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Комірки Бенара
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Реакція Білоусова-Жаботинського

«Хімічний годинник».
Реакційна суміш з 
високою точністю
періодично змінює колір

Механізм реакції:

Жаботинського

Реакція Б–Ж  у  тонкому шарі ( чашка 
Петрі),
супроводжується динамічними
кільцевими структурами
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кристалізації металу з разплаву
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В  ізольованій системі не можуть протікати 

такі процеси, які приводять до зменшення 
ентропії ( другий закон термодинаміки). 

В  стані рівноваги ентропія системи 
максимальна.

В реальній системі ентропія може 
зменшуватися. 
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В  ізольованій системі не можуть протікати 

такі процеси, які приводять до зменшення 
ентропії ( другий закон термодинаміки). 

В  стані рівноваги ентропія системи 

В реальній системі ентропія може зростати і 



N1 - число частинок у першому стані, 
другому і так далі.
Формула  Л.Больцмана
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1.2 Термодинаміка відкритих систем 
поблизу рівноваги

• 1.2.1 Стаціонарний стан, виробництво 
ентропії

1.2 Термодинаміка відкритих систем 

1.2.1 Стаціонарний стан, виробництво 
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де Xi - термодинамічні сили, які діють в 
системі. Це інтенсивні фактори, різноманітні 
градієнти (температури, тиску, концентрації, 
хімічного потенціалу); Ii узагальнені потоки 
викликані цими силами.
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системі. Це інтенсивні фактори, різноманітні 
градієнти (температури, тиску, концентрації, 
хімічного потенціалу); Ii узагальнені потоки 
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1.2.2 Лінійний закон. Принцип симетрії 
кінетичних коефіцієнтів Онзагера

 eI
закону Фур’є, 

Iq  
закону Фіка

CDIe 
де cqe III ,, - потоки заряду тепла, речовини, відповідно

CT  ,, - відповідно градієнти електричного поля, 
температури, концентрації,

D,,

1.2.2 Лінійний закон. Принцип симетрії 
кінетичних коефіцієнтів Онзагера
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• процес  термодифузії

зворотній процес

• Лінійний закон
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0 11 XI

Суттєво те, що окремі члени цієї суми 
можуть бути від'ємними. Припустимо, що

011 XI і 022 XI . Якщо 11XI 
Ми приходимо до важливих наслідків. Від'ємне значення

22XI означає, що окремо взятий цей необоротній 
процес неможливий бо він протікає з зменшенням, а не 
з зростанням ентропії. Але одночасне протікання 
процесу 1, для якого 11 XI

переважає її зменшення в процесі 2, робить процес 2 
можливим у відкритій системі. 
Потоки 1 і 2 називаються 

022  XI

Суттєво те, що окремі члени цієї суми 
можуть бути від'ємними. Припустимо, що

22XI то умова 0 виконується. 
Ми приходимо до важливих наслідків. Від'ємне значення

означає, що окремо взятий цей необоротній 
процес неможливий бо він протікає з зменшенням, а не 
з зростанням ентропії. Але одночасне протікання 

0 і виділення ентропії 
переважає її зменшення в процесі 2, робить процес 2 
можливим у відкритій системі. 
Потоки 1 і 2 називаються спряженими .



• Спряженістю

1.2.3 Спряженість потоків. Теорема Пригожина1.2.3 Спряженість потоків. Теорема Пригожина



питома дисипативна функція 
системи.

Дисипація  енергії системи 
частини енергії впорядкованого процесу, 
наприклад електричного струму, в енергію 
невпорядкованого процесу
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 питома дисипативна функція 

Дисипація  енергії системи - це перехід 
частини енергії впорядкованого процесу, 
наприклад електричного струму, в енергію 
невпорядкованого процесу.
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2.3 Термодинаміка відкритих систем далеких 
від рівноваги

• Синергетика 

2.3 Термодинаміка відкритих систем далеких 
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