Fyzika 2.E
2. hodina
Molekulová fyzika a termika

Kinetická teorie látek
Objasňuje strukturu a vlastnosti látek pohybem
a vzájemným působením atomů molekul a
iontů.
• Struktura látek je nespojitá
• Částice se neustále, neuspořádaně pohybují –
tepelný pohyb
• Částice na sebe navzájem působí silami.

• Difuze - samovolné pronikání částic jedné látky
mezi částice látky druhé téhož skupenství,
jsou-li tělesa z těchto látek uvedena do
vzájemného styku.
• Transfuze - difuze dvou různých plynů
pórovitými stěnami nebo blánami, jež oddělují
difundující plyny.
• Osmóza - difuze kapalin přes polopropustnou
překážku .
• Brownův pohyb - neustálý a neuspořádaný
pohyb částic vznášejících se v tekutinách.

Vzájemné působení částic
Částice na sebe navzájem působí silami , které mají svůj základ v
elektrické síle. Při malých vzdálenostech je tato síla odpudivá,
při větších vzdálenostech přitažlivá. V určitém bodě tak vzniká
rovnovážná poloha.
Při narůstající vzdálenosti přitažlivá síla velmi rychle klesá. Z toho
lze usoudit, že na částici mají vliv pouze další částice pouze v
jejím bezprostředním okolí.
Důležitý je také poznatek, že silové působení částic je závislé na
jejich vzájemné poloze, tedy částice mají potenciální energii.
Soustava částic má tedy vnitřní potenciální energii. Pokud si
tedy představíme situaci, kdy částice jsou v rovnovážné poloze
a pokud bychom chtěli takovou vzájemnou vazbu rozrušit,
museli bychom vykonat práci vnějšími silami, která by byla
rovna vazebné energii mezi částicemi.

Struktura látek podle skupenství
Plynná látka
• Molekuly složeny jen z několika atomů Střední vzdálenost mezi
molekulami cca 3nm
• Průměr molekuly oproti vzdálenostem je malý ( např. 0,07nm)
Přitažlivé síly jsou tak zanedbatelné
• Plyn tak nemůže vytvořit samostatné těleso určitého tvaru,
molekuly konají tepelný pohyb, pohybují se všemi směry velkými
rychlostmi
• Pohybu molekul je mezi srážkami přibližně přímočarý, při srážce se
molekuly k sobě přiblíží na krátkou vzdálenost a poté odpudivými
silami změní svůj směr.
• Kromě posuvného pohybu konají molekuly také rotační pohyb a k
celkové kinetické energii je nutno připočítat také kmitání atomů
uvnitř molekul
Celková hodnota potenciální energie je značně menší, než celková
kinetická energie částic téhož plynu.

Pevná látka

• Pravidelné uspořádání v krystalických mřížkách
( mimo amorfní látky – bez pravidelné struktury)
• Střední vzdálenosti mezi částicemi 0,2 až 0,3 nm
• Tvar i objem tělesa je stálý ( bez působení
vnějších sil a změny teploty)
• Částice kolem svých poloh kmitají, kdy výchylky
se zvětšují s teplotou ( Před teplotou tání 1/6)
Celková vnitřní potenciální energie soustavy částic
pevného tělesa je větší než celková vnitřní
kinetická energie těchto částic.

Kapalná látka
• Molekuly slabě vzájemně přitahovány
• Každá molekula kmitá kolem své polohy
• Při působení vnější síly se přesuny molekul
převážně odehrávají ve směru síly
Celková vnitřní potenciální energie soustavy
částic je srovnatelná s jejich kinetickou
energií.

