
Ізопроцеси 

Газові закони 

 
Ізопроцесами називають термодинамічні процеси, що протікають 

в системі з незмінною масою при постійному значенні одного із 

параметрів стану системи. 

 

1˚  Ізот ермічний процес. 

 

Т = const,  ΔT = 0 

 

Р.Бойль (англ.), Е. Маріотт (фр.) , ХХVII ст. 

 

Закон Бойля-Маріотт а. 

 

Добут ок  pV=const для даної кількост і газу при пост ійній 

температ урі. 

 

Пояснення закону Бойля-Маріотта з т очки зору МКТ. 

 

Тиск – це узагальнена, усереднена дія молекул (атомів, 

частинок) на стінки. При зменшенні об’єму в декілька раз у 

стільки ж раз збільшується число молекул в одиниці об’єму 

(концентрація), а отже і число ударів молекул в стінки за 

одиницю часу. Останнє веде до зростання тиску. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Ttg46YRI-34/UOK_RTsN5JI/AAAAAAAAEBU/2hbbJnxdtGc/s1600/111.bmp


 

 

Схема експерименту 

 
 

2˚Ізохоричний процес. 

 

V = const,  ΔV = 0 

 

Ж. Шарль (фр.), 1787 рік. 

 

Закон Шарля. 

 

Тиск певної маси газу при нагріванні на 1˚С при постійному 

об’ємі збільшується на 1/273 частину його тиску при 0˚С. 

 

 р = р0(1 + αt) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SI944ASg-nI/UOK7xj8G1XI/AAAAAAAAD_A/UbXpceeo4nM/s1600/%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-1fiDN3iRDAw/UOK735CFBEI/AAAAAAAAD_I/nklOPJkYLX4/s1600/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0.bmp


 де α =( p – p0)/p0t = 1/273 (K
-1) -  температурний коефіцієнт 

тиску. 

 

Tt = T – 273; р = р0(1 + αt) = р0 + р0 α(T – 273) = p0αT. 

 

Тому р = p0αT  або р/Т = const  при незмінній масі ідеального 

газу. 

 

 

Пояснення закону Шарля на основі МКТ. 

 

Згідно із основними положеннями МКТ при зростанні 

температури ідеального газу зростає середня швидкість руху 

молекул (атомів, частинок), а тому зростає частота стикання зі 

стінками посудини. Це зумовлює зростання тиску молекул на 

стінки. 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Bq5bHKFc6gY/UOK8N_RLbrI/AAAAAAAAD_Q/FwtmtsiXlxI/s1600/%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.bmp


 

Схема експерименту 

 
 

3˚  Ізобаричний процес. 

р = const,  Δр = 0 

 

Ж. Гей-Люссак (фр.), 1802 рік. 

 

Закон Гей-Люссака. 

 

Збільшення температури газу на 1˚С при постійному тиску 

збільшує його об’єм на 1/273 частину того об’єму, котрий займає 

газ при 0˚С. 

 

V = V0(1 + βt) 

 

де β = (V – V0)/V0t – температурний коефіцієнт обємного 

розширення газу. 

Враховуючи, що t = T – 273, закон Гей-Люссака можна подати 

у наступному вигляді: 

 

V = V0βt, V/T  = const,  при незмінній масі ідеального газу. 

 

 

Пояснення закону Гей-Люссака на основі МКТ. 

http://3.bp.blogspot.com/-KxJkNJW1_hM/UOK8UQTRKXI/AAAAAAAAD_Y/O6l3GxFDFIU/s1600/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0.bmp


 

Згідно із основними положеннями МКТ при зростанні 

температури ідеального газу зростає середня швидкість руху 

молекул (атомів, частинок), а тому зростає середня відстань між 

молекулами, що і зумовлює зростання об’єму, який займає 

ідеальний газ. 

 

 

 

Схема експерименту 

 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Z6cP1DAyQoY/UOK8lpnVQwI/AAAAAAAAD_g/-MmBuW-Nyus/s1600/%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-cKsxjicO2LM/UOK8teAQtgI/AAAAAAAAD_o/7ufEI6eKzaE/s1600/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0.bmp


Об’єднаний газовий закон 

 

Закони Бойля-Маріотта, Шарля та Гей-Люссака, які встановлені 

експериментально, об’єднуються в одну формулу, яку називають 

об’єднаним газовим законом. 

 

Для даної маси ідеального газу (m = const) в ході довільного 

рівноважного термодинамічного процесу 

величина pV/T залишається постійною: 

 

pV/T = const 

 

Якщо у ході даного процесу маса газу змінюється, то об’єднаний 

газовий закон набуває наступного вигляду: 

 

pV/(mT) = const 

 

 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-U0d3SBquWJo/UOK8_0iKZiI/AAAAAAAAD_w/ecb6cGVkoHw/s1600/%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8.bmp


Задачі для самоперевірки   

Підручник фізика 10 клас, за редакцією Бар’яхтара  В.Г.,  розділ 3, 

§§ 29,30, вправа 30 


