
Тема. Теплові машини. 

Мета: вивчити тепловімашини . 

Хід уроку. 

Повторення 

1.Що називають теплообміном?(процес передачі енергії від більш нагрітого 

до менш нагрітого тіла) 

2.Внаслідок чого змінюється внутрішня енергія при ізохорному процесі? 

(внаслідок теплообміну) 

3.Куди витрачається вся підведена кількість теплоти при ізотермічному 

процесі? (на роботу здійснювану газом проти зовнішнього тиску) 

3.Як формулюється перший закон термодинаміки? (зміна внутрішньої енергії 

системи  дорівнює сумі наданої їй кількості теплоти і роботи , виконаної над 

системою зовнішніми силами) 

5.У вигляді якої кривої , на координатній площині PV, зображується 

адіабатний процес? (адіабати) 

6.Чи є ідеальними або реальними адіабатний і ізотермічний процеси? (ці 

процеси ідеальні. Ідеальний тепло-провідник – ізотерма, ідеальний тепло-

ізолятор – адіабата) 

7.Що називають адіабатним процесом? (термодинамічний процес зміни 

параметрів газу, що відбувається в теплоізольованій системі, тобто за 

відсутності теплообміну з навколишнім середовищем) 

8.За рахунок чого здійснюється робота газу проти зовнішніх сил, при умові 

відсутності теплообміну газу з навколишнім середовищем? (за рахунок 

зменшення його внутрішньої енергії) 

8. Куди витрачається кількість теплоти, підведена до газу при ізобарному 

процесі? (на збільшення внутрішньої енергії і на роботу розширення, яку 

здійснює газ проти зовнішнього тиску) 

9.Назвіть способи зміни внутрішньої енергії. (здійснення роботи; 

теплопередачі) 

10.Як формулюється перший закон термодинаміки, якщо система сама виконує 

роботу за рахунок теплообміну? (кількість теплоти, надана термодинамічній 

системі, приводить до зміни її внутрішньої енергії  або виконання нею роботи 

чи того й іншого одночасно) 

11. Яка крива крутіша: адіабата чи ізотерма? (крутіше піднімається адіабата, бо 

Р залежить не лише від V, а й від Т) 

 

Тепловий двигун 

Здійснення механічної роботи в сучасних 

машинах і механізмах в основному відбувається 

за рахунок внутрішньої енергії речовини. Як ви 

думаєте? Що може бути прикладом таких 

механізмів? (Тепловий двигун). 



Тепловий двигун з’явився на початку ХVIII ст. У Росії він був запропонований 

І.І.Ползуновим(1765). Першу парову машину у 1769 р.створив 

французськийінженер Кюньо. Людину яка керувала машиною і одночасно 

топила паровий котел,  називали шофером. Ця машина розвивала швидкість 7 

км/год. 

Запатентував універсальний паровий двигун у 1784 р. Дж. Уатт .  

С. Карно  у 1824 р. запропонував цикл 

ідеальної теплової машини.  

На попередніх уроках ми вивчали 4 

термодинамічні процеси. Які?(Ізотермічний, 

ізохорний, ізобарний і адіабатний). 

При яких процесах буде здійснюватися 

максимальна робота?  Очевидно в тих 

процесах , у яких виключено контакт 

гарячого тіла з холодним, оскільки в разі 

такого контакту відбувається теплопередача без здійснення роботи. Які це, на 

вашу думку, процеси?(Ізотермічний і адіабатний. В першому процесі 

розширення газу відбувається за постійної температури, а в другому – газ 

розширюється без теплообміну з навколишніми тілами). 

Енергія, яка виділяється під час згоряння палива, 

через теплообмін передається газу. Газ, 

розширюючись, виконує роботу проти зовнішніх 

сил і надає руху механізму.  

Тепловий двигун – це пристрій, який перетворює 

внутрішню енергію палива у механічну. 

Розглянемо основні частини теплового двигуна. 

Отримавши, в процесі розширення від тіла з 

температурою Т1,(нагрівач) деяку кількість 

теплоти Q1 газ у результаті стискання неодмінно 

віддає кількість теплоти Q2 тілу з більш низькою температурою Т2  

(холодильник). Отже на роботу перетворюється лише частина кількості 

теплоти Q1 , отриманої від нагрівача, яка дорівнює Q1 -Q2. Після завершення 

кожного циклу робоче тіло вертається в початковий стан‚ тобто його 

внутрішня енергія набуває колишнього значення. Отже, з першого закону 

термодинаміки випливає, що корисна робота Ак, яку здійснює тепловий 

двигун, дорівнює різниці кількості теплоти Q1 отриманої робочим тілом, і 

кількості теплоти Q2 ‚ відданої робочим тілом холодильнику: 

Ак=Q
1
 -Q

2 .  
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