
 246

 
 
 

12.2. Наслідки з основного рівняння кінетичної 
теорії газів 
Основне рівняння кінетичної теорії газів дає змогу  

відшукати зв’язок іншого макропараметра системи – тем-
ператури – з середньою кінетичною енергією хаотичного  
поступального руху молекул ідеального газу. Для цього  
теоретично отримане рівняння (12.2) застосуємо до 1 моля ідеа-
льного газу і перепишемо його так: 

 >ε<=µ ANPV
3
2

. (12.3) 

З іншого боку, маємо рівняння стану ідеального газу для       
1 моля, яке описує макроскопічні властивості газу: 

 RTPV =µ . (12.4) 

Прирівняємо праві частини рівнянь (12.3) і (12.4): 

 RTN A >=ε<
3
2

. 

Уведемо коефіцієнт k, який називають сталою Больцмана; 
він виражає співвідношення між одиницею енергії джоулем і 
одиницею температури – кельвіном, тобто відображає, яка частка 
джоуля міститься в одному кельвіні: 

 
AN

Rk = = 1,38⋅10-23 Дж/К. 

Тоді 

 kT
2
3

>=ε< . (12.5) 

На підставі рівняння (12.5) можемо дати таке означення тем-
ператури. Температура є мірою середньої кінетичної енергії  
хаотичного поступального руху молекул газу.  

Таке означення температури стосується лише середніх і ви-
соких температур, бо середня енергія молекул, взагалі кажучи, є 
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складною функцією температури і за низьких температур, коли 
настає так зване виродження газу і виявляються квантові ефекти, 
енергію не можна характеризувати поняттям абсолютної темпе-
ратури. Навіть за температури Т = 0 К у тілі існує так званий  
нульовий рух атомів (див. параграф 18.4). 

Поняття температури, як бачимо, є статистичним, воно сто-
сується великої кількості молекул, що рухаються хаотично. Не 
можна говорити про температуру у якійсь точці вакууму, де нема 
молекул, або у молекулярному пучку, де маємо напрямлений рух 
молекул. 

Згідно з формулою (12.5), середня кінетична енергія теплово-
го руху молекул не залежить від маси молекул, тому за довільної 
заданої температури молекули всіх газів мають одну і ту ж серед-
ню енергію теплового руху, але різні середні квадратичні швид-
кості. 

Для середньої квадратичної швидкості теплового руху моле-
кул газу з формули (12.5) отримаємо вираз 

 
µ

==
RT

m
kT 33

квv . (12.6) 

Середня квадратична швидкість є однією з характеристик 
теплового руху всієї сукупності молекул. 

Замінимо у рівнянні стану ідеального газу універсальну     
газову сталу R на сталу Больцмана k й одержимо такий вираз для 
тиску: 
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 nkTP = . (12.7) 
Рівняння (12.7) пов’язує тиск з концентрацією молекул у газі 

і його температурою, воно є іншим видом рівняння стану ідеаль-
ного газу. 

 


