
замкнутій системі відбуваються у напрямку зростання ентропії. Врешті 
решт система переходить у рівноважний стан, у якому ентропія досягає 
максимуму, і всі процеси в ній припиняються. Цей висновок, якщо його 
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