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Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного 

процесу. 

Мета уроку: дати молекулярно-кінетичне трактування поняття внутрішньої 

енергії, навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; розвивати 

уяву і логічне мислення учнів ; виховувати впевненість у собі, необхідність в 

знаннях. 

                                    Хід уроку. 

Задача. На стіл з певної висоти падає пластилінова кулька. Дайте відповідь на 

запитання: 

1. Яку енергію мала кулька на початок руху? 

2. Чи відбувався перехід енергії під час падіння? Який саме? 

3. Яку енергію мала кулька безпосередньо перед ударом? Куди поділася ця 

енергія? 

4. Що сталося з кулькою і столом?  

Внутрішня енергія — це сума кінетичної енергії хаотичного руху молекул і 

потенціальної енергії взаємодії молекул одна з одною. Внутрішня енергія — 

функція стану системи U = f(p,V,T), тобто вона однозначно визначається 

основними макроскопічними параметрами, що характеризують систему. 

Найпростіше можна обчислити внутрішню енергію ідеального одноатомного 

газу, бо його атоми здійснюють лише поступальний рух. Для цього потрібно 

середню кінетичну енергію поступального руху атомів помножити на кількість 

атомів.  Для одноатомного ідеального газу: 

 
Використавши рівняння Клапейрона-Менделєєва, вираз для внутрішньої 

енергії ідеального одноатомного газу можна подати так: 𝑈 =
3

2
𝑝𝑉  

Якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла?  

Способи зміни внутрішньої енергії 

Виконання роботи Теплопередача 
теплопровідність 

конвекція 

випромінювання 
Енергія, передана (або отримана) внаслідок теплопередачі, називається 

кількістю теплоти. Визначаємо кількість теплоти: 

1. Під час нагрівання (або охолодження) тіла кількість переданої (отриманої) 

теплоти прямо пропорційна масі тіла і зміні його температури.   

𝑄 = 𝑚𝑐(𝑡2-𝑡1). Коефіцієнт пропорційності с характеризує залежність зміни 

внутрішньої енергії від речовини і називається питомою теплоємністю 

речовини.  

2. Плавлення і тверднення тіл відбувається за цілком певної температури. 

𝑄 = 𝜆𝑚. λ – питома теплота плавлення 
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3. Випаровування і конденсація  відбувається за цілком певної температури. 

𝑄 = 𝑟𝑚. 𝑟 − питома теплота пароутворення 

4. Види палива характеризуються питомою теплотою згоряння.  𝑄 = 𝑞𝑚 

5. Тепловим балансом у замкненій системі тіл при теплообміні між ними 

називається однаковість сум кількостей теплоти, що віддаються більш 

нагрітими тілами менш нагрітим, і кількостей теплоти, одержаних 

останніми. Приклад: в чашку з водою із зануреною ложкою долили більш 

гарячу воду. Ця вода, охолоджуючись до деякої температури, спільної для 

всієї даної системи у стані рівноваги, віддає кількість теплоти Q, при цьому 

вода в чашці отримує кількість теплоти Q1, ложка — Q2. Отже: Q = Q1 + Q2. 

Розв’язування задач 

1. Обчисліть внутрішню енергію одноатомного газу з кількістю речовини 5 

моль за температури 27 °С. 

2. На скільки зміниться внутрішня енергія 200 г гелію у разі збільшення 

температури на 20 К? 

3. На нагрівання 10 кг заліза на 20 °С витратили таку саму кількість теплоти, 

що й для нагрівання 1 кг води на 21 °С. Визначте за даними досліду питому 

теплоємність заліза. 

4. Визначте ККД кухонної плити, якщо при спалюванні 10 кг дров 40 л води 

нагрівається від 20 °С до 100 °С. 

 

 
Отже: 

• Внутрішня енергія макроскопічного тіла (U) є сумою кінетичної енергії 

хаотичного руху молекул (атомів) і потенціальної енергії їх взаємодії. 
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• Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу: 

 
де m — маса газу; М — молярна маса газу; R — універсальна газова стала. 

• Способи зміни внутрішньої енергії: 

1. Виконання роботи. 

2. Теплопередача. 

• Види теплопередачі — процесу передачі енергії від більш нагрітих тіл до 

менш нагрітих: 

— теплопровідність; 

— конвекція; 

— випромінювання 

 Обчислення роботи при ізобарному процесі 

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 А визначається наступним чином: FΔx = pSΔx = 

pΔV. 

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

розширити, то ΔA > 0 — робота газу позитивна. 

Робота зовнішніх сил, буде мати протилежний знак: 

A = -Aг = -pΔV 

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 A = pΔV = p(V2-V1) 

Робота, що виконана газом, чисельно дорівнює площі під графіком 

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

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

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

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

прийняти, що m = М, а ΔТ = 1 К, то А = R, тобто універсальна газова 

постійна має зміст роботи, що здійснюється одним кіломолем газу при 

ізобарній зміні температури на 1 К. 

Таке тлумачення R відповідає раніше встановленому його 

найменуванню: R = 8,31 кДж/(кмоль*К). 

Задачі 

 Визначте роботу розширення 20 л газу при ізобарному нагріванні від 

27 °С до 120 °С. Тиск газу 80 кПа. 

 Яку роботу може виконати водень масою 6 г при ізобарному під-

вищенні температури на 60 К? 

 Яку роботу здійснює газ у кількості 5 моль при ізобарному підвищенні 

температури на 100 К? 
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 Газ при розширенні від об'єму 2*10
-3

 м
3
 до 6*10

-3
 м

3
 здійснив роботу 

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

Домашнє завдання:  §33-35 

natalyshev@ukr.net 

 

 


