Vnitřní energie, práce, teplo.

Vnitřní energie tělesa

LOGO

 Částice uvnitř látek mají kinetickou a
potenciální energii.
 Je to energie uvnitř tělesa, proto ji nazýváme
vnitřní energie. Značíme ji písmenkem U [J].
 Vnitřní energie je tedy součet kinetické a
potenciální energie všech částic. U=Ek+Ep
 Doopravdy mají částice i další formy energie
(např. jadernou), ty však nebudeme (kvůli
malé hodnotě) uvažovat.
 Vnitřní energie souvisí s teplotou – čím vyšší
teplota, tím rychleji se částice pohybují a tím
bude vyšší jejich kinetická energie a tudíž i
celková vnitřní energie.

Vnitřní kinetická energie
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Vnitřní kinetická energie není
rozhodně zanedbatelná.
Např. 1 m3 O2 o hmotnosti 1,43 kg má
při teplotě 20 °C a tomu odpovídající
průměrné rychlosti částic (vk) 478
m.s-1 vnitřní kinetickou energii:
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Vnitřní potenciální energie

Také vnitřní potenciální energie
dosahuje zajímavých hodnot.
Např. změní-li se 1 kg vody v led,
přemění se na teplo 334 kJ vnitřní
potenciální energie.
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Vnitřní energie a ZZE
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Pokud pustíme míč na zem, neodrazí
se do původní výšky.
ZZE tvrdí, že žádná energie se
neztratí, proč tedy Ep na počátku není
stejně velká jako Ep po odrazu?
Energie se přeměnila na přírůstek
vnitřní energie a ten budeme
pozorovat jako zvýšení teploty.
ZZE je tedy správný, pokud budeme
uvažovat i vnitřní energii, neboli:
Ep+Ek+ΔU=konst.

Změna vnitřní energie tělesa
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Vnitřní energie souvisí s teplotou
 Změnu vnitřní energie tedy poznáme podle změny
teploty.
Vnitřní energii tělesa lze zvýšit dvěma
způsoby.
 dotyk tělesa s jiným tělesem, které má vyšší teplotu
(tepelnou výměnou).
• Chladnější těleso přijímá od teplejšího teplo Q.

 konáním práce
• Např. třením se tělesa zahřívají. Konáme práci W.

Teplo
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Teplo je fyzikální veličina udávající
energii, kterou si vyměňují tělesa
různé teploty.
Teplo označujeme písmenem Q.
Stejně jako energii měříme i teplo
v joulech.
 Dříve bylo teplo považováno za „množství
tepelného fluida“, proto se měřilo v kaloriích.
Samovolně se teplo přenáší vždy
z teplejšího tělesa na chladnější.

Tepelná kapacita
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 Veličina, popisující kolik tepla musíme dodat
tělesu, aby se ohřálo o 1 °C.
 Není praktické (pro různé hmotnosti je
různá), proto zavádíme měrnou tepelnou
kapacitu c[J/kg.°C]:
 Což je látková konstanta, která určuje, kolik
tepla musíme dodat 1 kg látky, aby se její
teplota zvýšila o 1 °C.
 Teplo Q, které musíme dodat tělesu, aby se
jeho teplota zvýšila z teploty t1 na teplotu t2,
určíme ze vzorce Q=c.m.(t1-t2), nebo také
Q=c.m.(Δt).
 Potřebujeme tedy znát hmotnost tělesa m a
měrnou tepelnou kapacitu c látky.

Příklady hodnot měrné tep. kapacity
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Souvislost tepla a práce

J. P. Joule provedl
jednoduchý pokus a
dokázal, že teplotu tělesa
můžeme změnit jak
dodáním tepla, tak i
konáním práce.
Navíc určil, jak velkou
práci je potřeba vykonat k
ohřátí vody o 1 °C.
Tím vlastně určil velikost
měrné tepelné kapacity.
Tak dokázal, že teplo a
práce jsou rovnocenné.
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Kalorimetrická rovnice
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 Při tepelné výměně předává teplejší těleso část své
vnitřní energii tělesu studenějšímu tak, aby jejich
výsledná teplota byla stejná.
 Předpokládáme, že kolik tepla 1. těleso odevzdá, tolik
2. (3.,4.,…) přijme.
 Pokud uvažujeme 2 tělesa, pak: -Q1=Q2 (teplo, které
odevzdá teplejší těleso je stejné jako teplo, které
přijme těleso chladnější)
 Matematickým zápisem výše uvedeného je
kalorimetrická rovnice:

 c1.m1.(t1-t)=c2.m2.(t-t2).
 m1,2 – hmotnost těles, c1,2 – měrné tep. kapacity těles, t1,2
– počáteční teploty těles, t – výsledná teplota
 Pokud tepelná výměna probíhá v nějaké nádobě (např.
kalorimetru), pro zpřesnění započítáme i teplo, které
nádoba přijala:
 c1.m1.(t1-t)=c2.m2.(t-t2)+Ck.(t-tk).
 Ck - tepelná kapacita kalorimetru
 tk - počáteční teplota kalorimetru

1. Termodynamický zákon (1.TDZ)
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 Ukázalo se, že oba způsoby změny vnitřní
energie (práce i teplo) jsou rovnocenné, tzn.
je jedno, jestli dodáme 1 Joule ve formě tepla,
nebo konáním práce.
 Platí tedy vztah: ΔU = Q+W
 „Přírůstek vnitřní energie ΔU soustavy se rovná součtu
práce W vykonané okolními tělesy působícími na
soustavu určitými silami a tepla Q odevzdaného
okolními tělesy soustavě, tedy: ΔU = Q+W„
 Pokud práci nebo teplo dodáváme, jedná se přírůstek
(+), jinak jde o úbytek (-).
 Mluvíme o změně vnitřní energie (!) samotná hodnota
celkové vnitřní energie nemá smysl.
 Tento zákon je univerzálnější formulací
zákona zachování energie.

Perpetuum mobile
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Další formulací 1. TDZ je:
 „Není možné sestrojit perpetuum mobile (1. druhu).
Perpetuum mobile je:
 Pravidelně pracující stroj, který stále vykonává víc
práce, než je mu dodáno tepla.
 Neboli stroj s účinností větší než 100 %
 I když se našlo mnoho návrhů, žádný nemůže
fungovat.
 Stroj může dočasně pracovat na úkor své vnitřní
energie (o kolik víc práce vykoná, o tolik menší
bude jeho vnitřní energie). Takový stroj se však
zastaví.

Přenos vnitřní energie
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K přenosu tepla z teplejšího tělesa
může dojít těmito způsoby:
 Vedením
 Prouděním
 Zářením
Každý způsob je specifický a umožňují
jej jen některé látky.

Vedení tepla

LOGO

Způsobeno kmitáním molekul.
Nejlépe vedou kovy.
Nejhůře plyny, kapaliny a vakuum.
Látky, které dobře vedou teplo , nazýváme
tepelné vodiče. Látky, které vedou teplo
špatně (kapaliny, plyny, dřevo, sklo nebo
plasty), nazýváme tepelné izolanty.
Kde využíváme vodiče tepla a kde zase
izolanty?

Přenos tepla prouděním
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U kapalin a plynů, pouze v gravitačním
poli.
Teplejší molekuly mají menší hustotu a
proto stoupají vzhůru. Při cestě vzhůru se
ochlazují a pokud se hodně ochladí, mají
opět velkou hustotu, klesají dolů, kde se
opět ohřejí.
Ústřední topení.

Přenos tepla zářením
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Každé těleso vyzařuje část své vnitřní
energie ve formě záření (světla).
K tomuto způsobu šíření světla není
zapotřebí prostředí (Slunce, oheň)
Pokud je teplota vysoká, je záření
viditelné.

