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Лекція 11 

 

Молекулярна фізика та термодинаміка 

 

Молекулярна фізика. Основні поняття. Основи МКТ 

 

Під час вивчення розділу «механіка» ми розглядали 

моделі тіл у вигляді матеріальних точок, або абсолютно 

твердих тіл. Нас не цікавила структура тіл і взаємодія 

молекул між собою. 

Молекулярна фізика – це розділ, який вивчає фізичні 

властивості і агрегатні стани речовин в залежності від їх 

молекулярної будови і сил взаємодії між молекулами. Вона 

базується на трьох основних положеннях молекулярно-

кінетичної теорії (МКТ): 

1. Всі тіла складаються з молекул і атомів; 

Молекула – найменша частинка речовини, яка зберігає 

її хімічні властивості. Молекула складається з атомів, 

що сполучені між собою хімічними зв’язками. 

2. Молекули і атоми перебувають в безперервному 

хаотичному тепловому русі.  Про рух молекул, 

зокрема, свідчить явище дифузії – взаємопроникнення 

молекул однієї речовини в іншу. Хаотичність руху 

молекул наочно відображає броунівський рух –

 безперервний невпорядкований рух дуже дрібних 

частинок твердої речовини, що зважені в рідині. Рух 

молекул не зумовлений якимось причинами або 

процесами в речовині, він є природним станом 

частинок матерії. Водночас хаотичність руху молекул 

має своє пояснення. Молекула, стикаючись із іншою, 

змінює величину та напрям своєї швидкості. Такі 

зіткнення відбуваються дуже часто, наприклад, у газі 

за звичайних умов їх кількість складає ~10
9 
за 1 с. Тому 

величини швидкості та напрямки руху окремих 

молекул є неконтрольованими і їхній рух -

 невпорядкованим (хаотичним). 

3. Між молекулами і атомами існують сили взаємодії. 

Природа міжатомної взаємодії електромагнітна та 

пов’язана з наявністю в атомах заряджених рухомих 

частинок. Сили взаємодії молекул називають 

http://fizmat.7mile.net/predmeti/fizika/
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молекулярними силами. На великих відстанях – це 

сили притягання, на малих – сили відштовхування 

(рис.1). Fr – результуюча сила, F1r  – сила 

відштовхування, F2r  – сила притягання. 

 

Молекулярно-кінетична 

теорія пояснює властивості тіл 

виходячи с характеру руху 

молекул і сил взаємодії між 

ними. Враховуючи, що 

кількість молекул дуже велика 

(в 1см
3
 газу за  нормальних 

умов міститься 2,69∙10
19 

молекул), вивчення систем 

такої великої кількості 

частинок не можна звести до 

вивчення руху кожної 

молекули. В таких системах проявляються специфічні 

статистичні закономірності. Наприклад, швидкості молекул 

можуть бути самими різними і знати всі їх значення 

неможливо та безкорисно, тим більше, що вони весь час 

змінюються при зіткненнях. А ось середнє значення 

швидкості залишається сталим і характеризує стан системи.  

Таким чином, задача МКТ – це знаходження середніх 

значень фізичних величин, які характеризують системи 

великої кількості частинок і які можна виміряти 

експериментально. Для цього використовується статистичні 

методи, в основі яких лежить теорія ймовірності. 

     Системи великої кількості частинок вивчає ще один 

розділ фізики – термодинаміка. Термодинаміка вивчає 

зв’язок і взаємні перетворення енергії, теплоти і роботи.  

 

Характеристики молекул 

Маса молекул . Сучасні методи дозволяють досить точно 

визначати масу молекул і атомів. Наприклад, маса атома 

Гідрогену складає 1,673·10
-27

 кг, атома Карбону – 1,994·10
-

26
 кг, молекули кисню – 5,310·10

-26
 кг, тощо. Такі числа є 

незручними, тому в молекулярній фізиці та хімії 

користуються відносними атомними одиницями 

http://formula.kr.ua/Fizika/
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маси (а.о.м.). За означенням 1 а.о.м. = 1/12 маси атома 

найпоширенішого в природі ізотопу Карбону 
12

С, тобто 

1 а.о.м.= 1,660·10
-27

 кг. 

Маса молекули (атома), виражена в а.о.м., називається 

відносною молекулярною (атомною) масою Мr. Атомні маси 

хімічних елементів указані в періодичній таблиці 

Менделєєва. Для наведених вище речовин вони складають, 

відповідно, 1,008; 12,011 та 31,988. Атомні та молекулярні 

маси для більшості речовин близькі до цілих чисел і в 

практичних розрахунках заокруглюються. 

Кількість речовини. Молярна маса.  Деякі 

характеристики речовини та процеси безпосередньо 

визначаються не масою, а кількістю частинок. Це, зокрема, 

стосується тиску газу або хімічних реакцій. Тому в 

молекулярній фізиці та хімії поряд з масою широко 

використовують поняття кількості речовини . Мірою 

кількості речовини є кількість структурних частинок (атомів, 

молекул, іонів, тощо), яка в ній міститься. Але через 

величезну кількість таких частинок для вимірювання 

кількості речовини, знов таки, використовують відносну 

одиницю - моль. За означенням 1 моль – це кількість 

речовини, в якій міститься стільки ж частинок, як у 0,012 кг 

ізотопу Карбону 
12

С. Така кількість частинок називається 

сталою Авогадро й дорівнює 

NA = 6,02·10
23

 1/моль.  

 

Кількість речовини ν виражається через кількість 

частинок N або, через масу m очевидним співвідношенням:  

Кількість речовини ν    
 

  
 
 

 
 (1.1) 

 

де М – маса одного моля речовини, яка 

називається молярною масою  і вимірюється в кг/моль. 

Зрозуміло, що M = m0NA, 

де m0 – маса одного атома (молекули). 

Між молярною масою речовини М та відносною масою 

її молекул Мr існує простий числовий зв’язок: 
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M(кг/моль) = 10
-3

·Mr   або  M(кг/кмоль) = Mr. 

Розміри молекул. Уявлення про розміри атомів і 

молекул можна отримати з таких простих міркувань. Вода 

(Н2О) масою 1 г, що складає 1/18 моля (М = 18 г/моль), 

займає об’єм V = 1 см
3
 і міститьN ≈ 3·10

22
 молекул. Отже, на 

одну молекулу припадає об’єм V0 = V/N ≈ 3·10
-26 

м
3
. Оскільки 

в рідинах молекули розміщуються впритул одна до одної, 

поперечний розмір молекули можна оцінити 

як  м. 

Ідеальний газ 

 

Для вивчення найбільш загальних властивостей 

термодинамічних систем вводиться модельна 

термодинамічна система – ідеальний газ.  

Ідеальний газ – це газ в якому відстані між 

молекулами набагато більші за розміри молекул, тому 

молекули розглядають як матеріальні точки, нехтують 

взаємодією між молекулами, а взаємодії молекул зі стінками 

посудини вважають абсолютно пружними. 

Для ідеальних газів справедливий закон Авогадро. 

Закон Авогадро  стверджує, що в рівних об’ємах за 

однакових умов міститься однакова кількість молекул. 

 Один моль довільної речовини містить число 

Авогадро молекул NА = 6,02310
23

 моль
-1

 . На підставі закону 

Авогадро  один моль ідеального газу за нормальних умов 

(тиск Ро = 760 мм рт.ст. = 1,01510
5 
Па; температура То = 

273,15 К) займає один і той же об’єм  Vм = 22,410
-3

 м
3
/моль. 

Для суміші ідеальних газів справедливий закон 

Дальтона: тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних 

тисків газів суміші: 

Р = Р1 + Р2 + ... + Рn .                               (1.2) 

Парціальним тиском Рі називається тиск, що його 

чинив би і-тий ідеальний газ суміші, якби він займав 

самостійно об’єм посудини.  

Теплова рівновага та температура 

Молекули речовини завжди перебувають у стані 

хаотичного руху 

Рівноважні та нерівноважні стани й процеси 

http://formula.kr.ua/Ob-emi-geometrichnih-til/poniattia-pro-ob-iem-tila-osnovni-vlastyvosti-ob-iemiv-mnohohrannykiv.html


58 

 

 Із хаотичним рухом молекул пов’язані такі 

фундаментальні поняття, 

як теплова (термодинамічна) рівновага та температура. 

Попри невизначеність характеристик руху (мікроскопічних 

параметрів) окремої молекули, їхні середні значення для 

всієї системи або окремих її частин, а отже й макроскопічні 

параметри, у кожен момент часу мають певну величину. У 

загальному випадку макроскопічні параметри можуть 

змінюватися з часом, тоді макроскопічний стан системи 

називається нерівноважним. Але, як свідчить дослід, якщо 

система є замкненою, то її макроскопічні параметри в решті-

решт обов’язково набувають значень, які надалі лишаються 

незмінними. Такий стан системи називається рівноважним, 

а перехід системи в рівноважний стан 

називається релаксацією. Те, що будь-яка надана сама собі 

фізична система самодовільно переходить у рівноважний 

стан, є фундаментальним законом природи. 

Зміна параметрів стану системи із плином часу 

називається термодинамічним  процесом. Як і стани, 

процеси можуть бути нерівноважними або рівноважними. 

При нерівноважному процесі всі або деякі термодинамічні 

параметри не мають визначеної величини для всієї системи. 

Наприклад, при швидкому стисканні газу в циліндрі 

внаслідок руху поршня тиск і температура газу будуть 

різними в різних місцях - найвищими біля поршня й 

найнижчими біля основи циліндра. Отже, такий процес 

є нерівноважним  або нестатичним . Але, якщо 

поршень переміщувати дуже повільно, то внаслідок 

взаємодії між молекулами газу їх концентрація та середня 

швидкість хаотичного руху будуть устигати вирівнюватися 

так, що в кожен момент часу термодинамічні параметри 

(тиск і температура) будуть мати практично однакові 

значення по всьому об’єму газу. Такий процес 

називається рівноважним  або квазістатичним . 

Рівноважний процес можна розглядати як неперервну 

послідовність рівноважних станів системи. Строго 

рівноважним може бути лише нескінченно повільний 

процес. Наприклад, для того, щоби зміна об’єму газу в 

циліндрі під поршнем була рівноважною (квазістатичною), 

треба щоб у кожен момент часу тиск газу був лише на 

нескінченно малу величину більшим за зовнішній тиск при 

розширенні і так само меншим при стисканні газу
[5]

. Тому 

напрям процесу можна змінити, змінивши в потрібний бік 

зовнішній тиск знов-таки на нескінченно малу величину. Як 

http://physics.kpi.ua/moodlephysics/mod/book/view.php?id=519&chapterid=25#_ftn5
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наслідок, провівши такий процес в одному, а потім у 

зворотному напрямі, ми повернемо газ у вихідний стан так, 

що в навколишньому середовищі не відбудеться ніяких змін. 

Процес, який має таку властивість, 

називається оборотним . Отже, квазістатичні процеси 

є оборотними . Зрозуміло, що такі процеси є ідеалізацією -

 усі реальні процеси необоротні. Проте, не рідко, 

вирівнювання параметрів у системі відбувається швидко. 

Наприклад, у газах релаксація йде приблизно із швидкістю 

звуку. Тому реальні процеси часто можна з достатньою 

точністю розглядати як оборотні (квазистатичні). 

Температура . Індикатором стану термодинамічної 

рівноваги системи є температура. Якщо система не 

рівноважна, то різні її частини (тіла) мають не однакову 

температуру, але в процесі релаксації більш гарячі тіла 

охолоджуються, а холодні нагріваються. Відтак, у стані 

термодинамічної рівноваги температура всіх тіл будь-якої 

системи або різних частин одного тіла стає однаковою. Слід 

наголосити, що температура є єдиним термодинамічним 

параметром, який має вказану властивість.  

Для практичного вимірювання температури 

використовують якусь залежну від температури властивість 

певної речовини (“термометричного тіла”) і відповідну 

температурну шкалу. Так, у побуті найчастіше користуються 

рідинними термометрами, дія яких ґрунтується на тому, що 

об’єм термометричної рідини (спирт або ртуть) лінійно 

залежить від температури в необхідному для практичних 

потреб інтервалі значень. При цьому найпоширенішою є 

шкала Цельсія, в якій початок відліку (0 °С) відповідає 

температурі тверднення води при нормальному 

атмосферному тиску, а температура кипіння води 

приймається рівною 100 °С. Є й інші температурні шкали 

такого типу (шкала Реомюра, шкала Фаренгейта), які 

відрізняються вибором нульової точки (початку відліку) та 

розміром одиниці температури. 

Згадані температурні шкали не відображають фізичної 

природи температури, але виражають її зручними для 

практики умовними числами. В науці використовують так 

звану абсолютну термодинамічну шкалу 

температур або шкалу Кельвіна . Одиниця 

температури в цій шкалі називається кельвін (К), а 

температура, виміряна в кельвінах, 
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називається абсолютною температурою . Абсолютна 

температура Т пов’язана із температурою t в шкалі Цельсія 

співвідношенням Т = 273,15 + t. На практиці перший 

доданок округлюють до цілого і приймають 

Т = 273 + t. 

Звідси випливає, що розмір одиниці в обох шкалах 

однаковий і температурі Т = 0 К, яка 

називається абсолютним нулем, у шкалі Цельсія відповідає 

температура -273 
о
С. 

Температура пов’язана з хаотичним рухом молекул 

так, що тіло з більш високою температурою має більшу 

середню кінетичну енергію молекул. У молекулярно-

кінетичній теорії доводиться, що цей зв’язок є 

універсальним і виражається формулою: 

 

(1.3) 

де  - середня кінетична енергія поступального теплового 

руху однієї молекули, k = 1,38·10
-23

 Дж/К  - універсальна 

стала, що називається сталою Больцмана, Т - абсолютна 

температура. Це співвідношення розкриває зміст 

абсолютного нуля температури: 

Т = 0 К - то є температура абсолютного нуля, при 

якій припиняється тепловий рух частинок 

речовини. 

 

Тиск газу. Основне рівняння МКТ 

 

За МКТ тиск газу 

на стінки посудини 

обумовлений 

абсолютно пружними 

ударами молекул. 

Кожна молекула 

передає стінці імпульс, 

отже діє на стінку з 

певною силою. Так як 

рух молекул є 

хаотичним, можна 

стверджувати, що молекули рівно ймовірно рухаються у всіх 
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напрямках, отже проекції швидкості на будь-яку вісь є 

однаковими:   =      . Швидкість будь-якої молекули 

можна виразити наступним чином: 

   √  
    

    
    √ .      

  
  

 
. 

Тиск на всі стінки посудини буде однаковим знав таки 

внаслідок хаотичного руху молекул газу (закон Паскаля). 

Знайдемо тиск однієї молекули на стінку перпендикулярну 

осі ОХ. 

Проекцію сили на вісь ОХ розписали за другим 

законом Ньютона. Так як молекул газу в посудині величезна 

кількість, то співудари молекул зі стінками відбуваються 

неперервно. Знаючи довжину посудини вздовж осі ОХ, 

можемо записати:   
  

  
   

   
  

 
 
     

  
 
    

 

 
 
   

 

  
. 

Тоді для N молекул тиск на стінку: 

  
    

 

  
 
 

 
 〈 〉,  (1.4) 

де   =
 

 
 – концентрація молекул газу (кількість   

                 молекул в одиниці об’єму), 

     〈 〉 – середня кінетична енергія поступального  

                руху однієї молекули газу. 

Основне рівняння МКТ   
    

 

  
 
 

 
 〈 〉 1.4 

 

Об’єднаємо формули (1.3) та (1.4): 

Рівняння стану системи       
 

 
            1.5 

 

Рівняння Мєнделеева – Клапейрона. 

Закони ідеальних газів 

Рівняння стану системи об’єднує між собою три 

макроскопічні параметри (об’єм, тиск і температура), що 

описують стан системи. Виконаємо деякі перетворення, 

враховуючи формулу (1.1) та зв’язок між константами 

(           
  

     
). Отримаємо рівняння Мєнделеева – 

Клапейрона: 

Рівняння Мєнделеева – 

Клапейрона: 
       

 

 
            1.6 
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Закони ідеальних газів були встановлені дослідним 

шляхом і мають місце для постійної маси ідеального газу. 

Термодинамічні процеси, що відбуваються за постійного 

значення одного з параметрів, називаються ізопроцесами. 

Далі в таблиці надаються рівняння ізопроцесів та їх графічне 

зображення. 

 

constm        
  

 
       – об’єднаний газовий закон 

 

1.ізотермічний 

 

Т=const                (1.7) 

2.ізохорний 

 

 

V=const 
 

 
                 (1.8)  

3.ізобарний 

 

 

P=const 
 

 
                (1.9) 

 

   

  
 

 

Стрілками показані напрями збільшення відповідних 

макроскопічних параметрів.  


