
Урок 60-61 

Тема уроку: Абсолютна шкала температур. Рівняння стану ідеального 

газу 

 Мета уроку: ввести поняття абсолютної температури; усвідомлення 

учнями залежності між параметрами, які визначають стан газу. 

Хід заняття 

Температура — це фізична величина, отже, її можна вимірювати. Для 

цього треба встановити шкалу температур. Найпоширенішими 

температурними шкалами є шкали Цельсія, Кельвіна, Фаренгейта.  

Зрозуміло,  

 Зрозуміло, що в джоулях подавати температуру незручно (передусім 

тому, що значення θ дуже малі), до того ж незручно й повністю відмовлятися 

від шкали Цельсія. У 1848 р. англійський фізик Вільям Томсон (лорд 

Кельвін) (1824–1907) запропонував абсолютну шкалу температур (зараз її 

називають шкалою Кельвіна).  

Температуру Т, виміряну за шкалою кельвіна, називають 

абсолютною температурою. Одиниця абсолютної температури — кельвін 

— основна одиниця СІ: [T] = 1 К (К).  

Шкала Кельвіна побудована таким чином, що:  

• • зміна температури за шкалою Кельвіна дорівнює зміні 

температури за шкалою Цельсія: ΔT= Δt, тобто ціна поділки шкали Кельвіна 

дорівнює ціні поділки шкали Цельсія: 1°С = 1 К;  

• • температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов’язані 

співвідношеннями: T =t+ 273; t =T− 273  

Стала Больцмана — це фундаментальна фізична величина, яка 

чисельно дорівнює зміні кінетичної енергії однієї молекули ідеального 

газу зі змі-ною його температури на 1 К.  
k — стала Больцмана — коефіцієнт пропорційності, який не залежить 

ані від температури, ані від складу та кількості газу: 𝒌=𝟏.𝟑𝟖∙𝟏𝟎−𝟐𝟑ДжК  

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу 

прямо пропорційна абсолютній температурі: �̅�𝒌=𝟑𝟐𝒌𝑻  

Тобто, якщо газ охолодити до температури T = 0 К, рух його молекул 

має припинитися. Таким чином, нульова точка шкали Кельвіна — це 

найнижча теоретично можлива температура. Насправді рух молекул не 

припиняється ніколи, тому досягти температури 0 К (–273 °С) неможливо.  



Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів 

має припинитися, називають абсолютним нулем температури.  
Тиск p газу повністю визначається його абсолютною температурою T 

і концентрацією n молекул газу: 𝒑=𝒏𝒌𝑻  

Стан певної маси газу визначається трьома макроскопічними 

параметрами — тиском р, об’ємом V і температурою Т. Однак багато 

процесів у газах, що відбуваються в природі або здійснюються в техніці, 

припустимо розглядати (приблизно) як процеси, у яких змінюються лише два 

з них.  

Рівняння, що пов’язує всі три параметри – тиск, об’єм і 

температуру газу для даної маси, називається 

рівнянням стану.  
Експериментально встановлено, що рівняння 

стану ідеального газу має такий вигляд: 𝑷𝑽/𝑻=𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕  
Якщо індексом 1 позначити параметри, що нале-

жать до першого стану, а індексом 2 – до другого, то 

для даної маси газу маємо: 𝑝1𝑉1/𝑇1=𝑝2𝑉2/𝑇2  

Рівняння стану ідеального газу у такому вигляді 

було записане в 1834 р. французьким фізиком Б. П. Кла-

пейроном і отримало назву рівняння Клапейрона (об’єд-

наного газового закону).  

Його фізичний зміст такий: під час переходу газу 

незмінної маси з одного стану в інший добуток його тиску на об’єм, 

поділений на термодинамічну температуру, є величиною сталою.  

Рівняння стану дає можливість визначити: один із макроскопічних 

параметрів (p, V, T), знаючи два інші; зміну макроскопічних параметрів 

ідеального під час перебігу фізичних процесів у системі; зміну стану системи 

під час виконання нею роботи або отримання теплоти від навколишніх тіл.  

Лише за тиску в сотні атмосфер та за температур зрідження газу 

(внаслідок значної сили взаємодії молекул) відхилення від результатів 

обчислень за рівнянням стану ідеального газу стають істотними.  

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

його молярною масою M співвідношенням 𝑁=𝑚𝑀𝑁𝐴.  

Добуток 𝑘𝑁𝐴 позначається R і називається універсальною газовою 

сталою:  

𝑹=𝒌𝑵𝑨 - універсальна газова стала 𝑹=𝟖,𝟑𝟏 Джмоль∙К  

Використовуючи цю сталу, дістаємо рівняння Менделєєва-

Клапейрона:  

𝒑𝑽=𝒎𝑴𝑹𝑻. 
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