
Тема: Принцип дії теплової машини. Цикл теплових машин. 

Мета: вивчити принцип дії теплових машин і холодильної машини;  

Хід уроку 

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
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 -Q
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Нехай ідеальний газ об’ємом V1 міститься у закритому циліндрі з 

поршнем під тиском р1. Поставимо 

циліндр на нагрівник‚ температура 

якого Т1 підтримується сталою. Ми 

будемо спостерігати ізотермічний 

процес‚ що супроводжується зміною 

об’єму і тиску газу відповідно V2‚ p2 та 

виконанням роботи А1 за рахунок 

кількості теплоти Q
1‚ одержаної від 

нагрівника. Відповідно до графіка в 

системі координат pV процес 

відобразимо ізотермою 1-2. Припустимо ‚ що далі газ буде розширюватися 

адіабатно‚ тобто без теплообміну з навколишнім середовищем.  Газ виконає 

додатну роботу розширення А2 за рахунок внутрішньої енергії‚ змінивши стан 

з об’ємом V2 і тиском p2  на стан зоб’ємом V3 і тиском р3. При цьому буде 

відбуватися охолодження‚ яке супроводжується зміною температури від Т1 до 

Т2. На графіку цьому процесу буде відповідати адіабата 2-3. Після цього 

поставимо циліндр на холодильник‚ температура якого Т2 підтримується 

сталою . Будемо спостерігати ізотермічний процес‚ при якому газ зі стану  

зоб’ємомV3 і тиском р3 буде переходити до стану зоб’ємомV4 і тиском р4. . При 

стисканні газу зовнішні сили виконують від’ємну роботу(-А3)‚ і щоб 

температура газу не змінилася‚ вона повинна відповідати кількості теплоти‚ 

відданої холодильнику Q2=А3  . 

На графіку  цей процес відповідатиме ізотермі 3-4. Проте станV4‚ p4 

добиратимемо так‚ щоб подальше адіабатне стискання газу при досягненні 

температури Т1 привело до замикання циклу ‚ тобто до об’єму V1.Нарешті в 

точціV4‚ p4  знову без теплообміну за допомогою адіабатного  стискання 

повернемо газ у вихідний стан‚ приводячи до збільшення його внутрішньої 



енергії і підвищення температури до Т1. На графіку цьому процесу відповідає 

адіабата 4-1. Цикл ‚ який ми отримали‚ складається з двох ізотермічних і двох 

адіабатних процесів;  він дістав назву циклу Карно і становить один цикл 

роботи ідеальної теплової машини.Під час розширення робоче тіло виконує 

роботу‚ а під час стискання роботу над тілом виконують зовнішні сили. Після 

кожного циклу робоче тіло повертається в попереднє положення. 

Проте машину можна примусити 

працювати і за оборотним циклом 

Карно‚ коли внаслідок виконаної роботи 

від системи віднімається деяка кількість 

теплоти‚ цьому разі охолодження 

досягається за рахунок виконання 

роботи‚ теплота примусово 

переходитиме від менш нагрітого тіла 

до більш нагрітого ‚ а теплова машина 

перетвориться на холодильну машину. 

У процесі ізотермічного 

розширення ‚ що відбувається за 

температури холодильної камери Т2‚ робоче тіло здійснює роботу  і поглинає 

при цьому від холодильної камери кількість теплотиQ2. Під час ізотермічного 

стискання робочого тіла‚ що відбувається за більш високої температури Т1 

нагрівача(атмосфери)‚ останньому передається кількість теплоти Q1. Це 

відбувається за рахунок зовнішніх сил. Таким чином‚ нагрівачу передається 

більша кількість теплоти‚ ніж відбирається від холодильної камери: 

Q1 = Q2+А. Отже‚ температура холодильної камери Т2  ще більше 

знижується‚ а температура нагрівника Т1 ще більше підвищується.Холодильна 

установка – пристрій, що працює циклічно і підтримує в холодильній камері  

температуру більш низьку, ніж у навколишньому середовищі.(холодильник, 

кондиціонер) Робочим тілом  у холодильнику є пари легко-киплячих рідин  

аміаку, фреону та ін. Енергія підводиться від електричної мережі. Нагрівник - 

радіатор, холодильник – морозильна камера. 

 Ефективність роботи холодильної машини характеризують 

холодильним коефіцієнтом    ԑ= 
Q2

Q1−Q2
 

Напрям перебігу теплових процесів встановлює другий закон 

термодинаміки. У природі неможливий процес ‚ під час якого теплота 

довільно переходила б від менш нагрітих до більш нагрітих тіл. 
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