
ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ,  

АБСОЛЮТНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР,  

РІВНЯННЯ МЕНДЕЛЕЄВА – КЛАПЕЙРОНА,  

ІЗОПРОЦЕСИ. 



ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ МКТ 

Мікроскопічні параметри – це фізичні величини, які характеризують 

властивості та поведінку окремих мікрочастинок речовини.(маси молекул, їх 

швидкості, концентрація) 

Макроскопічні параметрами – це фізичні величини, які характеризують 

властивості та поведінку макроскопічних тіл без урахування їх молекулярної 

будови.(об’єм, тиск, температура) 

Основне завдання МКТ:  

Встановити зв’язок між макроскопічними і мікроскопічними 

параметрами речовини й, виходячи з цього, знайти рівняння стану даної 

речовини.  

 

 



ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ  

      

 
 

З точки зору молекулярних уявлень, гази складаються з атомів або 

молекул, відстані між якими значно більші за їх розміри. Внаслідок цього 

сили взаємодії між молекулами газів практично відсутні. Взаємодія між 

ними фактично відбувається лише під час короткочасних зіткнень 

Ідеальний газ – це фізична модель газу, молекули якого приймають за 

матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно 

взаємодіють у моменти зіткнення. 



ШВИДКОСТІ РУХУ ГАЗІВ 

Число молекул величезне, і за секунду кожна молекула змінює швидкість 

свого руху мільярди разів. Тому використовуються середні значення 

швидкостей молекул. 

 

 
       - середній квадрат швидкості,     - число молекул,                   - швидкості руху окремих 

молекул. 

 

Середня квадратична швидкість руху молекул – це квадратний корінь із середнього квадрата 

швидкості. 

 

 



ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ: 

 

 

     – тиск ідеального газу 

        – маса однієї молекули газу 

      –  концентрація молекул 

       – середнє значення квадрата швидкості молекул 



ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ 

ЗВ'ЯЗОК ТИСКУ З СЕРЕДНЬОЮ КІНЕТИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ МОЛЕКУЛИ. 



ТЕМПЕРАТУРА 

Стан теплової рівноваги – це такий стан макроскопічної системи, коли всі 

макроскопічні параметри системи залишаються незмінними як завгодно 

довго. 

 

Температура – фізична величина, яка характеризує стан теплової 

рівноваги макроскопічної системи. 

 



АБСОЛЮТНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР 

Абсолютна температура – це температура  

T,виміряна за шкалою кельвіна.   

Одиниця абсолютної температури – кельвін. 

 

 

 

 

 

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов’язані співвідношеннями: 



ЗВ’ЯЗОК ТЕМПЕРАТУРИ І СЕРЕДНЬОЇ КІНЕЧТИНОЇ ЕНЕРГІЇ МОЛЕКУЛ 

 

Якщо гази перебувають у стані теплової рівноваги,  

то середні кінетичні енергії молекул цих газів будуть  

однаковими.  

 

 

 
 



ЗВ’ЯЗОК ТЕМПЕРАТУРИ І СЕРЕДНЬОЇ КІНЕЧТИНОЇ ЕНЕРГІЇ МОЛЕКУЛ 

температура за шкалою Кельвіна пов’язана з величиною: 

 

 

Де К – стала Больцмана – коефіцієнт пропорційності, який не залежить ані від температури, ані від 

складу та кількості газу. 

 

 

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу прямо пропорційна 

абсолютній температурі: 

 



ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ ЗВ’ЯЗОК З АБСОЛЮТНОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ І КОНЦЕНТРАЦІЄЮ. 

Тиск  газу повністю визначається його абсолютною температурою  і 

концентрацією молекул газу: 



РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ 

 

 

 

 

Універсальна газова стала  – це добуток числа Авоґадро  на сталу 

Больцмана. 

 



РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (МЕНДЄЛЄЄВА –КЛАПЕЙРОНА) 

Рівняння Мендєлєєва – Клапейрона: 
 

Або 

 

Рівняння Клапейрона: 

 



ІЗОПРОЦЕСИ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПРОЦЕС. ЗАКОН БОЙЛЯ – МАРІОТТА 

Ізопроцес – це процес, у ході якого один із макроскопічних параметрів (тиск, об’єм, 

температура) даного газудеякої маси залишається незмінним. 

Ізотермічний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається 

за незмінної температури. 

Закон Бойля – Маріотта: Для даного газу деякої маси добуток тиску газу на його об’єм є 

незмінним, якщо температура газу не змінюється: 

 



ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС. ЗАКОН ҐЕЙ-ЛЮССАКА 

Ізобарний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, 

що відбувається за незмінного тиску. 

Закон Ґей-Люссака: Для даного газу деякої маси відношення об’єму газу 

до температури є незмінним, якщо тиск газу не змінюється: 

 

 



ІЗОХОРНИЙ ПРОЦЕС. ЗАКОН ШАРЛЯ 

Ізохорний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, 

що відбувається за незмінного об’єму. 

Закон Шарля: Для даного газу деякої маси відношення тиску газу до його 

температури є незмінним, якщо об’єм газу не змінюється: 

 

 


