
Урок 76 

Тема: Розв'язування задач з теми: ККД теплових двигунів 

 

Мета: формувати в учнів вміння розв’язати задачі: аналізувати умову, 

грамотно оформлювати задачі, «читати» графіки руху, робити необхідні 

креслення. 

 

Хід уроку: 

 

Дайте відповідь на запитання: 

1. Наведіть приклади природних процесів і доведіть, що вони є не 

оборотними.  

2. Сформулюйте другий закон термодинаміки.  

3. Наведіть приклади умовних процесів, які не суперечать першому началу 

термодинаміки, але суперечать другому.  

4. Дайте означення теплового двигуна. Які його основні елементи? 

5. Як визначити ККД теплового двигуна? Які існують можливості збільшення 

ККД?  

6. Як визначити ККД циклу Карно?  

7. Як працює холодильний пристрій? Наведіть приклади різних холодильних 

пристроїв. У чому їх відмінність?  

8. Що показує холодильний коефіцієнт? 

Розв'язування задач. 

Задача 1 

Унаслідок згорання палива в тепловому двигуні виділяться кількість теплоти 

200 кДж, а холодильнику передано кількість теплоти 120 кДж. Знайдіть ККД 

теплового двигуна. 

Задача 2 

Теплова  машина  за  один  цикл  отримує  від  нагрівника  кількість  теплоти  

100  Дж  і  віддає  холодильнику  60  Дж. Чому  дорівнює  ККД  теплової  

машини? 

Задача 3 

Визначте  максимальне  значення  ККД,  яке  може  мати  теплова  машина  з  

температурою  нагрівання  227  °С  і  температурою  холодильника  27  °С 

Задача 4 

Ідеальна  теплова  машина  має  ККД  η= 60%.  У  скільки  разів  кількість  

теплоти,  що  одержує  робоче  тіло  від  нагрівника,  більша  за  кількість  

теплоти,  що  віддає  робоче  тіло  охолоджувачу? 

Задача 5 



Температура  нагрівника  теплової  машини  200  °С.  Яка  температура  

охолоджувача,  якщо  за  рахунок  4  кДж  енергії,  що  отримується  від  

нагрівника,  ідеальна  машина  виконує  роботу  1,6  кДж? 

Задача 6 

Теплова  машина  за  один  цикл  отримує  від  нагрівника  кількість  теплоти  

100  Дж  і  віддає  холодильнику  60  Дж.  Визначте  ККД  машини   

Задача 7 

Який ККД теплового двигуна, якщо робоче тіло, одержавши від нагрівника 

кількість теплоти 1,6 МДж, виконано роботу 400 кДж? Яку кількість теплоти 

передано холодильнику? 

Домашнє завдання 

Задача 8 

Виконавши корисну роботу 270 кДж, тепловий двигун передав холодильнику 

кількість теплоти 630 кДж. Який ККД теплових двигунів? 

Задача 9 

Тепловий двигун виконав корисну роботу 120 кДж. Яка кількість енергії 

виділилася внаслідок повного згорання палива, якщо ККД двигуна 25 % 

Задача 10 

Який ККД ідеальної теплової машини, якщо температура нагрівника 

дорівнює 347
0
С, а температура холодильника 37 

0
С? 

Задача 11 

Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 477
0
С. Якою 

має бути температура холодильника, щоб ККД машини перевищував 80 %? 

Задача 12 

Двигун потужності 5 кВт витрачає щогодини 2,5 літрів бензину. Визначте 

ККД двигуна. 
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Урок 77 

Тема уроку: Необоротність теплових процесів. Ентропія. 

Мета: ввести поняття оборотних та необоротних теплових процесів; 

поняття ентропії та другого закону термодинаміки; сформувати ключові та 

предметні компетентності. 

Хід уроку 

Внаслідок зміни внутрішньої енергії тіла (теплопередачі або виконання 

роботи) ми спостерігаємо процеси, що супроводжуються зміною його 

термодинамічних параметрів.  

Ми знаємо, що в природі теплова енергія завжди передається від тіла з 

більшою температурою до тіла з меншою температурою. Тобто, усі тіла 

прагнуть до встановлення термодинамічної рівноваги їх систем. 

Спрямованість процесів 
1. Необоротні (природні)- передавання тепла від тіла з більшою Т до тіла 

з меншою Т. 

2. Оборотні (штучні) - передавання тепла від тіла з меншою Т до тіла  з 

більшою Т - самовільний процес в природі неможливий 

В термодинаміці процеси відбуваються в ізольованих системах. Тому 

розрізняють два випадки: 

1) процес, який проходить 

у прямому і зворотному напрямку 

(від А→В→A), не створюючи змін у 

навколишньому середовищі 

називають оборотним; (цей процес 

має бути рівноважним) 

2) необоротний процес – 

це такий процес, який проходить у 

прямому і зворотному напрямку, 

створюючи зміни у навколишньому середовищі. 

Ентропія, S – кількісна характеристика невпорядкованості системи; що 

більшої є хаотичність системи, то більше значення S. 

1850 р. німецький фізик Рудольф Клаузіус сформулював другий закон 

термодинаміки для рівноважних процесів на основі дослідних фактів. Закон 

підтверджує необоротність теплових процесів у природі. 

Також вчений увів поняття ентропії (1854) 

Ентропія - фізична величина, яка використовується для 

опису термодинамічної системи, є одною з основних термодинамічних 

величин.  

А → В – прямий процес; 

В → А – зворотний процес. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Ілюстрація самочинного нерівноважного 

процесу в ізольованій системі. Після зняття 

перегородки газ розповсюджується у всьому 

об'ємі, переходить із впорядкованого стану (всі 

частинки ліворуч) до безладу (всі частинки будь-

де). При такому процесі ентропія зростає.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулювання другого закону термодинаміки: 

 

 

 

 

 

 

 

Враховуючи поняття ентропії, другий закон термодинаміки має ще 

одне формулювання: У ізольованій макроскопічній системі ентропія 

залишається або незмінною, або зростає (у нерівноважних процесах), 

досягаючи максимуму при встановленні термодинамічної рівноваги 

(закон зростання ентропії). 

Д.з.: 1. Перегляньте відео за посиланням  

www.youtube.com/watch?v=jCBqwrZc-zY 

www.youtube.com/watch?v=Tc2OTr5GcDg 

www.youtube.com/watch?v=d5PDwA73zRI 

www.youtube.com/watch?v=F-9QxW7uQdg 

www.youtube.com/watch?v=2qaUZ18fWr4 

www.youtube.com/watch?v=CP2Mazi1Cc4 

www.youtube.com/watch?v=NYBMtSC1jZU 

2. Дайте відповідь на запитання: 

1. Чому створення «вічного двигуна другого роду» було б корисним для 

людства? 

2. Чому двигун не може працювати вічно? 

 

За Р. Клаузіусом: неможливо 

перевести теплоту від більш холодної 

системи до більш гарячої, якщо не 

відбувається інших одночасних змін в 

обох системах або тілах, які їх 

оточують. 

 

За А. Пуанкаре: неможливо привести в 

дію теплову машину за допомогою лише 

теплового резервуара. 

 

За М. Планком: неможливо 

побудувати періодично діючу машину, 

вся діяльність якої зводиться до 

підняття тягаря й охолодження 

теплового резервуара. 

 

За В. Томсоном: неможливо перевести 

здійснити такий періодичний тепловий 

процес, єдиним результатом якого буде 

виконання роботи за рахунок теплоти, 

відібраної в нагрівника. 

http://www.youtube.com/watch?v=jCBqwrZc-zY
http://www.youtube.com/watch?v=Tc2OTr5GcDg
http://www.youtube.com/watch?v=d5PDwA73zRI
http://www.youtube.com/watch?v=F-9QxW7uQdg
http://www.youtube.com/watch?v=2qaUZ18fWr4
77-78.docx
77-78.docx


3. Чи може система самочинно перейти зі стану з меншою енергією до 

стану з більшою енергією? 
 


