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Лекція 13 

Основи термодинаміки 

Ступені вільності ідеального газу. Розподіл енергії за 

ступенями вільності 

Розглядаючи ідеальний газ, молекули та атоми 

приймають за матеріальні точки. Положення точки в 

просторі визначається трьома координатами. Це означає, що 

молекула має три поступальних 

ступені вільності. Якщо молекула 

двохатомна та має жорсткі зв’язки, 

то крім трьох поступальних ступенів 

вільності, вона має ще дві 

обертальні, пов’язані з кутами 

повороту навколо двох 

перпендикулярних осей 1-1 та 2-2, 

що проходять через центр мас 

молекули (рис.2.1). Тобто, жорстка   

                            2-х атомна молекула має п’ять 

ступенів вільності: три поступальних, та дві обертальних. 

Якщо молекула пружна, то можливі коливання атомів і 

необхідна ще одна ступінь вільності. Її називають 

коливальною.  

Молекули можуть бути лінійними та нелінійними. 

Якщо система складається з N молекул, то повна кількість 

ступенів вільності 3N (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Молекула 

 

Жорстка 

            
 

Пружна 

                  

Лінійна 

 

              

 

                       

Нелінійна 

 

              

 

                       

   

Рис.2.1 
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Ми для розрахунків будемо приймати спрощену схему. 

Для 1-х газів – і=3, для 2-х атомних – і=5, для 3-х та 

багатоатомних – і=6. 

В лекції 11 ми знайшли кінетичну енергію 

поступального руху однієї молекули, яку вважали за 

матеріальну точку (формула 1.3): 〈 〉  
 

 
    

Проаналізувавши, бачимо, що на кожну ступінь 

вільності припадає енергія  
 

 
  . Больцман сформулював цей 

висновок у вигляді гіпотези про рівний розподіл кінетичної 

енергії за ступенями вільності. Тоді середня енергія будь-

якої молекули: 

〈 〉  
 

 
                 (2.1) 

 

 Внутрішня енергія ідеального газу 

Внутрішня енергія ідеального газу складається з 

кінетичних енергій всіх молекул ідеального газу: 

   〈 〉   
 

 
   

 

 
    

 

 
      (2.2) 

Внутрішня енергія є функцією стану системи, тобто не 

залежить від того, яким шляхом змінюється стан системи, а 

залежить лише від початкових та кінцевих характеристик 

системи. При замкненому (коловому) процесі зміна 

внутрішньої енергії дорівнює нулю:  ∮     

 

Робота та кількість теплоти 

Внутрішню енергію системи можна змінити, 

виконуючи над системою роботу зовнішніми силами, або 

шляхом теплопередачі. 

Виконання роботи над системою супроводжується 

переміщенням зовнішніх тіл (наприклад, поршень в циліндрі 

з газом (рис.2.2)):  

                                        (2.3) 

Знак ‘-‘ в  рівнянні 2.3 говорить про те, що робота 

виконана над газом зовнішніми тілами є від’ємною. Робота, 

яку виконує газ над зовнішніми тілами рівна за модулем і 

протилежна за знаком:         .  
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Для обчислення 

повної роботи газу над 

зовнішніми тілами 

необхідно 

проінтегрувати вираз 

       : 

  ∫             

Графічно робота   

                                                     визначається як площа 

фігури під графіком функції в 

координатах p,V (рис.2.3). 

Робота не є функцією системи, 

а залежить від форми переходу 

системи з одного положення в 

інше. 

Передача макросистемі 

тепла не зв’язана з 

переміщенням зовнішніх тіл. 

Надана системі кількість 

теплоти. Як і робота залежить 

від того, яким способом ця система переходить із 

початкового в кінцевий стан. Прийнято вважати кількість 

теплоти, що надається системі додатною, а що забирається у 

системи – від’ємною. 

 

Теплоємність ідеального газу 

Теплоємністю тіла (газу) називають кількість теплоти, 

яку необхідно надати газу, щоб підвищити його температуру 

на один кельвін: 

  
  

  
      *

  

 
+     (2.5). 

Так як газ може мати різну масу, отже і різну кількість 

молекул, то ми будемо користуватися питомою та молярною 

теплоємностями: 

питома 

теплоємність 
  

  

   
 

 
[

  

    
] (2.6) 

молярна 

теплоємність 

 
  

  

   
 [

  

      
] (2.7) 

     Рис.2.2 

p 

V 
Рис.2.3 
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Теплоємність ідеального газу також залежить від 

процесу переходу системи з одного стану в інший. 

  

Перший закон термодинаміки 

Змінити стан системи можливо двома способами: 

або виконати над системою роботу, або надати (забрати) їй 

теплоту. У загальному випадку перехід системи з одного 

стану в інший пов’язаний як і з виконанням роботи над 

системою, так і з наданням системі теплоти. 

Закон збереження енергії, сформульований з 

урахуванням форми передачі енергії у вигляді теплообміну, 

є фундаментальним законом фізики і називається першим 

законом термодинаміки: 

Кількість теплоти, що надана системі (Q) іде на 

приріст внутрішньої енергії (U) та на виконання 

системою роботи над зовнішніми тілами (А): 

     .                          (2.8) 

Всі величини, що входять до рівняння є 

алгебраїчними, тобто можуть бути як додатними, так і  

від’ємними. Якщо      то це означає, що тепло 

відводиться від системи, якщо      то робота проводиться 

над системою.  

Можна говорити про приріст внутрішньої енергії 

 , але не можна говорити про приріст роботи і теплоти. 

Теплота системі надається, а робота над системою 

виконується.В диференціальній формі перший закон 

термодинаміки має наступний вигляд: 

                       (2.9) 

Якщо розглянути перший закон термодинаміки для 

кожного ізопроцесу, то будемо мати наступні 

співвідношення (таблиця 1.2). 

Таблиця 2.1 

1.ізотермічний 

Т=const 

   , 

    
  ∫     RT∫

  

 
      

  

  

  
  

     (2.9) 

2.ізохорний 

V=const 

   , 

    
  

 

 
    

 

 
                              (2.10) 

3.ізобарний 

P=const 
        

 

 
      

   

 
                  (2.11) 
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Особливе значення мають теплоємності для двох 

процесів: теплоємність при сталому об’ємі   , та 

теплоємність при сталому тиску   . 

При сталому об’ємі     ,       тоді згідно 

рівнянню молярна теплоємність  (2.7):  

   (
  

   
)
 
          (2.12) 

При сталому тиску   :  

   (
  

   
)
 
         (2.13). 

Перший закон термодинаміки через молярні 

теплоємності можна записати в наступному вигляді: 

                . 

Скорочуємо рівняння на множники     і 

отримуємо зв’язок між молярними теплоємностями 

(рівняння Майера): 

               (2.14) 

Використовуючи рівняння 2.10 та 2.11, отримаємо 

вирази для молярних теплоємностей через ступені вільності: 

   
   

 
R,          

 

 
R               (2.15) 

Важливою характеристикою газів є співвідношення 

  
  

⁄   , де    - показник адіабати. Для ідеальних газів 

значення показника адіабати лежить в межах 1,3-1,67. 

Адіабатним називається процес, який відбувається 

без теплообміну із зовнішнім середовищем. Для адіабатного 

процесу перший закон термодинаміки має вигляд: 

       .        (2.16) 

Звідси       , тобто система виконує роботу 

внаслідок зменшення внутрішньої енергії газу. 

                (2.17) 

Звідси видно, що при адіабатному розширенні 

ідеального газу його температура зменшується, а при 

стисканні відповідно підвищується. Для виведення рівняння 

адіабатного процесу, запишемо рівняння Мендєлєєва-

Клапейрона у вигляді   
   

 
.  Підставимо в (2.17): 
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           або   

  

 
  

 

  

  

 
.   

  

Перетворення виразів (2.14) та (2.15) дають 

наступне: 
 

  
 

  

  
      . 

     
  

  
        

  

  
  

Для одного моля газу будемо мати: 
  

  
 (

  

  
)
   

. 

Звідси в узагальненому вигляді маємо рівняння 

адіабати (рівняння Пуассона): 

           .      (2.18) 

Комбінуючи його з рівнянням Мендєлєєва-

Клапейрона, рівняння Пуассона 

можна записати ще в двох 

видах:       
 

               

         .      (2.18*) 

 

При ізотермічному 

розширенні газу його тиск 

зменшується обернено 

пропорційно об’єму в першому ступені, а при адіабатному 

процесі тиск зменшується обернено пропорційно об’єму в 

ступені  . На рисунку 2.4 видно, що адіабата зменшується 

швидше, ніж ізотерма. Фізично це пояснюється тим, що при 

адіабатному розширенні зменшення тиску зумовлене не 

тільки збільшенням його об’єму, а й зменшенням 

температури. Робота при адіабатному процесі знаходиться за 

формулою: 

  ∫     
  
  

 
 

 
  ∫     

  
               (2.19) 

 

 

 

 

                      

 


