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Kétállapotú rendszerek 

Például, kétállapotú – mechanikai – rendszernek tekinthetünk egy asztalra helyezett 
pénzérmét. A két stabil állapotot az különbözteti meg, hogy ennek a fej-, vagy az írás-os 
oldala van felül. Ahhoz, hogy ez a rendszer egyik állapotából átmenjen a másikba, rajta 
mechanikai munkát kell végezzünk (ehhez a pénzérmét kissé megemelve megfordítjuk). 
Készítsünk néhány egyszerű kétállapotú rendszert! 

1. A pattogtatható lemez 
Használjuk e célra egy – üzletben beszerezhető – kompótos üveg lecsavarható fémfede-

lét. A fedél kemény pereme egy kör alakú sík-fémlemezt határol. A fedő, mint a perem 
és a síklemez együttese, nyilván mindig csak ebben az állapotában létezhet. Ezért ez egy 
egyállapotú rendszer (1.a ábra).  

Könnyen kétállapotúvá tehetjük ezt a perem-köralakú síklemez alkotta fedőt, ha a 
síklap közepét néhány kalapácsütéssel enyhén – 1-2 milliméterrel – megdomborítjuk 
(1.b,c ábrák).  

 
1. ábra 

Kísérlet: 
Átpattintás. A domború oldal elégséges megnyomásával a fedő egyik stabil állapotá-

ból hirtelen átugrik a másikba, keltvén ekkor egy erős pattanó hangot; (2. ábra, …jó ta-
nács… ezt lehetőleg ne fizikaóra alatt próbálgasd…).  

kísérlet, labor
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2. ábra 

 
Átpattintásnál a domború középlemez előbb rugalmasan összenyomódik, csökken a 

területe, és nő a rugalmas helyzeti energiája, majd mindez fordítva is lejátszódik.  
A pattogó lemez mindkét stabil-állapotánál (b és c) a lemez rugalmas helyzeti ener-

giájának (Wpot) minimuma van, viszont lokális maximuma az átmenet köztes „a” alakjá-
nál. Mindez jól követhető a fedő rugalmas helyzeti energiájának a lemez középpontjá-
nak y koordinátája szerinti Wpot(y) grafikonján (3. ábra). 

 

 
3. ábra 

 

2. A felpattanó ikerfém-lemez 
Készítsünk az előbbiekhez hasonló, két stabil-állapotú rendszert ikerfém lemezből. 

Az ikerfém-, másnevén bimetál-lemez, két különböző hő tágulási együtthatójú (α1≠α2), 
egymásra hegesztett fémréteg. Az ikerfém ily szerkezetének következménye, hogy hő-
mérsékletének megváltoztatásakor elgörbül.  
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Feladat: 
Egy, a kezdeti to=20 oC hőmérsékleten, lo=10 cm hosszúságú, s=1 cm széles, d=0,4 

mm vastag, egyenes, vas-réz ikerfém szalagot t=220 oC-ra melegítünk.  
a) Mekkora lesz a görbületi sugara?  
b) Mekkora munkavégzés árán tudnánk ezt kiegyenesíteni?  

Ismertek a hőtágulási együttható (α) és a rugalmassági tényező (E), értékei:  
αFe=1,2.10-5 oC-1, αCu=1,5.10-5 oC-1; EFe=2,1.1011 N/m2, ECu=1,2.1011 N/m2.  

Megoldás 
a) A bimetál-szalag meggörbül, mert melegítésénél a két fém hőtágulása külön-

böző:  

lCu=lo.(1+αCu.∆t) és lFe=lo.(1+αFe.∆t) . 

De a meggörbült fémlemezek középvonalai – körívei – hosszának aránya egyenlő a 
sugaraik arányával (4. ábra): [lo.(1+αCu.∆t)]/[lo.(1+αFe.∆t)]=rCu /rFe ; viszont rCu =r+(d/4) 
és rFe=r-(d/4) . Innen a felmelegített ikerfém-lemez görbületi sugara…: 

r=d.[(αCu+αFe).∆t+2]/[4.(αCu-αFe).∆t] . 

Viszont most: (αCu+αFe) .∆t=(1,5+1,2).10-5.200=5,4.10-3≪2; ezért:  
r d/[2.(αCu-αFe).∆t)]=d/[2.∆α. ∆t] , és ekkor, nyilván: r∼(1/∆t) . 

Így a görbületi sugár értéke: r≈(0,4.10-3)/[2.(1,5-1,2).10-5.200] m=0,33 m=33 cm .  

 
4. ábra 

Melegítsünk – esetleg hűtsünk – egy nem-szalagszerű, hanem két-kiterjedésű, például 
kör-, (vagy négyzet-) alakú, sík-ikerfém lemezt. Ez gömbsüveg alakot vesz fel. Görbületi su-
garát az előbbihez hasonlóan számíthatjuk ki. A gömbsüveg megőrzi alakját, amennyiben – 
közepét megnyomva – átpattintjuk, szabadon hagyva azonnal visszapattan. Tehát ez az iker-
fém-lemez egyállapotú, bármely hőmérsékleten csak egy stabil állapota van.  

Teljesen hasonlóan a kezdeti üvegfedő egyállapotú esetéhez, megkalapálva, kissé 
domborítsuk meg a sík, ikerfém-lemez közepét (a to hőmérsékleten). Ezzel kétállapotúvá 
alakul; ide-oda pattogtatva, erről meggyőződhetünk (5. ábra).  
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5. ábra 

Kísérlet: melegítésre/hűtésre felpattanó lemez 
A to hőmérsékleten megdomborított ikerfém lemez csak a közepe-táján gömbszerű 

(Ro), körülötte a lemez sík.  
Mi történik, ha ezt megfelelő oldalára fektetve, rezsóra vagy jéglapra téve, melegít-

jük, illetve hűtjük?  
Például, melegítsünk rezsón egy bimetál lemezt (5.a ábra). Amint kezd emelkedni a 

hőmérséklete (tot*), a középső gömbszerű rész sugara növekszik, domborúsága kezd 
eltűnni, és egy bizonyos t* hőmérsékleten síkká válik, és ekkor azonnal átpattan fordított 
görbületűvé (6. ábra).  

Az átpattanáskor felszabaduló rugalmas energia hatására a bimetál-lemez a rezsóról 
magasra felugrik, felpattan. Megfordítva, jéglapon hűtve, egy bizonyos t** hőmérsékleten 
szintén felpattan (5.b ábra).  

 
6. ábra 

Azonnal belátható, hogyha a megdomborított ikerfém lemezt tovább melegítjük 
(t t*), egyre jobban meggörbül, de megőrzi görbületét. Ha a közepét megnyomva átbil-
lentjük, magára hagyva azonnal visszapattan. Ugyanezt tapasztalhatjuk a t** alá való hű-
tésnél (t t**) is, csak ekkor – nyilván – fordított a görbülete.  

Következtetésként megállapíthatjuk, hogy bármely megdomborított ikerfém lemez-
nél létezik két hőmérséklet, a t*és t**, (t* t**) , melyek között, [ha t ∊(t**, t*)], a lemez 
kétállapotú, ezeken kívüli hőmérsékleten, [ha t∉(t**, t*)] viszont, egyállapotú. 

Tehát a közepén kissé domború bimetál-lemez mechanikai viselkedése, azaz, hogy 
bistabil-e avagy monostabil, hőmérsékletfüggő.  
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Ábrázoljuk az ikerfém-lemez közepének y koordinátáját t hőmérsékletének függvé-
nyében, ( y a domború rész eltávolodása a lemez kezdeti síkjától). Az y(t) grafikonja – 
egy hiszterezis-szerű – hurokgörbe (7. ábra).  

 

 
7. ábra 

 

Egy elvégzett „felpattanás”-os kísérletnél használt bimetál-lemez adatai:  
 kereskedelmi típusjelzése: TB155/78, 
 fémrétegei ötvözetek: 1.) Ni 20%, Mn 6%, Fe 74%;   2.) Ni 36%, Fe 64% .  
 vastagsága : d=0,30 mm, 
 a kivágott lemez mérete: 5 cm x 5 cm, ennek tömege: m=6 g .  

A felpattanási magasságok úgy 50-70 cm között voltak!  

Végezetül 
** Próbáld megoldani a feladat b. pontját! 
** Keress más, nem-mechanikai egy- és kétállapotú rendszereket!  

Bíró Tibor 
 

 

Fényforrásként működő vegyi reakciók 

 
A különböző halmazállapotú anyagoknak valamilyen gerjesztés (de nem hőközlés) 

hatására történő sugárzását lumineszcenciának nevezik. A lumineszkáló anyag (lumi-
nofor) szerkezeti tulajdonságaitól függ a sugárzási színképe. A gerjesztés különböző 
formája válthatja ki a lumineszcencia jelenségét, amely során a luminofor egyes részecs-
kéi gerjesztett állapotba jutnak, elektronjaik egy része többlet energiára tesz szert, ami a 
kötések átrendeződését eredményezi, s a stabilabb állapotba jutás során az energia feles-
leget foton (fény) formájában sugározza ki. 

A gerjesztés módja szerint a következőképpen különböztethetők 
meg a lumineszcencia folyamatok:  
 kemilumineszcencia: exoterm reakciók során a kémiai kötések 

átrendeződésekor a felszabaduló energia nem a molekulák sebességé-
nek növelését (hőmérséklet emelkedés), hanem foton távozását 
eredményezi. A legismertebb ilyen vegyi folyamatot 1928-ban H.O. luminol 


