
Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

№ з/п Тема заняття Вид заняття 

7 
Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Будова твердих тіл, рідин і газів 

Лекція №5 

 
Газові закони. Розв’язування задач на графіки 

ізопроцесів 

 Самостійна  

робота №7 

8 

Основне рівняння МКТ ідеального газу. Рівняння 

стану ідеального газу. Розв’язування задач з теми 

«Рівняння стану ідеального газу» 

Лекція №6 

 

Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон 

Максвелла. Експериментальна перевірка закону 

розподілу Максвелла 

Самостійна 

робота № 8 

9 
Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу. 

Реальний газ. Рівняння стану реального газу 

Лекція №7 

 
Кількість зіткнень і середня довжина вільного пробігу 

молекул. Ефективний діаметр молекули. 

Самостійна 

робота № 9 

10 

Тема 4. Термодинаміка. 

Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці. Перший 

закон термодинаміки. 

Лекція 8 

 

Наслідки з першого закону термодинаміки. 

Незворотність теплових процесів. Другий закон 

термодинаміки. Ентропія. Теплові машини. 

Самостійна 

робота № 10 

 
Підсумкове тестування з розділу Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Підготовка до семінарського заняття. 

Самостійна 

робота № 11 

11 
Семінар за розділом Молекулярна фізика і 

термодинаміка 

Семінарське 

заняття № 2 

  

 

 

  



Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Лекція № 5 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Будова твердих тіл, рідин і газів 

 Мета:ознайомити студентів з основними положеннями молекулярно-

кінетичної теорії та їх підтвердженнями на основі дослідів, ознайомити їх з 

властивостями речовини в трьох агрегатних станах. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Фрагмент відеофільму «Молекули й молекулярний рух». 

Властивості газів. Властивості рідин. Властивості твердих тіл 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Молекулярна 

фізика і термодинаміка». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. 

2. Кількість речовини.  

3. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів. 

4. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування: 

- Наведіть приклади фактів, які показують подільність речовин. 

- Які досліди доводять, що між молекулами твердих і рідких тіл діють сили 

тяжіння і відштовхування? 

- Як дізнатися відносну молекулярну масу речовини? 

- Як пов’язані маса молекули, молярна маса й постійна Авогадро? 

- Як визначити кількість молекул у даному тілі, якщо відомі маса тіла й 

молярна маса речовини? 



- Чи може залізо перебувати в газоподібному стані? 

- Чи є відмінність між молекулами льоду, води й водяної пари? 

- Як розташовуються молекули в газах, рідинах і твердих тілах? 

- Чи змінюються самі молекули під час переходу з одного агрегатного 

стану в інший? 

2. Розв’язання задач  

Задача 1. Який об’єм займають 2 моля алюмінію? 

Розв’язок 

Об’єм алюмінію можна виразити через його масу та густину: V = m/ρ. 

Масу ж алюмінію можна виразити через кількість речовини і молярну 

масу: m = v · M. Звідси отримуємо  

Відповідь: 20 см3. 

Задача 2. Визначити масу гідрогену, що знаходиться в балоні місткістю 20 л 

за тиску 830 кПа, якщо температура газу дорівнює 17 °С. 

Дано: V = 20 л, р = 830 кПа, t = 17 °C,  

М=2·10-3 кг/моль, R =8,31Дж/(моль·К). 

Знайти: m - ? 

Розв’язання 

 

Виведемо розмірність шуканої фізичної величини: 

 

Відповідь: m = 1,38·10-2 кг. 



Задача 3. У балоні знаходиться газ під тиском 40 Па і за температури 27 °С. 

Коли з балона випустили3/5 газу, що містився в ньому, його температура 

знизилася до -33 °С. Визначити тиск газу, що залишився в посудині. 

Дано: V - const, р1 = 40 МПа, t1 = 27 °С, t2 = -33 °С, m2 = 2/5m1 

Знайти: р2 — ? 

Розв’язання 

 

Відповідь: р2 = 12,8 Па. 

Задача 4. Скільки молекул повітря виходить з кімнати об’ємом 120 м3, якщо 

температура підвищується від 15 до 25 °С? Атмосферний тиск дорівнює 105 Па. 

Дано: V = 120 м3, t1 = 15 °С, t2 = 25 °С, р = 105 Па. 

Знайти: N - ? 

Розв’язання 

 

NA = 6·1023 моль-1 — число Авогадро; 

R = 8,31Дж/(моль·К) — універсальна газова стала; 

 

Значення Δm підставляємо в рівняння (1): 

 



Виведемо розмірність шуканої фізичної величини: 

 

Відповідь: N = 1·1026 молекул. 

Задача5. Визначити кількість речовини і кількість молекул, що містяться в 

1 кг вуглекислого газу. 

Дано: m = 1 кг, М = 44·10-3  кг/моль, N = 6,02·1023 моль-1. 

Знайти: N = ? v = ? 

Розв’язання 

Знайдемо молекулярну масу СO2 за періодичною системою: 

 

 — кількість речовин,  — кількість молекул, 

 

Задача 6. Густина газу в балоні газопаливної електричної лампочки ρ = 0,9 

кг/м3. Коли лампочка світиться, тиск газу зростає з р1 = 8·104 Па до р2 = 1,1·105 

Па. На скільки збільшилась при цьому середня швидкість молекул газу? 

Дано: ρ = 0,9 кг/м3, р1 = 8·104 Па, р2 = 1,1·105 Па. 

Знайти: 2 - 1 - ? 

Розв’язання 

 



 

      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. Визначте густину кисню, якщо тиск дорівнює 1,3∙105 Па, а 

середня квадратична швидкість його молекул 1,4∙103 м/с. Відповідь наведіть у 

кілограмах на кубічний метр. 

Задача 2. Під яким тиском перебуває газ у посудині, якщо середній квадрат 

швидкості його молекул 2= 106 м/c2. Концентрація молекул n = 3·1025 м-3, маса 

кожної молекули m0 = 5·10-26 кг.



1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 

Молекулярно-кінетичною теорією називають учення про побудову і 

властивості речовини на основі уявлень про існування атомів і молекул як 

найменших частинок хімічних речовин. 

Дифузією називається явище проникнення двох або декількох речовин, що 

дотикаються одна до одної. 

Величини, що характеризують стан макроскопічних тіл в цілому, 

називають макроскопічними параметрами. 

Величини, що характеризують властивості окремих молекул речовин, 

називають мікроскопічними параметрами. 

Основне завдання молекулярно-кінетичної теорії: встановити зв’язок між 

макроскопічними і мікроскопічними параметрами речовини і, виходячи з цього, 

знайти рівняння стану даної речовини. 

2. Кількість речовини.  

Фізична величина, яка визначає число молекул у даному тілі, називається 

кількістю речовини й позначається літерою v. 

•  Один моль — це кількість речовини, яка містить стільки ж молекул, 

скільки атомів вуглецю міститься в 12 г вуглецю. 

•  Відносна молекулярна маса Мг дорівнює відношенню маси молекули т0 

даної речовини до 1/12 маси атома вуглецю mос: 

 

•  Кількість молекул в одному молі називається постійною Авогадро: NA = 

6,02·1023 1/моль. 

•  Масу одного моля речовини називають молярною масою. 

•  Відношення маси речовини m до кількості речовини v називається 

молярною масою і позначається М: 

 

•  Якщо дане тіло містить v молей речовини, то число молекул N у цьому 

тілі визначається виразом: 



 

3. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів 

Порівняння газів, рідин і твердих тіл 

Більшість оточуючих нас тіл знаходяться в одному з трьох агрегатних 

станах речовини — твердому, рідкому й газоподібному паливі. У 20-му 

столітті, коли почали досліджувати мікроскопічну будову тіл, було виявлено 

структуру цих станів речовини. Молекулярно-кінетична теорія дає можливість 

зрозуміти, чому речовина може перебувати в газоподібному, рідкому й 

твердому станах. 

Вивчення цієї теми зручно проводити в такій послідовності. Спочатку на 

дослідах продемонструвати загальні властивості газів, рідин і твердих тіл. 

Пояснення властивостей газів, рідин і твердих тіл на основі молекулярно-

кінетичної теорії, які необхідно логічно пов’язати з розглянутими дослідами. 

На їх основі зробити висновок про властивості газів: стискання, здатність до 

необмеженого розширення; про властивості рідин: збереження об’єму, але не 

збереження форми; про властивості твердих тіл: збереження форми та об’єму. 

 Гази 

Властивості газів визначаються в основному рухом молекул, оскільки 

взаємодією молекул можна знехтувати. У зв’язку з тим, що молекули в усіх 

газах рухаються практично однаково, властивості різних газів подібні. 

Молекули в газах розташовані не впритул — в середньому на відстанях, 

які набагато перевищують розміри самих молекул. Наприклад, у повітрі 

відстань між молекулами приблизно в 10 разів більша за розміри молекул. Гази 

легко стискаються, при цьому зменшується середня відстань між молекулами. 

Молекули з величезними швидкостями — сотні метрів за секунду — 

рухаються в просторі. Стикаючись, вони відштовхуються одна від одної в різні 

боки, подібно до більярдних куль. Слабкі сили тяжіння молекул газу не здатні 

утримати їх одна біля одної. Численні удари молекул об стінки посудини 

створюють тиск газу. 

Рідини 



Молекули рідини розташовані майже впритул одна до одної, тому 

молекула рідини веде себе інакше, не як молекула газу. Затиснута, як у клітці, 

іншими молекулами, вона здійснює «біг на місці» (коливається близько 

положення рівноваги, стикаючись з сусідніми молекулами). Лише час від часу 

вона здійснює «стрибок», прориваючись крізь «прути клітки», але відразу ж 

потрапляє в нову «клітку», утворену новими сусідами. Час осілого життя 

молекули води, тобто час коливання близько одного певного положення 

рівноваги за кімнатної температури, так само в середньому 10-11 с. А час 

одного коливання значно менший (10-12 - 10-13 с). З підвищенням температури 

час осілого життя молекул зменшується. 

Молекули рідини знаходяться безпосередньо одна біля одної. Під час 

спроби змінити об’єм рідини починається деформація самих молекул. Для 

цього потрібні дуже великі сили. Цим і пояснюється мале стискання рідин. 

Як відомо, рідина може витікати, тобто не зберігає свою форму. Пояснити 

це можна так. Якщо рідина не тече, то «стрибки» молекул з одного осілого 

положення в інше відбуваються з однаковою частотою за всіма напрямами. 

Зовнішня сила помітно не змінює число стрибків молекул за секунду. Але 

переміщення молекул з одного осілого положення в інше відбуваються 

переважно в напрямі дії зовнішньої сили. Ось чому рідина тече й приймає 

форму посудини. 

Тверді тіла 

Атоми або молекули твердих тіл коливаються близько певних положень 

рівноваги. Іноді молекули змінюють положення рівноваги, але відбувається це 

рідко. Ось чому тверді тіла зберігають не тільки об’єм, але й форму. 

Якщо з’єднати центри положень рівноваги атомів твердого тіла, то вийде 

правильна просторова сітка, яка називається кристалічною. 

Внутрішній порядок у розташуванні атомів кристалів впливає на 

формування правильних зовнішніх геометричних форм. 

4. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. 

 Ви знаєте, що відстані між молекулами газу набагато більші за розміри 

самих молекул. Тому взаємодією між молекулами можна знехтувати. Кінетична 



енергія молекул набагато більша за потенціальну енергію взаємодії. Замість 

реального газу, між молекулами якого діють складні сили взаємодії, ми 

розглянемо його фізичну модель. Ця модель називається ідеальним газом. 

Ідеальний газ — це газ, у якому молекули можна вважати матеріальними 

точками, а силами притягання і відштовхування можна знехтувати. 

У природі такого газу не існує, але близькими за властивостями можна 

вважати реальні розріджені гази, тиск у яких на перевищує 200 атм і які 

перебувають за не дуже низької температури. 

Нехай газ міститься в закритій посудині. Манометр показує тиск газу р0. 

Але яка природа цього тиску? Кожна з молекул газу, ударяючись об стінку, 

протягом малого проміжку часу діє на неї з певною силою. Унаслідок 

безладних ударів об стінку, сила, що діє з боку всіх молекул на одиницю площі 

стінки,— це тиск. Дії, спричинені ударом окремих молекул, настільки малі, що 

манометр їх не реєструє. Манометр фіксує середню за часом силу, що діє на 

кожний квадратний сантиметр його чутливого елемента — мембрани. Середнє 

значення тиску р0 — практично цілком певна величина, бо ударів об стінку 

дуже багато, а маси молекул надзвичайно малі. 

3. Нехай усередині посудини, площа стінки якої S, міститься ідеальний 

одноатомний газ, маса кожної молекули m0, вони хаотично рухаються зі 

швидкостями . 

Загальна кількість молекул у посудині N, а через  позначимо середню 

квадратичну швидкість їх руху: 

 

Експеримент свідчить, що у випадку незмінної температури посудини і 

газу, швидкість молекул газу також є сталою і визначається за формулою (1). 

Квадрат вектору швидкості пов’язаний з його компонентами таким 

співвідношенням: 

 



Повна хаотичність руху дозволяє стверджувати, що рух за всіма 

напрямами відбувається з однаковою швидкістю, тому 

 

Тому формула 2 матиме вигляд: 

 

Припустімо, що молекули газу рухаються від однієї грані до іншої без 

зіткнень. 

Це спрощення внаслідок великої кількості молекул N і хаотичності їх руху 

не впливає на точність розрахунків. Під час зіткнення зі стінками посудини 

молекули ідеального газу взаємодіють з ними за законами механіки як 

абсолютно пружні тіла. Молекула діє на стінку із силою F2, що дорівнює, за 

третім законом Ньютона, силі F1, з якою стінка посудини діє на молекулу і 

протилежна їй за напрямом. 

Нехай молекула масою m0 рухається в напрямку стінки посудини, площа 

якої S. 

Пружно вдарившись об стінку, вона передає їй імпульс: 

 

За час Δt стінки посудини можуть досягти лише ті молекули, які містяться 

в об’ємі: 

 

 

 Оскільки в цьому об’ємі половина молекул рухається до стінки, а 

половина від неї, то кількість молекул Z, які вдаряться об стінку за час 

Δt, дорівнюватиме: 

 



де  — концентрація молекул, [n] = м-3. Підставивши значення 

об’єму V із рівняння (5) в рівняння (6) одержимо: 

 

Усі ці молекули передають стінці посудини імпульс, що, згідно з другим 

законом Ньютона, дорівнює імпульсу сили: 

 

Після спрощення сила F, з якою діють молекули на стінку S, дорівнює: 

 

Оскільки , а тиск , то одержимо вираз основного рівняння 

МКТ газів: 

 

Врахуємо те, що квадрат модуля швидкості руху молекул дорівнює 

середньому значення квадрата швидкості , тож рівняння (7) матиме 

вигляд: 

 

Це і є основне рівняння МКТ. 

Тиск молекул на стінки посудини дорівнює 1/3 добутку концентрації 

молекул на масу однієї молекули і на середній квадрат швидкості руху молекул. 

Основне рівняння МКТ пов’язує макроскопічні величини — тиск, який 

можна виміряти манометром, з мікроскопічними величинами, що 

характеризують молекули, і є ніби мостом між двома світами — 

макроскопічним та мікроскопічним. 

Якщо через 0 позначимо середню кінетичну енергію поступального руху 

молекул 

 



то рівняння (8) набуде такого вигляду: 

 

тиск молекул ідеального газу пропорційний добутку кількості молекул в 

одиниці об’єму на середню кінетичну енергію поступального руху молекул. 

Оскільки , рівняння (8) набуде такого 

вигляду: 

 

де ρ — густина газу. 

  

 

  

  



Самостійна робота № 7 

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Газові закони. Розв’язування задач на графіки ізопроцесів. 

Питання для самостійної роботи   

1. Закон Бойля-Маріотта (ізотермічний процес) 

2. Закон Гей-Люссака(ізобаричний процес) 

3. Закон Шарля (ізохоричний процес) 

4. Закон Дальтона 

5. Розв'язування задач на газові закони 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу 

від об’єму. Яка з ділянок графіка відповідає ізобарному процесові? 

 

 

 2. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу 

від температури. Яка з ділянок графіка відповідає ізотермічному процесові? 

 

 



 3. На діаграмі V, Т зображено точки, що відповідають трьом станам даної 

маси ідеального газу. У якому зі станів газ матиме найменший тиск? 

 

 

 4. Тиск даної маси ідеального газу збільшився у 2 рази, а його абсолютна 

температура зменшилась у 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу? 

 

 5. Унаслідок стиснення певної кількості газу його об'єм зменшився у 2 рази, 

а тиск збільшився у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютне температура 

газу? 

 

 6. Азот масою 300 г за температури 7°С чинить на стінки посудини тиск, 

який дорівнює 8,3 ∙ 104 Па. Чому дорівнює об'єм газу? 

 

7. Установіть відповідність між назвами формул, шо стосуються 

молекулярно-кінетичної теорії, і власне формулами. 

1 Рівняння Клапейрона 

2 Рівняння Менделєєва—Клапейрона 

3 Середня кінетична енергія поступального руху молекул 

4 Середня квадратична швидкість молекул 

  



 

 

 8. Ідеальний газ переведений зі стану 1 у стан 2 (див. рис.). Де газ даної 

маси мав більший об’єм: у точці 1 або в точці 2? 

 

9. Ідеальний газ переведений зі стану 1 в стан 2 (див. рис.). Збільшувався або 

зменшувався тиск газу даної маси протягом процесу 1-2? 

 

10. Побудуйте графіки процесу, що відбувається з ідеальним газом (рис. а), в 

координатах p, Vі р, Т. Маса газу постійна. 

11. Побудуйте графіки процесу, що відбувається з ідеальним газом (рис. б), у 

координатах V, Т і р, V. Маса газу постійна. 

12. У яких станах температура газу під час циклічного процесу (рис. в) 

максимальна? мінімальна? У скільки разів відрізняється максимальна 

абсолютна температура від мінімальної? 



  

 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. ЗАКОН БОЙЛЯ—МАРІОТТА (ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПРОЦЕС) 

  

Ізотермічний процес описується законом Бойля—Маріотта: для даної маси 

газу добуток тиску газу на його об’єм є сталим, якщо температура газу не 

змінюється: 

 

Ізотерма — графік залежності між параметрами даної маси газу за сталої 

температури (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Ізотермічний процес проходить повільно, оскільки він зумовлений 

теплообміном з навколишнім середовищем. 

2. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА (ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС) 

 

Ізобарний процес описується законом Гей-Люссака: для даної маси газу 

відношення об’єму і температури є сталим, якщо тиск газу не змінюється: 

 

Закон Гей-Люссака можна подати у вигляді 



 

де t — температура за міжнародною шкалою; 

V0 — об’єм при 0 °С; 

β — коефіцієнт об’ємного розширення газу; 

— при сталому тиску для ідеального газу. 

Ізобара — графік залежності між параметрами стану даної маси газу за 

сталого тиску (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

3. ЗАКОН ШАРЛЯ (ІЗОХОРНИЙ ПРОЦЕС) 

 Ізохорний процес описується законом Шарля: для даної маси газу 

відношення тиску до температури є сталим, якщо об’єм не змінюється: 

 

Закон Шарля можна подати у вигляді: 



 

де р — тиск газу при температурі t; 

p0 — тиск газу при температурі 0 °С; 

γ — термічний коефіцієнт тиску; 

для всіх газів  

Ізохора — графік залежності між параметрами стану даної маси газу при 

сталому об’ємі (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

4. ЗАКОН ДАЛЬТОНА 

 Закон Дальтона: тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків 

складових газів: 

 

Парціальний тиск — це тиск, який створював би газ, якби він займав даний 

об’єм сам. 



 5. Розв'язування задач на газові закони 

Задача 1. Газ ізотермічно стиснули при початковому об’ємі 0,15 м3 до об’єму 

0,1 м3. Тиск при цьому підвищився на 2·105 Па. Який початковий тиск газу? 

Дано: V1 = 0,15 м3, V2 = 0,1 м3, Δр = 2·105 Н/м2, Т = const. 

Знайти: Р1 - ? 

Розв’язання 

Оскільки процес ізотермічний, він виражає через закон Бойля-Маріотта. 

 

 

Відповідь: р1 = 4·105 Па. 

 Задача 2. Скляна відкрита пробірка об’ємом 500 см3 містить повітря нагріте 

до 227 °С. Після того як відкритим кінцем пробірку опустити у воду, то 

температура повітря в ній знизиться до 27 °С. Певна кількість води піднялась в 

пробірку. Знайти масу води, що знаходилась у пробірці. 

Дано: V1 = 500 см3, t1 = 227 °С, t2 = 27 °С, ρ = 1·103 кг/м3, р = const 

Знайти: m - ? 

Розв’язання 

Вважаємо, що тиск у пробірці р = const, тоді, виходячи із закону Гей-

Люссака, можна записати: 

 

V2 — це об’єм повітря в пробірці, яка опущена відкритим кінцем у воду; за 

Т2 унаслідок зниження температури при р= const відбувається зменшення 

об’єму на ΔV: 

 



За формулою  знаходимо: 

 

Виведемо розмірність фізичної величини: 

 

Відповідь: Δm = 0,2 кг. 

 Задача 3. В автомобільній шині знаходиться повітря під тиском 6·105 Па за 

температури 20 °С. Під час руху автомобіля температура повітря підвищилась 

до 35 °С. На скільки збільшився тиск повітря в шині? Об’єм повітря V = const. 

Дано: р1 = 6·105 Па, t1 = 20 °С, t2 = 35 °С, V = const 

Знайти: ΔР - ? 

Розв’язання 

Оскільки об’єм повітря в автомобільній шині сталий, то, згідно із законом 

Шарля: 

 

p2 - тиск повітря в шині автомобіля за температури Т2. Звідси 

 

Збільшення тиску повітря в шині автомобіля визначимо за формулою: 

 

Відповідь: Δр = 3·104 Па. 

 Задача 4. У воді спливає бульбашка повітря. На глибині 3 м її об’єм 

дорівнює 5 мм3. Який об’єм бульбашки біля поверхні води? Барометричний 

тиск 760 мм. рт. ст. Процес вважати ізотермічним. 



Дано: g = 10 м/c, h = 3 м, V = 5 мм3, р0 = 760 мм рт. ст., Т = const, ρ = 1·103 

кг/м3 

Знайти: V0 - ? 

Розв’язання 

Процес зміни стану газу — ізотермічний, тож на основі закону Бойля-

Маріотта можна записати: 

 

де p1 = р0 + pgh (тиск якого зазнає бульбашка повітря на глибині h). 

 

 

Розмірність фізичної величини: 

 

Відповідь: V0 = 6,5 мм3. 

Задача 5.  Як змінювався тиск ідеального газу в ході процесу, графік якого 

зображено на рисунку? Укажіть точки на графіку, відповідні показникам 

найбільшого й найменшого тиску. 

Розв’язок 

Проведемо через різні точки графіка ізобари (див. рис.). Найбільшому тиску 

відповідає найнижча ізобара, тому найбільший тиск досягається в нижній точці 

дотику В. 

  

Найменший тиск відповідає 

верхній точці А. Під час переходу 

від точки А до точки В тиск газу 

зростає, а під час переходу від 

точки В до точки А тиск 

знижується. 



Задача 6. Побудуйте графіки процесу, що відбувається з ідеальним газом 

(див. рис.), у координатах V, Т і р, V. Маса газу постійна. 

Розв’язок 

Перш ніж будувати графіки, потрібно з’ясувати, що собою представляє 

кожен етап замкнутого процесу, що відбувається з газом. (Скориставшись 

газовими законами, можна зробити висновок і        дати характеристику зміни 

об’єму газу на кожному з етапів.) Етап 1-2 — це ізотермічне розширення 

(температура постійна, тиск зменшується), етап 2-3 — ізобарне охолодження 

(тиск постійний, температура зменшується), етап 3-1 — ізохорне нагрівання 

(тиск збільшується прямо пропорційна абсолютній температурі газу). 

Етап 1-2: Т = const, p — спадає, V — зростає (пропорційна 1/р). Етап 2-3: Т 

— спадає, р = const, V — спадає (пропорційна Т). Етап 3-1: Т — зростає, p — 

зростає (пропорційна Т), V = const. При побудові графіків у координатах V, 

Т і p, V слід враховувати, що ці графіки повинні бути замкнутими (див. рис.). 

 

  

 

  



Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Лекція № 6 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Основне рівняння МКТ ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. 

Розв’язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу». 

 Мета:з'ясувати механізм тиску ідеального газу і залежність між 

макроскопічними параметрами (р, V, Т), що характеризують стан газу. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Модель тиску газу. Фрагмент відеофільму «Молекули й 

молекулярний рух».Залежність між об’ємом, тиском і температурою газу. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 

2. Зв'язок тиску з середньою кінетичною енергією молекули. 

3. Співвідношення Клапейрона. 

4. Закон Авогадро. 

5. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

3. Фронтальне опитування: 

- Який механізм виникнення тиску газу, з точки зору молекулярно-

кінетичної теорії будови речовини? 

- Чому можна вважати, що молекули в газі рухаються лише вздовж трьох 

взаємно перпендикулярних напрямів? 

- У яких шарах атмосфери повітря зі своїми властивостями наближається 

до ідеального газу: біля поверхні Землі чи на далеких висотах? 



-  Як пов’язані постійна Больцмана, постійна Авогадро й універсальна 

газова постійна? 

- Під час переходу визначеної маси газу з одного стану в інший його тиск 

зменшується, а температура збільшується. Як змінюється його об’єм? 

- Газ зменшувався в обсязі за Т = const і р = const. Як це могло бути?  Чи 

можна цей процес зміни стану газу описати рівнянням ? 

4. Розв’язання задач  

Задача 1. Кисень знаходиться в нормальних умовах. Обчисліть середню 

квадратичну швидкість молекул газу. 

Розв’язок 

За нормальних умов тиск кисню дорівнює 1,01·105 Па, а густина — 1,43 

кг/м3. Вважаючи, що концентрація газу n = N/V, можна записати: 

 

Звідси отримуємо:  

Перевіривши одиниці величин і виконавши розрахунки, отримуємо  = 460 

м/с. 

Задача 2. Визначте кінетичну енергію хаотичного поступального руху всіх 

молекул будь-якого газу в балоні об’ємом 5 л з тиском 1 МПа. 

Задача 3. Чому дорівнює середня кінетична енергія хаотичного руху молекул 

аргону, якщо 2 кг його, перебуваючи в посудині об’ємом 2 м3, чинять тиск 3·105 

Па? 

Задача 4.  Визначте густину водню ρ за температури 127 °С і тиску 830 кПа. 

Розв’язок 

Скориставшись рівнянням Менделєєва-Клапейрона і 

співвідношенням ρ = m/V, отримуємо: 

 



Тут  

Перевіримо одиниці величин: 

 

Підставимо числові значення: 

 

Задача 5. Чи змінюється тиск газу, розміщеного в непрохідній еластичній 

оболонці, якщо під час нагрівання газу від 250 К до 500 К його об’єм зріс в 1,5 

рази? 

Задача 6. Після підвищення температури на 9 К тиск газу в закритому балоні 

збільшився на 3 %. Якою була початкова температура? 

Задача 7. У закритій посудині об’ємом 1 л міститься кисень масою 12 кг. 

Знайдіть його тиск за температури 20 °С. 

      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції; 

2. Розв’язати задачі: 

1. Який тиск вуглекислого газу, якщо в балоні об’ємом 40 л міститься 5·1024 

молекул, а середня квадратична швидкість молекул 400 м/с? 

2. Визначте кінетичну енергію хаотичного поступального руху всіх молекул 

будь-якого газу в балоні об’ємом 10 л і тиском 4·105 Па. 

3. Частина стінки посудини покрили клеєм, що поглинає всі падаючі 

молекули газу. Чи зміниться тиск газу на цю ділянку стінки? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 4. У скільки разів густина вуглекислого газу відрізняється від густини азоту, 

якщо гази знаходяться в однакових умовах? 

5. Об’єм газу зменшили в 1,5 рази, у результаті чого абсолютна температура 

збільшилася на 20 %, а тиск — на 320 кПа. Яким був початковий тиск газу? 



6. Тиск газу під поршнем збільшився в 2 рази, об’єм зменшився в 3 рази, а 

абсолютна температура зменшилася на 20 %. Чи змінилася маса газу під 

поршнем? Якщо так, то на скільки відсотків? 

4. У балон об’ємом 8 л налили 10 г води. Потім балон герметично закрили й 

нагріли від 20°С до 180°С. Вся вода випарувалася. Який тиск встановився 

всередині балона? 

 

1. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу 

Основне завдання молекулярно-кінетичної теорії газу полягає в тому, щоб 

встановити співвідношення між тиском газу і його мікроскопічними 

параметрами — масою молекул, їх середньою швидкістю і концентрацією. Це 

співвідношення називається основним рівнянням молекулярно-кінетичної 

теорії газу. 

Оскільки тиск газу на стінку посудини зумовлений ударами молекул, тиск 

газу пропорційний концентрації молекул n: чим більше молекул в одиниці 

об’єму, тим більше ударів молекул об стінку за одиницю часу. Кожна молекула 

при ударі об стінку передає їй імпульс, пропорційний імпульсу молекули, 

рівному по модулю m0 , де  — модуль швидкості молекули. Тому можна було 

б очікувати, що тиск пропорційний nm0 , де  — середнє значення модуля 

швидкості молекул. 

Однак, насправді тиск пропорційний не першому, а другому ступеню 

швидкості, так як, чим більша швидкість молекули, тим частіше вона б’ється об 

стінку посудини. І дійсно, розрахунки показують, що основне рівняння 

молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу має вигляд: 

 

де m0 — маса однієї молекули газу, n — концентрація молекул, 2 — 

середнє значення квадрата швидкості молекул. 

Коефіцієнт 1/3 зумовлений тривимірністю простору — тим, що під час 

хаотичного руху молекул всі три напрями рівноправні. 



Отже, німецький фізик Р. Клаузиус з’ясував, що тиск ідеального газу прямо 

пропорційний концентрації частинок, маси частки й середнього значення 

квадрата швидкості частинки. 

Отримане рівняння пов’язує макроскопічну величину — тиск,— що може 

бути виміряна манометром, з мікроскопічними величинами, що характеризують 

молекули, і є ніби містком між двома світами: макроскопічним і 

мікроскопічним. 

2. Зв'язок тиску з середньою кінетичною енергією молекули 

Якщо через  позначити середню кінетичну енергію поступального руху 

молекули  то рівняння Клапейрона можна записати у вигляді: 

 

Тиск ідеального газу пропорційний добутку концентрації молекул на 

середню кінетичну енергію поступального руху молекули У цій формулі 

концентрація часток характеризує число ударів молекул об поршень, а середня 

кінетична енергія молекул визначає інтенсивність одного удару. 

5. Співвідношення Клапейрона 

Величинами, що визначають стан газу, є: тиск р, під яким знаходиться газ, 

його температура Т і об’єм V. їх називають параметрами стану. Перераховані 

три величини не є незалежними. Кожна з них є функцією двох інших. Рівняння, 

що зв’язує всі три параметри — тиск, об’єм і температуру газу для даної його 

маси,— називається рівнянням стану і може бути в загальному вигляді 

записано так: 

 

Це означає, що стан газу визначається тільки двома параметрами 

(наприклад, тиском і об’ємом, тиском і температурою або об’ємом і 

температурою), третій параметр, однозначно, визначається двома іншими. У 

першій половині 19-го століття французький фізик Клапейрон вивів 

співвідношення, що пов’язує ці три параметри — рівняння Клапейрона 

(рівняння стану для даної маси газу). 



Для даної маси газу добуток тиску газу на його об’єм, поділено на 

абсолютну температуру газу, є величина постійна: 

 

Якщо газ переводять зі стану 1 в стан 2, то параметри, які характеризують 

газ у кожному із станів, пов’язані виразом: 

 

Використовуючи рівняння Клапейрона, можна довести, що всі три закони 

для ізопроцесів є приватними випадками цього рівняння. Дійсно, при р 

= const отримуємо, що V/T = const; при V = constотримуємо, що P/T = const; а 

при Т = const отримуємо — pV = const. 

4. Закон Авогадро. 

Щоб переконатися в тому, що значення виразу pV/Т не завжди є постійним, 

наберіть повітря в щоки: одночасно збільшиться і тиск, і об’єм повітря в роті, а 

температура повітря залишиться практично незмінною (рівною температурі 

тіла). Отже, значення виразу pV/Т збільшилося. Причина в тому, що 

збільшилося число молекул газу. 

Коли тиск і температура є постійними, об’єм газу пропорційний числу 

молекул N, тому значення виразу pV/Т пропорційне числу молекул N. Але чи 

однаковий коефіцієнт пропорційності для різних газів? Відповідь на це 

запитання дає закон, який був встановлений Авогадро: 

Ø  при однакових температурі й тискові в рівних об’ємах різних газів 

міститься однакове число молекул. 

Це означає, що pV/T = kNз одним і тим же коефіцієнтом 

пропорційності k для всіх газів. Цей коефіцієнт називають постійною 

Больцмана, на честь австрійського фізика, одного з творців молекулярно-

кінетичної теорії. 

Вимірювання показали, що k = 1,38·10-23Дж/К. 

З рівняння pV/T = kN випливає, що тиск газу можна дуже просто виразити 

через концентрацію газу n= N/V і його абсолютну температуру. Ми отримаємо: 

р = (N/V)kT = nkT. 



5. Рівняння Менделєєва-Клапейрона 

Ми вже знаємо, що число молекул N пов’язане з масою речовини m і його 

молярною масою співвідношенням  

Підставляючи цей вираз у співвідношення pV/T = kN, отримуємо: 

 

Добуток kNA позначається R і називається універсальною 

незмінною: R = kNA. Вимірювання показали, що R = 8,31Дж/(моль·К). 

Використовуючи цю постійну, отримуємо рівняння Менделєєва-Клапейрона: 

. 

Це рівняння було виведено російським ученим Д. І. Менделєєвим у другій 

половині 19-го століття. 
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Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла. Експериментальна 

перевірка закону розподілу Максвелла. 

 Питання для самостійної роботи   

1. Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла. 

2. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла. 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. Розподіл молекул за швидкостями, пояснення несиметричності. 

2. Особливості розподілу швидкостей молекул. 

3. Середня квадратична швидкість молекул. 

4. Дослід О. Штерна. 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла 

У рівноважному стані параметри газу залишаються незмінними, проте 

мікростани — взаємне розташування молекул, їхні швидкості — безперервно 

змінюються. 

Оскільки всі напрями руху рівноймовірні, розподіл молекул за напрямом 

буде рівномірним. Швидкості молекул становлять від нуля до нескінченності. 

Ці значення не є рівно ймовірними. 

Дуже великі й дуже малі порівняно із середнім значенням швидкості 

малоймовірні, до того ж імовірність певного значення и прямує до нуля 

як при υ —> 0, так і при υ —> ∞. Із зазначеного випливає, що швидкості 

молекул групуються в основному близько деякого найімовірнішого значення. 



Отже, розподіл молекул за швидкостями не довільний і має підлягати 

певному закону. Цей закон стосується не кожної даної молекули, а всієї 

сукупності молекул, тобто він є статистичним. Закон розподілу молекул за 

швидкостями встановив Дж. Максвелл у 1869 р. Обґрунтуванню та 

встановленню меж застосування його присвячені наукові праці російського 

фізика М. М. Пирогова. Розподіл молекул за швидкостями зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1 

 По осі абсцис відкладено значення швидкості окремих молекул газу. 

Якщо υ і υ + dυ — досить близькі значення швидкості, а  — відповідне 

середнє значення ординати, то =dN (площа елементарної смуги під 

кривою) є числом молекул, швидкість яких лежить у межах від υ до υ + dυ. Тоді 

площа під кривою дорівнюватиме загальному числу молекул досліджуваного 

газу N. Вважають також, що всі молекули цього газу однакові й температура в 

усіх частинах газу та сама. 

Розглядаючи криві розподілу швидкостей молекул, можна зазначити такі 

особливості їх: 

1. Крива розподілу швидкостей молекул газу проходить через початок 

координат. Отже, немає молекул, які б не рухались. 

2. Крива має максимум, після якого асимптотично наближається до осі 

абсцис. Отже, дуже великі швидкості малоймовірні. Це можливо тільки за 

умови, що молекула при багатьох зіткненнях з іншими молекулами діставатиме 

енергію, а не віддаватиме її, що є неймовірним. 

3. Крива розподілу швидкостей несиметрична — з одного боку спад кривої 

крутіший, ніж з другого. 



Закон розподілу Максвелла можна записати так: 

 

де N — загальне число молекул у заданій масі газу; dN — число молекул, 

швидкості яких лежать у межах від υ до υ + dυ; υі — найімовірніша швидкість. 

На рис. 1 крива, зображена штриховою лінією, відповідає розподілу молекул 

за швидкостями при більш високій температурі, ніж температура, якій 

відповідає крива, зображена суцільною лінією. Зіставлення цих двох кривих 

наочно виявляє особливості розподілу Максвелла. Крива Максвелла з 

підвищенням температури стає більш пологою: це означає, що розподіл 

молекул за швидкостями стає рівномірнішим. Чим вища температура, тим вище 

піднімається права частина кривої і тим нижче опускається її ліва частина. Це 

означає, що з підвищенням температури збільшується частина молекул, 

швидкості яких перевищують найімовірнішу швидкість, і зменшується частина 

молекул з малими швидкостями. 

Швидкість υi, яка відповідає максимуму кривої розподілу швидкостей 

молекул (див. рис. 1), називається найімовірнішою швидкістю. Згідно з теорією 

Максвелла найімовірнішу швидкість можна визначити за формулою 

 

де R — універсальна газова стала; Т — абсолютна температура; μ — 

молярна маса. 

Середня квадратична швидкість визначається так: 

 

Середню арифметичну швидкість, згідно з теорією, можна обчислити за 

формулою 

 

Виходячи зі співвідношень (4.31)—(4.33), можемо записати таку нерівність: 

 



Будь-якому явищу, що відбувається в середовищі з великою кількістю 

частинок, властивий статистичний характер. Такі явища підлягають законам 

великих чисел. Закон розподілу молекул за швидкостями є типовим прикладом 

статистичного закону. Висновки з нього мають імовірнісний характер. 

Слід зазначити, що встановлений Максвеллом закон розподілу молекул за 

швидкостями і всі висновки з нього справджуються лише для газу, що 

перебуває у рівноважному стані. 

2. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла 

 Перше експериментальне визначення швидкостей молекул здійснив у 1920 

р. О. Штерн. Прилад, використаний для цього, складався з двох коаксіальних 

циліндрів. На рис. 2 схематично зображено поперечний переріз приладу. По осі 

приладу натягнуто посріблену платинову дротину, що нагрівається 

електричним струмом. При цьому з її поверхні випаровуються атоми срібла. 

Швидкості атомів, що випаровуються, відповідають температурі дротини. 

Покинувши дротину, атоми рухаються по радіальних напрямах. Щоб атоми 

срібла не відхилялися внаслідок зіткнень з молекулами повітря, всередині 

приладу створюють вакуум (тиск у приладі становив 133,3 ∙ 10-5 Па ). У 

внутрішньому циліндрі невеликого діаметра зроблено поздовжню щілину, крізь 

яку пучок атомів срібла (молекулярний пучок) вилітає в напрямі до 

зовнішнього циліндра радіуса R, на якому залишає слід у вигляді смуги атомів, 

що осядуть, і яка розташована проти щілини у разі нерухомих циліндрів. Якщо 

обидва циліндри обертатимуться з кутовою швидкістю ω навколо їхньої 

спільної осі, перпендикулярної до напряму молекулярного пучка, то срібна 

пляма на зовнішньому циліндрі зміститься. Справді, поки частинки срібла 

летять від джерела О до зовнішнього циліндра у напрямі ОР, точка Р зміститься 

на деяку відстань s. Якщо радіус внутрішнього циліндра r, то відстань R - r атом 

срібла подолає при швидкості  за час t= . При цьому зміщення плями 

становитиме s = ωRt, де ω — кутова швидкість обертання приладу. Час, 



протягом якого частинки пролітають у проміжку між циліндрами, 

становитиме t = (R-r)/  або 

 

Ліві частини рівностей однакові, тому однакові й праві частини: 

 

Отже, 

 

 

 Рис. 2. 

Таким чином, вимірявши зміщення плями s і кутову швидкість обертання 

приладу ω, можна визначити середню швидкість атомів . 

Оскільки молекули розподіляються за швидкостями за законом Максвелла, 

то й значення величини s матиме певний «розподіл», унаслідок чого від 

частинок срібла слід буде дещо розмитим. Із розподілу густини нальоту можна 

вивести також закон розподілу молекул за швидкостями. Дослід О. Штерна 

показав, що теоретичні значення швидкості збігаються з визначеними 

експериментально. Для срібла, наприклад, швидкість атомів при кімнатній 

температурі дорівнює 650 м/с. 

Отже, результати досліду О. Штерна підтвердили справедливість оцінки 

середньої швидкості атомів, яка випливає з розподілу Максвелла. Про характер 

цього розподілу дослід має лише наближені відомості. 

Молекулярно-кінетична теорія газів була першим важливим кроком на 

шляху пізнання мікроструктури речовини. Наступний етап у розв’язанні цієї 

проблеми нової фізики, пов’язаний з встановленням внутрішньої будови атомів, 



розпочався з досліджень процесів у газорозрядних трубках, досліджень, які 

завершилися відкриттями рентгенівського випромінювання (1885 р.) та 

електрона (1897 р.) Дж. Томсоном. 

 

  



Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Лекція № 7 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу. Реальний газ. Рівняння 

стану реального газу. 

 Мета: 

 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення: 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи. 

2.  Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу 

3. Реальний газ. Рівняння стану реального газу. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування: 

- Чи розплавиться невеликий шматочок олова, якщо його кинути в 

посудину з розплавленим свинцем? 

- Із чайника налили воду в склянку із цукром й у склянку без цукру. У якій 

склянці чай буде холоднішим? 

- Яке тіло має більшу внутрішню енергію: шматок льоду при температурі 0 

°С чи вода, яку отримали із цього шматка, що має температуру 0 °С? 

- Узимку на балконі лежить мідна пластинка й крижинка такої ж маси. 

Питома теплота плавлення в міді значно менше, ніж у льоду. Чи означає це, що 

для плавлення мідної пластинки в цьому випадку буде потрібно менше енергії, 

ніж для плавлення крижинки? 



 

2. Розв’язання задач: 

Задача 1. Шматок льоду масою m = 2 кг має температуру t1 = -20 °С. Яку 

кількість теплоти Q необхідно йому передати, щоб перетворити лід у воду, 

що має температуру t2 = 20 °С? 

Розв’язок. Перетворення повинне відбуватися в три етапи: на першому етапі 

лід нагрівається від температури t1 до температури tпл = 0 °С, на другому 

етапі лід плавиться, а на третьому етапі вода, що утворилася, нагрівається 

від температури tпл плавлення до температури t2. Отже, Q = Q1 + Q2 + Q3 

=m[cл(tпл - t1) + λ + cB(t2 – tпл)]. Перевіривши одиниці величин і виконавши 

обчислення, одержуємо: Q= 912 кДж. 

Задача 2. У воду масою mв = 1 кг, що має температуру tв = 30 °С, поклали 

лід масою mл = 500 г, температура якого tл = 0 °С. Яка температура 

встановиться в посудині? 

Розв’язок. Вода, остигаючи до 0 °С, може передати льоду кількість 

теплоти Q1 = mвcвtв = 126 кДж. Для плавлення всього льоду необхідна 

кількість теплоти Q2 = λmл = 165 кДж. Оскільки Q2 > Q1 повного плавлення 

льоду не відбудеться; у посудині перебуватимуть вода й лід при температурі 

0 °С. 

 Задача 3. Полярники одержують необхідну їм воду, розтоплюючи лід. 

Скільки гасу потрібно буде спалити для одержання 15 л кип’яченої води, 

якщо температура навколишнього середовища -40 °С? Вважайте, що вода 

одержує 50 % енергії, що виділяється при згорянні гасу. (Відповідь: 0,58 кг) 

Задача 4. У сніжний замет, що має температуру 0 °С, кинули розпечену до 

температури 300°С мідну кулю масою 2 кг. Яка маса снігу, що розтанув? 

(Відповідь: 0,7 кг) 

Задача 5. Яку кількість теплоти необхідно відібрати в 5 кг води, що має 

температуру 10 °С, щоб перетворити її в лід з температурою -30 °С? 

(Відповідь: 2,2 МДж) 

       V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції. 



1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи. 

 Внутрішня енергія макроскопічного тіла дорівнює сумі кінетичних енергій 

безладного руху всіх молекул (або атомів) відносно центра мас тіла і 

потенціальних енергій взаємодії всіх молекул одна з одною. 

Внутрішня енергія змінюється при: 

— теплопередачі (рис. 1, а); 

— виконанні роботи над тілом або самим тілом. Наприклад, при терті 

пробірки виділяється тепло, і розігрітий газ виштовхує корок (рис. 21, б). 

 

Рис. 1 

2. Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу 

Оскільки молекули ідеального газу на відстані не взаємодіють, внутрішня 

енергія такого газу складається лише з кінетичних енергій окремих молекул. 

Тоді внутрішня енергія моля ідеального газу дорівнюватиме добутку числа 

Авогадро на середню кінетичну енергію однієї молекули: 

 

Внутрішня енергія довільної маси газу т дорівнює внутрішній енергії моля, 

помноженій на число молів, які містяться в масі m: 

 

Теплоємністю називають фізичну величину, що визначається кількістю 

теплоти, яка потрібна для нагрівання певної маси на один градус. Якщо надана 

тілу кількість теплоти dQ підвищує його температуру на dТ, то його 

теплоємність 



 

Теплоємність виражається у джоулях на кельвін (Дж/К). Розрізняють 

молярну та питому теплоємності. Теплоємність моля речовини позначають 

літерою С. Одиниця виміру її,— джоуль на моль-кельвін [Дж/(моль ∙ К)]. 

Теплоємність одиниці маси речовини називають питомою теплоємністю, її 

позначають літерою с. Одиниця виміру питомої теплоємності — джоуль на 

кілограм-кельвін [Дж/(кг∙ К)]. 

Між молярною та питомою теплоємкостями речовини існує така залежність: 

 

де μ — молярна маса. 

Теплоємність залежить від умов, за яких тіло нагрівається. Найбільший 

інтерес становить теплоємність для випадків, коли нагрівання здійснюється при 

сталому об’ємі або тиску. В першому випадку теплоємність називають 

теплоємністю при сталому об’ємі (СV), а в другому — теплоємністю при 

сталому тиску (Ср). 

Якщо нагрівання відбувається при сталому об’ємі, тіло не здійснює роботи 

над зовнішніми тілами і, отже, вся теплота витрачається на приріст внутрішньої 

енергії тіла: 

 

Звідси випливає, що теплоємність будь-якого тіла при сталому об’ємі 

 

Отже, щоб дістати вираз для теплоємності моля ідеального газу при сталому 

об’ємі, треба здиференціювати за температурою вираз (4.17) для внутрішньої 

енергії газу. Виконавши диференціювання, дістанемо 

 

Як випливає з цієї формули, теплоємність ідеального газу при сталому 

об’ємі залишається величиною сталою, що не залежить від параметрів стану 

газу, зокрема від температури. 



Розглянемо один моль ідеального газу в двох різних станах, які мають 

однаковий об’єм, а за температурою відрізняються один від одного на один 

градус. Використавши вираз (4.17), дістанемо 

 

Визначимо молярну теплоємність газу при сталому тиску Ср = СV + ΔА, 

де ΔА — робота, яку виконує газ при розширенні, значення якої при р 

= const визначається за формулою ΔА = pΔV. Тоді 

 

де ΔV — зміна об’єму газу при нагріванні його на один градус при р 

= const. Для визначення ΔVвикористаємо рівняння стану для моля 

газу: pV = RT; V = . Звідси 

 

Підставивши значення ΔV у рівняння (4.25), дістанемо 

 

Отже, робота, яку здійснює моль ідеального газу в разі підвищення його 

температури на один градус при сталому тиску, дорівнює універсальній газовій 

сталій. 

З урахуванням формули (4.24) можна дістати для Ср такий вираз: 

 

Поділивши (4.28) на (4.24), знайдемо характерне для кожного газу 

відношення Ср до СV: 

 

Як випливає з (4.29), відношення теплоємкостей γ визначається числом 

ступенів вільності молекули. 

 



2. Реальний газ. Рівняння стану реального газу 

Досвід засвідчує, що закони, які характеризують ідеальний газ, у першому 

наближенні можна застосовувати до розріджених реальних газів. Для реальних 

газів з помірною та великою густиною відхилення від законів ідеального газу 

значні. 

Для багатьох реальних газів взаємна потенціальна енергія частинок 

змінюється залежно від відстані між ними за законом Леннарда — Джонса: 

 

де перший член враховує притягання між частинками, а другий — 

відштовхування між ними. Загальний вигляд потенціалу Леннарда —

 Джонса зображено на рис. 2. 

 

Рис. 2 

  

Сили притягання між частинками реального газу називають 

вандерваальсовими силами за ім’ям голландського фізика Й. Ван дер Ваальса 

(1837—1923), який їх відкрив. Теорію вандерваальсових сил притягання 

розробив П. Дебай для газів, молекули яких мають сталий дипольний момент, 

В. Кеєзом — для газів, у яких лише частина молекул характеризується сталим 

дипольним моментом, і Ф. Лондон — для газів з бездипольними молекулами. 

Хоча нині відомо понад 150 рівнянь стану реальних газів, знайдених 

емпірично та теоретично, рівняння стану реального газу Ван дер Ваальса (1873 

р.) не втратило свого наукового значення. Це пояснюється насамперед тим, що 

воно теоретично обґрунтоване і має порівняно простий вигляд. Для моля 

реального газу 



 

де а/V2 — поправка на сили притягання між молекулами, або так званий 

внутрішній тиск газу; b — поправка на власний об’єм молекул. Важливим 

результатом рівняння Ван дер Ваальса є те, що воно припускає безперервний 

перехід між рідким і газоподібним станами. Порівнюючи теоретичні ізотерми 

Ван дер Ваальса з експериментальними ізотермами Ендрюса для СО, дійшли 

більш глибокого розуміння фізичного змісту як окремих ділянок ізотерм, що 

відповідають одно- та двофазним станам, так і критичного стану речовини. 

На рис. 4.5 зображено ізотерми Ван дер Ваальса для різних температур (Т1 < 

Т2 < Т3 < T4). На цих ізотермах спостерігається s-подібна ділянка, яка тим 

більша, чим нижча температура, якій відповідає ізотерма. Щоб теорія Ван дер 

Ваальса принаймні якісно пояснювала фазові переходи, її формально 

доповнюють правилом Максвелла. Згідно з цим правилом горизонтальні прямі 

(штрихова лінія АG) проводять так, щоб площі s1 та s2, що відсікаються цією 

прямою та ізотермою Ван дер Ваальса, були однакові. Ізотерми з 

горизонтальною ділянкою збігаються з експериментальними ізотермами 

Ендрюса. Розглянемо уважніше ізотерми Ван дер Ваальса на прикладі ізотерми, 

що відповідає температурі T1. Відрізок G’G відповідає газоподібному стану, GА 

— двофазному стану рідина — пара, АА' — рідкому стану, — переохолодженій 

парі, а аА — перегрітій рідині. Відрізок gа практично реалізувати неможливо, 

оскільки для станів, що відповідають цьому відрізку, зі збільшенням об’єму має 

зростати і тиск, тобто  > 0, що суперечить умові стабільного стану. Криву 

АВСDЕFGназивають бінодаллю. Вона відокремлює геометричне місце точок, 

що відповідають двофазним та метастабільним однофазним станам. Вершина 

цієї кривої збігається з критичною точкою D, а критична ізотерма, на відміну 

від інших ізотерм, має лише точку перегину. Для критичної точки 

 



 

Рис. 3 

 Тоді з рівняння Ван дер Ваальса неважко дістати значення критичних 

параметрів через сталі а і b: 

 

Зауважимо, що хоча рівняння Ван дер Ваальса і правильно передає основні 

закономірності поведінки реальних газів, проте кількісні результати, добуті за 

допомогою цього рівняння, не завжди задовільні. Тому виникла потреба 

пошуку інших, більш точних рівнянь стану. 

Однією з причин недосконалості рівняння Ван дер Ваальса є те, що в цьому 

рівнянні не береться до уваги можливість асоціації молекул, тобто утворення 

груп. Сучасні експериментальні та теоретичні дослідження свідчать про те, що 

в газах, навіть за високих температур, молекули утворюють групи з двох, трьох, 

чотирьох і більше молекул. Чим нижча температура, тим більше багатоатомних 

молекулярних комплексів, тим міцніший зв’язок між молекулами в групі. За 

певних умов починається процес інтенсивного групоутворення — процес 

конденсації. 

Теорія реальних газів набула помітного розвитку внаслідок застосування 

нових статистичних методів, запропонованих М. М. Боголюбовим, Р. Майєром 

та іншими вченими. 



Рівняння стану реальних газів, виведене статистичними методами, має такий 

вигляд: 

 

де Вп — віріальні коефіцієнти, які можна розрахувати, якщо відомий 

характер взаємодії між молекулами. 

 

  



Самостійна робота № 9 

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Кількість зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул. 

Ефективний діаметр молекули. 

 Питання для самостійної роботи   

1. Середня довжина вільного пробігу. 

2. Ефективний діаметр молекули. 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Задача 1. Який об‘єм мають 100 молей ртуті? 

Задача 2. Оцінити наближено розмір атома ртуті. Молярна маса ртуті 200г/мол 

Задача 3. Визначте число молекул повітря, які попадають на 1см2 стіни кімнати 

за 1с при нормальному атмосферному тиску 1·105Па та температурі 27ºС. 

Молярна маса повітря 0,029 кг/моль. 

Задача 4. Визначити середню кінетичну енергію поступального руху молекул 

кисню, якщо кисень знаходиться під тиском 3,01·105Па і має густину 2кг/м³. 

Задача 5. Температура повітря в кімнаті підвищилась від 17ºС до 20ºС при 

незмінному тиску. На скільки відсотків зменшилась кількість молекул повітря в 

кімнаті? 

 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

Кількість зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул. 

Ефективний діаметр молекули 

 Середні швидкості молекул газу дуже великі — близько сотень метрів за 

секунду за звичайних умов. Наприклад, за температури 0 °С для молекул 

водню, азоту і кисню величина  дорівнює відповідно 1700 м/с, 455 і 425 м/с. 



Однак процес вирівнювання неоднорідності в газах унаслідок молекулярного 

руху відбувається надто повільно, оскільки процеси дифузії і теплопровідності 

є відносно повільними. Це можна пояснити так. Молекули, переміщуючись, 

стикаються з іншими молекулами. Газам помірної густини відповідає дуже 

велика кількість зіткнень за 1 с. При кожному зіткненні швидкість молекул 

змінюється за числовим значенням і напрямом. Між зіткненнями молекули 

рухаються по прямих, а траєкторії їх руху за деякий проміжок часу Δτ є 

набором відрізків ламаної лінії різної довжини l1, l2, l3,...,ln (рис.1). Відрізки 

ламаної лінії не лежать в одній площині. Тому якщо молекула вийшла з точки 

А1 і після n зіткнень прийшла в точку А2, то ця кінцева точка може лежати 

поблизу початкової точки, а відстань між початком і кінцем траєкторії 

виявиться значно меншою, ніж загальний пройдений шлях. Унаслідок цього 

швидкість, з якою молекула дифундує із однієї частини газу в іншу, значно 

менша від середньої швидкості молекулярного руху. 

 

Рис. 1 

Для оцінення швидкості руху молекул вводиться поняття середньої довжини 

шляху, який молекула проходить без зіткнень (позначається ). Для 

підрахунку цього шляху беруть суму довжин відрізків 

траєкторії l1, l2, l3,..., ln від зіткнення до зіткнення і цей загальний шлях ділять на 

кількість відрізків п, яка дорівнює кількості зіткнень, тобто 

 



За цією формулою визначають середній шлях, який молекула проходить 

вільно від зіткнення до зіткнення і який називається середньою довжиною 

вільного пробігу молекул. 

Для визначення  визначимо спочатку кількість зіткнень обраної молекули 

з іншими молекулами за одиницю часу. 

Вважатимемо, що молекула після зіткнення продовжує рухатися по прямій із 

середньою швидкістю руху . Молекули, з якими стикається обрана молекула, 

в першому наближенні вважаємо нерухомими і беремо їх за сферичні частинки 

радіуса r (рис. 2). Нехай обрана молекула рухається вправо із положення А1 в 

положення А2 по прямій O1O2. Під час руху вона стикається з тими нерухомими 

молекулами, центри яких лежать не далі ніж 2r від траєкторії 

руху O1O2 (наприклад, молекула В зцентром О). Тобто молекула, що рухається 

зі швидкістю  протягом 1 с, зіткнеться з тими молекулами, центри яких 

лежать усередині циліндра з віссю O1O2 і які мають радіус 2r і довжину, що 

дорівнює . Справді, за одиницю часу молекула проходить відстань, що 

дорівнює значенню середньої швидкості руху молекул газу . Тому об’єм 

циліндра, в якому містяться задані молекули, буде 4πr2 . 

 

Рис. 2 

 Якщо концентрація молекул становить n0, то всередині заданого циліндра 

міститься число молекул, яке дорівнює z = 4πr2 n0. Це число z і визначає 

середню кількість зіткнень за одиницю часу. Оскільки інші молекули також 

перебувають у русі, то в це число вводять поправочний множник, що 



дорівнює . Тому середню кількість зіткнень за одиницю часу визначають за 

формулою 

 

Щоб визначити середню довжину вільного пробігу молекул, потрібно шлях, 

який проходить молекула за одиницю часу (чисельно він дорівнює ), 

поділити на кількість відповідних відрізків шляху, тобто на середню кількість 

зіткнень z за одиницю часу: або 

 

Отже, середня довжина вільного пробігу  не залежить від температури 

газу, оскільки з підвищенням Т одночасно збільшуватиметься  i . 

Значення середньої довжини вільного пробігу використовується, наприклад, 

при описанні дифузії, теплопровідності та інших явищ. 

При визначенні кількості зіткнень і середньої довжини вільного пробігу 

молекул у першому наближенні за модель молекули взято пружну кульку. 

Насправді кожна молекула є складною системою елементарних частинок, і 

під час розгляду пружного зіткнення молекул бралося до уваги, що центри 

молекул можуть зблизитися до деякої найменшої відстані. Після цього 

виникають сили відштовхування, які спричинюють взаємодію, подібну до 

взаємодії при пружному ударі. Середню відстань між центрами молекул, які 

взаємодіють так само, як при пружному ударі, називають ефективним 

діаметром. 

Якщо у формулу (5.3) ввести ефективний діаметр σ = 2r, то дістанемо такий 

вираз: 

 



Для оцінення величини , наведемо такий приклад. Для азоту 

за нормальних умов (тиск 1 атм, температура 273 К)  ≈ 0,6 ∙ 10-7 м. Це 

приблизно у 1000 разів більше від розмірів молекул. Отже, час «взаємодії» 

молекул під час зіткнень у стільки ж разів ( /σ) менший, ніж час їхнього 

вільного руху. Таким чином, зіткнення навіть при атмосферному тиску є досить 

рідкісним явищем. 

Як бачимо з формули (5.4),  ~ 1 / р, оскільки Т = соnst, а р ~ n0. За 

відповідних значень р (порівняно малих) значення  можуть зрівнятися з 

розмірами посудини, в якій зберігається газ. Це означає, що газ перебуває у 

стані вакууму. З формули (5.4) випливає, що  молекул залежить також від 

їхнього діаметра. Точні розрахунки і експерименти засвідчують, що 

визначальним при цьому є ефективний діаметр а, який залежить від 

температури. За Г. Сезерлендом (1859—1912), ця залежність описується 

формулою 

 

де σ0 — істинний діаметр молекули; С — стала Сезерленда. Значення С, 

визначені із дослідних даних щодо в’язкості газів, показали, що С є не сталою 

величиною, а деякою функцією температури. Для розрахунку С з 

експериментальних даних рівняння Сезерленда застосовують у такій формі: 

 

де А = 2,7 ∙ 10-21 — універсальна константа. Будуючи графік залежності 

Т3/2/η від температури, дістанемо пряму, яка відтинає на осі температури 

відрізок, що дорівнює С. Визначені таким чином значення С істотно залежать 

від помилки у визначенні η. Так, помилка в 1 % при визначенні η спричинює 

помилку у визначенні С до 10 % . Величину С можна взяти сталою з деяким 

наближенням тільки для обмеженого інтервалу температур. У табл. 5.1 



наведено значення С для деяких газів із зазначенням інтервалів температур, в 

яких можна користуватися цими значеннями. 

 Таблиця 5.1. Значення константи Сезерленда для різних газів 

Газ 
Константа 

Сезерленда 
Температура,ºС Газ 

Константа 

Сезерленда 
Температура,ºС 

Гелій 83 100...200 Ксенон 252 0...100 

  95 200 ...250 Водень 73 20...100 

  173 682...815   86 100...200 

Неон 61 20...100   105 200...250 

  70 100...200 Азот 103,9 25...280 

  82 200...250   104,7 20...825 

  128 686 ...827 Кисень 126,6 20...280 

Аргон 142 20...827 Метан 164 20...250 

Криптон 188 0...100       

 Була спроба встановити аналітичний вираз, який зв’язував би константу 

Сезерленда з іншими фізичними константами. Встановлено, що С пропорційна 

критичній температурі Тк і зв’язок з нею виражається співвідношенням С = 

ТК /1,12, а також пропорційна температурі кипіння Тs при атмосферному тиску. 

Зв’язок С з Тs виражається співвідношенням С = 1,47Тs. 

Хоча ці правила є емпіричними, вони все ж можуть бути корисними для 

наближених розрахунків С. 

 

  



Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Лекція № 8 

Тема 4. Термодинаміка. 

Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. 

 Мета:ознайомити студентів з основними положеннями молекулярно-

кінетичної теорії та їх підтвердженнями на основі дослідів, ознайомити їх з 

властивостями речовини в трьох агрегатних станах. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Способи зміни внутрішньої енергії. Робота під час зміни 

об’єму газу. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Молекулярна 

фізика і термодинаміка». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Теплова рівновага. 

2. Внутрішня енергія 

3. Робота в термодинаміці 

4. Перший закон термодинаміки 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування: 

- Як змінилася внутрішня енергія сталевої кульки, яка впала з певної 

висоти на пісок? 

- Один моль парів ртуті і один моль гелію мають однакову температуру. 

Порівняйте внутрішні енергії цих газів. 

- Які ознаки роботи газу при його ізобарному розширенні та стискуванні? 

- Які ознаки роботи зовнішніх сил при розширенні й стискуванні газу? 



- Яку роботу здійснює 1 кмоль газу при ізобарній зміні температури на 

один кельвін? 

- Який знак може мати кожна з величин, що входять до запису першого 

закону термодинаміки? Наведіть приклади, що підтверджують вашу 

відповідь. 

- Сформулюйте перший закон термодинаміки, записаний у вигляді Аг = Q - 

ΔU. 

- Чому можна говорити, що система має внутрішню енергію, але не можна 

сказати, що вона володіє запасом певної кількості теплоти або роботи? 

- Чи можна стверджувати, що робота і кількість теплоти — це особливі 

форми енергії в природі? 

2. Розв’язання задач  

Задача 1. Визначте роботу розширення 20 л газу при ізобарному нагріванні 

від 27 °С до 120 °С. Тиск газу 80 кПа. 

Задача 2. Яку роботу може виконати водень масою 6 г при ізобарному 

підвищенні температури на 60 К? 

Задача 3. Яку роботу здійснює газ у кількості 5 моль при ізобарному 

підвищенні температури на 100 К? 

Задача 4. Газ при розширенні від об’єму 2·10-3 м3 до 6·10-3 м3 здійснив 

роботу 600 Дж. Визначте, за якого тиску відбувався процес розширення. 

Задача 5. Для ізобарного нагрівання 20 міль газу на 200 К йому передали 

кількість теплоти 1983 кДж. Яку роботу здійснив газ? Яка зміна внутрішньої 

енергії? 

Розв’язок 

При ізобарному нагріванні газ здійснив роботу 

 

З огляду на рівняння Менделєєва-Клапейрона pV = νRT, можна записати: 

 

З першого закону термодинаміки отримуємо ΔU = Q – Aг. 

Перевіримо одиниці величин: 



 

Підставляємо числові значення величин: 

 

 

V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. Над газом була здійснена робота 55 Дж, при цьому його 

внутрішня енергія збільшилася на 15 Дж. Одержував або віддавав тепло газ у 

цьому процесі? Яку саме кількість теплоти? 

Задача 2. Одноатомному газові (v = 2 молі) передана кількість теплоти 1,2 

кДж. При цьому газ здійснив роботу 600 Дж. На скільки змінилася температура 

газу? (Збільшилася на 24 К) 

  

1. Теплова рівновага. 

Термодинамічна система — сукупність макроскопічних систем, які можуть 

обмінюватися енергією між собою та з зовнішніми тілами. 

•  Термодинамічна система, яка не бере участі у теплообміні з оточуючими 

тілами, називають теплоізольованою. 

•  Температура характеризує стан теплової рівноваги: всі тіла, що 

знаходяться в тепловій рівновазі, мають однакову температуру. 

•  Абсолютна температура є мірою середньої кінетичної енергії руху 

молекул: 

 

2. Внутрішня енергія 

 Внутрішня енергія — це сума кінетичної енергії хаотичного руху всіх 

частинок, що входять до складу даного тіла, і потенційної енергії їх 

взаємодії одна з одною: U = Ek + Еp. 



Приклади зміни внутрішньої енергії: нагрівання та охолодження; 

плавлення і кристалізація; випаровування і конденсація; хімічні реакції; 

ядерні реакції. 

Внутрішня енергія тіла залежить від його стану, тобто є функцією стану, і 

визначається однозначно параметрами р, V, Т. Це означає, що тіло, 

перебуваючи в стані з даними значеннями параметрів, має одне, і тільки 

одне значення внутрішньої енергії. Під час зміни стану тіла змінюється 

значення внутрішньої енергії. 

Два способи зміни внутрішньої енергії 

Змінити внутрішню енергію тіла можна двома способами: 

1) під час здійснення над тілом роботи (наприклад, якщо стискати газ у 

теплоізольованій посудині, то він нагрівається); 

2) завдяки теплопередачі, тобто без здійснення роботи (наприклад, під час 

контакту тіл різної температури, їх температури вирівнюються, тобто 

внутрішня енергія більш нагрітого тіла зменшується, а менш нагрітого — 

збільшується). Кількісну міру зміни внутрішньої енергії в процесі 

теплопередачі називають кількістю теплоти й позначають Q. Кількість 

теплоти вимірюється в джоулях. 

Внутрішня енергія ідеального газу 

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу має 

вигляд  Рівняння стану ідеального газу 

можна записати у вигляді р = nkT. 

З цих двох виразів можна отримати  

Якщо ідеальний газ складається з N молекул, то їх загальна 

енергія  Підставляючи сюди вираз 

 отримуємо: 

 

Для одного моля цей вираз матиме вигляд: 



 

Ця енергія називається внутрішньою енергією ідеального газу Так як для 

ідеального газу взаємодією молекул нехтують, потенціальна енергія 

молекул дорівнює нулю. 

Ø  Внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від температури і не 

залежить ні від його тиску, ні від об’єму. 

Збільшення маси газу призводить до збільшення його внутрішньої 

енергії (U ~ m). Внутрішня енергія залежить від роду газу, тобто від його 

молярної маси (U ~     1/M). Це відбувається за таких умов: чим більша 

молярна маса М, тим менше атомів міститься в газі даної маси. Якщо 

ідеальний газ складається з більш складних молекул, ніж одноатомний, то 

його внутрішня енергія також пропорційна абсолютній температурі, тільки 

коефіцієнт пропорційності між U та Т інший. Пояснюється це тим, що 

складні молекули не тільки рухаються поступально, а й обертаються. 

Внутрішня енергія таких газів дорівнює сумі енергій поступального і 

обертального руху молекул. 

3. Робота в термодинаміці 

Внутрішню енергію макроскопічної системи можна змінити, виконавши 

певну роботу. Отримаємо формулу для обчислення роботи, яку виконує 

система. Розглянемо найпростішу систему — газ, який може розширюватися 

або стискатися, але як ціле він не переміщується. 

Нехай газ знаходиться у вертикальному циліндрі, який закрито рухливим 

поршнем площею. Під дією прикладеної зовнішньої сили F поршень опустився 

на відстань Δх, стиснувши при цьому газ. Газ буде стискатися доти, доки 

сила F не врівноважиться з силою, що діє на поршень з боку газу і 

відповідною pS, де р — тиск газу (якщо переміщень мало, то тиск газу можна 

вважати постійним). 

Очевидно, робота газу (Аг) визначається наступним чином: 

 



Якщо газ стиснути, то ΔV < 0 — робота газу негативна, якщо газ розширити, 

то ΔV > 0 — робота газу позитивна. 

Робота зовнішніх сил, буде мати протилежний знак: 

 

Таким чином, здійснюючи над газом позитивну роботу, зовнішні тіла 

передають йому певну енергію. При розширенні газу, навпаки, робота 

зовнішніх сил від’ємна. 

Графічне знаходження роботи газу 

Роботу газу у випадку постійного тиску можна побудувати графічно. При 

ізобарному процесі робота розширення газу може бути знайдена на 

діаграмі pV, як площа прямокутника. 

  

 

  

З графіка випливає, що А = pΔV = p(V2 - V1). 

Робота, що виконана газом, чисельно дорівнює площі під графіком 

залежності p(V) у тому випадку, коли тиск газу в ході процесу змінюється. Аби 

це довести, необхідно весь процес розбити на велику кількість етапів, на 

кожному з яких зміна тиску повинна бути незначною. 

  

 

  

Сумарна робота буде і в цьому випадку дорівнювати площі фігури, яка 

обмежена графіком залежності тиску від об’єму, віссю абсцис і 

перпендикулярами, відновленими до осі в точках V1 і V2. 



Якщо газ з стану 1 переводять у стан 2 різними способами (див. рис.), то 

очевидно, що різниця енергій U1 — U2 та ж сама, а робота — різна. Робота в 

термодинаміці залежить від послідовності станів, яку проходить тіло від 

початкового до кінцевого стану. 

  

 

  

 Фізичний сенс газової постійної 

Розв’яжемо наступну задачу: азот масою 280 г був нагрітий з постійним 

тиском до 100 °С. Визначимо роботу газу під час розширення. 

 

звідки 

 

Тоді 

 

Підставляючи числові значення, отримуємо: А = 8,31 кДж. Якщо прийняти, 

що m = М, а ΔT = 1 К, то A= R, тобто 

Ø  універсальна газова постійна має сенс роботи, що здійснюється одним 

кіло-молем газу при ізобарній зміні температури на 1 К. 

Таке тлумачення R відповідає раніше встановленому його 

найменуванню: R= 8,31 кДж/(кмоль·К). 

4. Перший закон термодинаміки 

Перший закон термодинаміки — це закон збереження енергії, який 

поширюється на теплові явища. Розпочинаючи вивчення першого закону 

термодинаміки, перш за все, необхідно роз’яснити учням, що відомі їм способи 

зміни внутрішньої енергії (теплопередача і робота) еквіваленті. Це дозволить 



учням поширити відомий закон збереження енергії для механічних процесів і 

на теплові процеси, так як принцип еквівалентності кількості 

теплоти Q i роботи А є окремим випадком закону збереження і перетворення 

енергії. Робота А є мірою зміни механічної енергії, кількість теплоти Q — міра 

зміни внутрішньої енергії. 

Принцип еквівалентності говорить про те, що при взаємних перетвореннях 

внутрішньої і механічної енергій спад однієї з них дорівнює приросту іншої. 

На підставі безлічі спостережень та узагальнення досвідчених фактів був 

сформульований закон збереження енергії. 

Ø  Енергія в природі не виникає з нічого і не зникає: кількість енергії 

незмінна, вона тільки переходить з однієї форми в іншу. 

Закон збереження енергії керує всіма явищами природи і зв’язує їх воєдино. 

Він виконується абсолютно точно, не відомо жодного випадку, коли б цей 

закон не виконувався. 

Перший закон термодинаміки 

Позначимо зміну внутрішньої енергії тіла ΔU, а роботу, здійснену над цим 

тілом, позначимо А. 

Закон збереження енергії стосовно теплових явищ отримав назву першого 

закону термодинаміки. 

Ø  Зміна внутрішньої енергії тіла дорівнює сумі кількості теплоти, 

переданого тілу, і роботи, що здійснюється над тілом: 

 

Часто використовують й інше формулювання першого закону 

термодинаміки, у якому отримана тілом кількість теплоти виражається через 

зміну внутрішньої енергії і роботу, здійснену тілом. 

Позначимо цю роботу Аг, оскільки в теплових двигунах роботу здійснює газ. 

Робота Аг пов’язана з роботою А, яка здійснена над тілом, у співвідношенні Аг 

= -А. Тоді перший закон термодинаміки можна сформулювати так: 

Ø  кількість теплоти, яка передається тілу, дорівнює сумі зміни внутрішньої 

енергії тіла і роботи, яку воно виконує: 

 



Хто першим відкрив закон термодинаміки? 

Принцип збереження енергії говорить, що енергія не може бути створена чи 

зруйнована, але вона може переходити з однієї форми в іншу. Таким чином, у 

будь-якій ізольованій або замкнутій системі, сума всіх видів енергії 

залишається незмінною. 

Джоуль, Майєр і Гельмгольц довели еквівалентність тепла і роботи, 

показавши експериментально, що кожній визначеній роботі завжди відповідає 

певна кількість теплоти. Робота французького вченого Карно «Роздуми про 

рушійну силу вогню і про машини, які здатні розвивати цю силу» відіграла 

особливу роль у розвитку термодинаміки. 

Він писав: «Тепло — це механічна енергія, яка змінила свій вигляд: це 

енергія руху частинок тіла. Коли відбувається знищення механічної енергії, 

виникає одночасно теплота в кількості, яка точно дорівнює кількості механічної 

енергії, що зникла. І, навпаки, при зникненні теплоти завжди виникає механічна 

енергія. Таким чином, енергія існує в природі в незмінній кількості; вона ніколи 

не створюється і ніколи не знищується, змінюючи лише свою форму. 

Робота Карно була оцінена лише в 1834 році, коли Клапейрон, повторивши 

міркування Карно, ввів графічний метод опису процесів. Теорема Карно 

увійшла в термодинаміку в якості фундаментального принципу, а сама робота 

Карно, викладена Клапейроном і надрукована в 1843 році на німецькій мові, 

стала початком досліджень У. Томсона і Р. Клаузіуса, що призвели до відкриття 

другого початку термодинаміки. 

  



Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Самостійна робота № 10 

Тема 6. Термодинаміка. 

Наслідки з першого закону термодинаміки. Незворотність теплових 

процесів.Другий закон термодинаміки. Ентропія. Теплові машини. 

 Питання для самостійної роботи   

1. Наслідки з першого закону термодинаміки 

2. Незворотність теплових процесів. 

3. Другий закон термодинаміки: 

4. Теплові двигуни 

Рекомендована література:  

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Завдання 1.На рисунку показано процес вимірювання стану ідеального газу. 

  

 а) Назвіть процес. 

б) Яку роботу виконав газ, якщо йому надали під час цього процесу 6 кДж 

теплоти? 

Завдання 2.Яка кількість теплоти потрібна для того, щоб 30 г спирту, взятого 

за температури 28 °С, нагріти до кипіння та обернути в пару за нормального 

атмосферного тиску? 

Завдання 3. має за мету встановити відношення (логічну пару). До кожного 

рядка, який позначений буквою, доберіть відношення, позначене цифрою. 

 А. Внутрішня енергія 

залежить... 
1. ...від тиску газу та зміни об’єму газу 

Б. Зміни внутрішньої 2. ...від кількості теплоти, яку було передано 



енергії залежать... тілу, а також від роботи, яка виконувалася 

над ним 

В. Робота газу під час 

ізобарного розширення 

залежить... 

3. ...від кінетичної енергії хаотичного руху 

частинок,які входять до складу тіла, і від 

потенційної енергії їх взаємодії 

Г. Робота газу під час 

циклічного процесу 

залежить... 

4. ...від ККД циклічного процесу 

  
5. ...від площі циклу на графікові в 

координатах р, V 

 

 Завдання 4 Під час ізобарного нагрівання об’єм гелію збільшився в 3 рази. 

Яку роботу виконав газ? Яку кількість теплоти йому передано? Маса гелію 12 г, 

початкова температура -123 °С. 

 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Наслідки з першого закону термодинаміки 

Застосування першого закону термодинаміки до різних ізопроцесів у газах 

подано в таблиці. 

 Ізопроцеси у газах 

 

 Адіабатний процес — процес у теплоізольованій системі (рис. 1, а): 

 

Рівняння Пуассона для адіабатного процесу в ідеальному газі: 

 



 - це відношення молярних (чи питомих) теплоємкостей газу 

за сталих тиску й об’єму. 

Діаграма адіабатного процесу в координатах р, V. 

Адіабата (pV = const) розміщується більш круто, ніж ізотерма (Т 

= const, pV = const). Це пояснюється тим, що при адіабатному стисненні 

збільшення тиску газу зумовлено не тільки зменшенням його об’єму, як при 

ізотермічному стисненні, а й підвищенням температури. При адіабатному 

розширенні температура знижується (ΔU = —А'), при стисненні — 

підвищується (ΔU = А) (рис. 1, б). 

Оскільки ідеальної теплоізолюючої оболонки бути не може, адіабатний 

процес у природі може бути тільки швидкоплинним: Q → 0. 

 

Рис. 1 

2. Незворотність теплових процесів. 

Багато які механічні процеси бувають оборотними, тобто можуть протікати 

в обох напрямах у часі. Гарним прикладом оборотного процесу є коливання 

вантажу на нитці або на пружині, коли амплітуда коливань практично не 

змінюється. Якщо зняти цей процес на кіноплівку і під час перегляду крутити 

«кіно навпаки», глядачі не помітять «звернення часу» і будуть вважати, що 

наримуватися реальний процес. 

Однак, далеко не всі механічні процеси зворотні. Наприклад, якщо 

штовхнути брусок, що лежить на столі, то він якийсь час буде рухатися по 



столу, набираючи швидкість, а потім зупиниться. Цей процес необоротний, 

тобто він може протікати тільки в одному напрямі в часі. У цьому випадку 

«кіно навпаки» буде схоже на диво: брусок, що лежить на столі, раптом сам 

зрушить з місця і почне ковзати по столу, набираючи швидкість. 

Чому ж такого насправді не буває? Може, така поведінка бруска суперечить 

закону збереження енергії: звідки брусок отримував би енергію для розгону? 

Доведемо, що закон збереження енергії в такому уявному процесі не 

порушується. Якщо вимірювати в ході процесу температури бруска і столу, ми 

побачимо, що при «справжньому» русі брусок зупинився, але температури 

бруска і столу трохи збільшилися, тобто внаслідок тертя механічна енергія 

перейшла у внутрішню. А що буде в «кіно навпаки»? Брусок, що лежить на 

столі, приходить в рух і рухається зі швидкістю, яка збільшується, але при 

цьому температури столу і бруска зменшуються. Тому в такому уявному 

процесі протиріччя у законі збереження енергії немає: внутрішня енергія 

переходить у механічну і повна енергія зберігається. 

Приклад незворотного процесу в теплових явищах — теплопередача. Якщо 

привести в контакт два тіла з різною температурою, їх температури почнуть 

вирівнюватися. Ніхто і ніколи не спостерігав, щоб при теплопередачі гаряче 

тіло ставало б ще гарячішим, а холодне охолоджувалося до більш низької 

температури. Але ж при такому нереальному процесі закон збереження енергії 

теж не порушувався б: адже сумарна внутрішня енергія обох тіл залишалася б 

незмінною. 

Отже, ми бачимо, що закон збереження енергії (перший закон 

термодинаміки) не визначає напрями процесу в часі. 

3. Другий закон термодинаміки: 

— Неможливо здійснити такий періодичний процес, єдиним наслідком якого 

було б повне перетворення на роботу теплоти, отримуваної від нагрівача 

(формулювання Кельвіна). 

— Неможливий процес, єдиним результатом якого є передача енергії у 

формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого (формулювання 

Клаузіуса). 



— Вічний двигун другого роду неможливий, тобто двигун, ККД якого при 

перетворенні теплоти на роботу дорівнює 100 % (формулювання Карно). 

Упорядкований рух може переходити в неупорядкований спонтанно 

(природний процес) — це, наприклад, перетворення механічної енергії на 

теплову. Зворотний процес спонтанно відбуватися не може (необоротний 

процес), але він можливий за умови виконання роботи зовнішніми силами. 

Друге начало термодинаміки визначає спрямованість процесу, його 

ймовірність. Імовірність події вимірюється відношенням кількості способів її 

здійснення до кількості способів здійснення всіх можливих подій. 

Ентропія (5) — це функція, що характеризує міру хаотичності в системі, яка 

перебуває у стані, імовірність здійснення якого ω. При цьому ентропія 

пропорційна логарифму ймовірності: S = k∙lnω. 

Якщо стан системи установлюється єдиним способом, його ймовірність ω = 

1, а ентропія S = k∙ln1 = 0. 

У такій термінології друге начало термодинаміки формулюється так: 

— Можливі лише такі процеси, за яких ентропія не змінюється або зростає: 

ΔS ≥ 0 (нерівність Клаузіуса). 

4. Теплові двигуни 

Тепловий двигун — машина, що перетворює внутрішню енергію палива на 

механічну енергію. 

Тепловий двигун має працювати циклічно; після розширення газу настає 

стиснення. 

Три основні частини теплового двигуна (рис. 1, а): 

1) нагрівач (T1) —джерело внутрішньої енергії; 

2) робоче тіло (газ або пара), що виконує механічну роботу за рахунок 

внутрішньої енергії, отриманої від нагрівача; 

3) холодильник (Т2 < Т1), що забезпечує природний процес передачі тепла 

від більш нагрітого тіла до більш холодного, чим здійснює компенсацію 

процесу перетворення теплової енергії на механічну. Холодильником може 

бути навколишнє середовище (так охолоджується радіатор побутового 

кондиціонера, радіатор двигуна внутрішнього згоряння). 



Цикл Карно — схема ідеальної теплової машини (з найвищим ККД). 

Робота газу, що здійснюється, повністю відбувається за рахунок кількості 

теплоти, відданої нагрівачем. При стисненні газу робота зовнішніх сил 

повністю перетворюється на теплоту, що віддається холодильнику (рис. 1, б). 

  

 

Рис. 21 

 Термодинамічний (термічний) ККД теплового двигуна: 

 

Теорема Карно. Термічний ККД циклу Карно не залежить від природи 

робочого тіла і є лише функцією температур нагрівача (Т1) і холодильника (Т2): 

 

ККД реальних теплових машин менший від ККД ідеальної машини. У 

реальній тепловій машині завжди наявні втрати на нагрівання, механічну 

роботу в механізмі машини; таким чином, корисна робота є меншою за роботу 

робочого тіла: 

 

Економічний ККД теплової машини —це відношення корисної роботи 

двигуна (Акор = N∙t) до кількості теплоти, виділеної при згорянні палива: 

 

Деякі види теплових машин: 

— парова і газова турбіни; 



— парові машини; 

— поршневі двигуни внутрішнього згоряння: а) карбюраторні (бензинові); 

б) дизелі; 

— безпоршневі двигуни внутрішнього згоряння (реактивні двигуни). 

ККД сучасних дизелів досягає 40 %. Принцип роботи дизельного двигуна: 1-

й такт — всмоктується повітря; 2-й такт — відбувається швидке стиснення 

повітря (отже, його розігрів); 3-й такт — через форсунку вприскується пальне, 

від високої температури воно самозапалюється. Продукти згоряння, 

розширюючись, виконують роботу з переміщення поршня; 4-й такт — вихід 

(вихлоп) продуктів згоряння. Потім процес повторюється (рис. 2). 

 

Рис. 2 

  



Самостійна робота № 11 

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА 

Підсумкове тестування з розділу Молекулярна фізика і термодинаміка. 

Підготовка до семінарського заняття. 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. У балоні міститься 6 моль газу. Скільки молекул цього газу міститься в 

балоні? 

 

 2. У балоні міститься 3∙1023 молекул газу. Яка кількість речовини міститься 

в балоні? 

 

 3. У результаті нагрівання газу середня кінетична енергія теплового руху 

його молекул збільшилась у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютна 

температура газу? 

 

 4. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу зменшилась у 3 

рази, а концентрація лишилася незмінною. Як змінився тиск газу? 

 

 5. У двох посудинах за однакової температури містяться азот N2 і водень Н2. 

Гази можна вважати ідеальними. Яким співвідношенням пов’язані середні 

кінетичні енергії молекул цих газів  



 

6. Як змінюється внутрішня енергія тіла в разі підвищення його 

температури? 

 

 7. Газ не виконує роботи в ході: 

 

 8. На рисунку показано ізобару газу в координатах р, V. Визначте роботу, 

виконану газом у процесі розширення. 

 

 

 9. Ідеальний газ одержав кількість теплоти, що дорівнює 300 Дж, і виконав 

роботу, яка дорівнює 100 Дж. Як змінилася при цьому внутрішня енергія газу? 

 

 10. Ідеальний газ виконав роботу, що дорівнює 100 Дж,: віддав кількість 

теплоти 300 Дж. Як змінилася при цьому внутрішня енергія газу? 



 

 11. Над тілом виконали роботу А зовнішні сили, і тілу передано певну 

кількість теплоти Q. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії тіла ΔU? 

 

 12. Ідеальному газові передається певна кількість теплоти таким чином, що 

в будь-який момент часу передана кількість теплоти ΔQ дорівнює роботі Аr. 

виконаній газом. Який процес здійснений? 

 

 13. Перехід газу зі стану В у стан С відбувається різними способами: 1, 2 і 3 

(див. рисунок). У якому випадку робота газу є мінімальною? 

 

 

14. Теплова машина за цикл роботи одержує від нагрівника кількість 

теплоти, яка дорівнює 100 Дж, і віддає холодильнику кількість теплоти, що 

становить 40 Дж. Яким є ККД теплової машини? 

 

 15. Теплова машина з ККД 40 % за цикл роботи віддає холодильнику 

кількість теплоти, що дорівнює 60 Дж. Яку кількість теплоти машина одержує 

від нагрівника за цикл роботи? 

 

  



16. Теплова машина, робочим тілом якої є 1 моль ідеального одноатомного 

газу, здійснює цикл, зображений на рисунку. Яким є ККД цього циклу? 

 

 

 17. Відносна вологість повітря в кімнаті за температури 20 °С становить 44 

%. Якими є показання вологого термометра психрометра? 

 

 18. За температури 25 °С відносна вологість повітря в приміщенні дорівнює 

70 %. Якою є маса роси, що випала з 1 м3 повітря після зниження температури 

до 16 °С ? 

 

 19. Спалюючи 200 г бензину, воду масою 8 кг нагрівають від 20 °С до 100 

°С, причому частина води випаровується. Скільки води випарувалося, якщо 

ККД нагрівника дорівнює 40 %? 

 

  

 


