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Az ideális gáz belső energiája
A légkalapácsot sűrített levegő működteti. A gőzmozdonyban a vízgőz tolja el a
dugattyút. A szódáspalackban a szén-dioxid gáz nyomja fel a szódavizet a kifolyócső
magasságába. Eszerint a nyugvó gázok is képesek munkavégzésre, azaz energiájuk van.

Egy test belső energiáján a testet alkotó részecskék energiájának összegét értjük. Láttuk,
hogy a nyugvó gáz részecskéi is mozognak, így van mozgási energiájuk. Bár a részecskék
egymással ütköznek, de az ütközés rugalmas, ezért ezek az ütközések a gáz belső
energiáját nem változtatják meg. Mivel az ideális gáz részecskéi között a rugalmas
ütközésen kívül más kölcsönhatás nincs, így a belső energia teljes egészében a
részecskék mozgási energiájából származik. Az ideális gáz belső energiája megegyezik a
gázt alkotó részecskék mozgásából származó összes energiával.
Vizsgáljuk meg, hogy az ideális gáz belső energiája hogyan függ az állapothatározóktól!
Az előző fejezetben az ideális gáz nyomására kapott (3) összefüggés szerint:

A gázok állapotegyenlete szerint

Ezt az előző összefüggésbe behelyettesítve:

Ezt felhasználva a belső energia:

Az

összefüggést felhasználva:

A most kapott összefüggések szerint az ideális gáz belső energiája:

Állandó mennyiségű ideális gáznál a belső energia egyenesen arányos a hőmérséklettel,
mert hányadosuk az előző összefüggés alapján:

Eszerint: Állandó mennyiségű ideális gáz belső energiája egyenesen arányos a
hőmérséklettel, és nem függ más állapothatározóktól.

Példa
Egy teherautó 90 km/h sebességgel halad. A rakfelületén lévő palackban 20 °C-os argon
van. Mekkora a gáz belső energiájának és mozgási energiájának az aránya!

────────────────

Az argon belső energiája:

A mozgási energia:

Ezt felhasználva az energiák hányadosa:

Eszerint a gáz belső energiája 292-szer nagyobb, mint a mozgási energiája.
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