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Лекція 14 

Другий закон термодинаміки 

Можна сказати, що перший закон термодинаміки 

є законом збереження енергії для теплових явищ. Він 

встановлює кількісні співвідношення між 

перетвореннями одних видів енергії в інші. 

Другий закон термодинаміки визначає умови при 

яких ці перетворення є можливими, визначає напрям 

термодинамічних процесів та встановлює максимально 

можливі границі перетворення теплоти в роботу при 

колових процесах (циклах).  

Вперше другий закон термодинаміки 

сформулював Карно в 1824 році. Він сформулював 

принцип, що максимальний термічний ККД теплової 

машини не залежить від робочої речовини і повністю 

визначається граничними температурами нагрівника і 

холодильника. 

Існує декілька формулювань другого закону 

термодинаміки: 

1. Клаузіус (1850 р.) Самовільний перехід тепла 

від менш нагрітого тіла до більш нагрітого є 

неможливим. 

2. Кельвін (1851 р.) процес, єдиним результатом 

якого є перетворення теплоти на роботу є 

неможливим. По суті, барон Кельвін (Уільям 

Томсон) сформулював неможливість існування 

вічного двигуна (перпетуум мобіле) другого 

роду. 

Перпетуум мобіле першого роду – вічний двигун, 

що виконує роботу з нічого. Можливість його існування 

заперечується законом збереження енергії. 

Перпетуум мобіле другого роду – вічний двигун, 

що виконує роботу передаючи енергію від менш 
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нагрітого тіла більш нагрітому, що суперечить другому 

закону термодинаміки. 

Будь-який тепловий двигун 

працює по замкненому циклу. 

Нехай    – тепло, що віддає газу 

нагрівник, а тепло     - тепло, 

яке газ віддає холодильнику. 

Пам’ятаємо, що внутрішня 

енергія – є функція стану 

системи, тому зміна внутрішньої 

енергії за цикл дорівнює нулю: 

∮     Отже, за першим законом термодинаміки, 

корисна робота за цикл:          . Ефективність 

теплової машини визначається коефіцієнтом корисної 

дії: 

  
 

  
 

      

  
.       (2.20) 

Дослід показує, що       Значення      

заборонено другим законом термодинаміки. 

Ентропія 

Поняття «ентропія» ввів Клаузіус. Ентропія – є 

функція стану системи, тобто її зміна (як і у 

внутрішньої енергії) не залежить від способу переходу 

системи з одного стану в інший, а залежить лише від 

характеристики системи в початковому та кінцевому 

станах. Поняття «ентропія» вводиться як елементарний 

приріст: 

   
  

 
         (2.21). 

Цікаво те, що отримана системою теплота    

залежить від процесу переходу системи з одного стану в 

інший. В інтегральній формі співвідношення (2.21) має 

вигляд: 

      ∫
  

 
 

 

 
         (2.22) 
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Ми говоримо лише про рівноважні процеси, що 

відбуваються в термодинамічних системах. З формули 

(2.22) видно, що ми можемо обраховувати лише 

різницю ентропій в стані 1 та 2. 

Властивості ентропії 

1. Ентропія – функція стану системи. Якщо 

процес проходить вздовж адіабати, то ентропія 

залишається сталою. Отже адіабату можна називати 

ізоентропа.  

2. Ентропія – величина адитивна. 

3. Ентропія замкненої (теплоізольованої 

системи) не зменшується, вона може або зростати, або 

залишатися сталою. Для оборотних процесів ентропія 

замкненої системи не змінюється. 

Всі самовільні процеси, що відбуваються в 

замкнутих системах відбуваються з ростом ентропії.  

Теорема Нернста (третій закон 

термодинаміки):при наближенні системи до 

абсолютного нуля температур, ентропія макросистеми 

також наближається до нуля: 

               (2.23) 

З рівняння (2.21)          

Тоді перший закон термодинаміки можемо 

записати у вигляді:  

                 (2.24) 

Виконаємо деякі перетворення:     
  

 
 

 

 
  . 

Враховуючи рівняння Мендєлєєва – Клапейрона 

та означення теплоємності,      
  

 
   

  

 
.  (2.25) 

З рівняння Мендєлєєва – Клапейрона маємо: 

  

 
 

  

 
 

  

 
. 

Тоді рівняння (2.25) буде мати вигляд: 

     
  

 
   

  

 
,    (2.26) 
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 тут враховано, що          

Проінтегруємо вираз (2.26): 

          
  

  
     

  

  
        (2.27) 

 

Цикл Карно 

Схему, що 

показана на рисунку 2.5 

можна вважати 

ідеальною тепловою 

машиною, якщо 

замкнений цикл 

складається з двох 

ізотерм та двох адіабат 

(рис.2.6). 

Проаналізуємо графік 

2.6:  

1-2 ізотерма Газ отримує теплоту    від нагрівача 

2-3 адіабата Система теплоізольована 

3-4 ізотерма Газ віддає теплоту     холодильнику 

4-1 адіабата Система теплоізольована 

 

Відповідно до (2.20), ККД циклу Карно 

    
   

  
.    

Даний цикл є оборотним . Якщо його провести в 

оберненому напрямку, ми будемо мати цикл за яким 

працює холодильник. Цикл 

Карно має найбільший ККД 

порівняно з іншими 

замкненими циклами, що 

мають такі ж параметри. 

Зобразимо цикл 

Карно в координатах S,T 

(рис.2.7). На цій діаграмі 

цикл Карно має форму 

прямокутника. Так нам буде простіше проаналізувати 

цикл Карно. 
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Отримана від нагрівника теплота   =          

може бути знайдена як площа під прямою 1-2. Віддана 

холодильнику теплота   =          є площа під 

прямою 3-4. При цьому корисна робота за цикл 

знаходиться як площа прямокутника 1-2-3-4. 

Підставляємо отримані формули для теплоти в формулу 

(2.20). Отримаємо: 

  
 

  
 

      

  
 

      

  
    (2.28) 

З рівняння (2.28) витікає теорема Карно: 

ККД оборотних двигунів, що працюють за циклом 

Карно, залежить лише від температур    та    – 

відповідно температур нагрівника і холодильника. Але 

не залежить ні від будови двигуна, ні від виду робочого 

газу. 

Статистичний зміст другого закону 

термодинаміки 

Ми вже говорили, що стан системи можна 

однозначно задати наступними параметрами: тиск, 

об’єм, температура. В цьому випадку говорять, що 

заданий мАкростан системи. Якщо ми змогли б задати 

стан кожної молекули, з яких складається система, ми б 

могли сказати, що заданий  мІкростан системи. Ми вже 

говорили про те, що рух молекул можемо описати 

тільки за допомогою статистики.  

Щоб зрозуміти як «працює» статистика в 

багатоатомних системах, розглянемо газ, що 

складається з чотирьох молекул. Нехай цей газ 

знаходиться в посудині, яку ми умовно поділимо на дві 

частини. Тоді з однаковою ймовірністю частинки 

можуть бути в обох половинах посудини (табл. 2.2). 

Ми бачимо 16 станів, в яких може знаходиться 

газ, що складається з чотирьох частинок. Тобто, 

ймовірність знаходження системи в кожному мікростані 

дорівнює Р=1/16=1/2
4
. Отже, якщо газ складається з N 

молекул, то ймовірність знаходження газу в кожному 

стані Р=1/2
N
.  

Число різних мікростанів, що відповідають 

певному макростану називають статистичною вагою 
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макростану. У випадку газу, що складається з чотирьох 

молекул статистична вага дорівнює 2
4
=16. А у випадку 

газу, що складається з N молекул, статистична вага 

дорівнює 2
N
. Бачимо, що статистична вага, при якій 

молекули розподіляються рівномірно суттєво зростає зі 

збільшенням кількості молекул. 

Таблиця 2.2 

1234  24 13 

1 234 34 12 

2 134 14 23 

3 124 234 1 

4 123 134 2 

12 34 124 3 

13 24 123 4 

23 14  1234 

 

Число різних мікростанів, що відповідають 

певному макростану називають статистичною вагою 

макростану. У випадку газу, що складається з чотирьох 

молекул статистична вага дорівнює 2
4
=16. А у випадку 

газу, що складається з N молекул, статистична вага 

дорівнює 2
N
. Бачимо, що статистична вага, при якій 

молекули розподіляються рівномірно суттєво зростає зі 

збільшенням кількості молекул. 

Тобто, система, що знаходиться без будь-якого 

впливу переходить від менш ймовірних станів до більш 

ймовірних. Разом з тим, згідно другому закону 

термодинаміки, ентропія замкненої системи зростає при 

самовільних процесах. Залежність ентропії від 

термодинамічної ймовірності знаходиться за формулою: 

               (2.29) 

де   
  

          
, M  - кількість станів. 

Тобто, можемо сказати, що замкнені системи 

прагнуть переходити від менш ймовірних станів до 

більш ймовірних. 

  


