
Гр. 11-0, 11-д, 11-т.    

23.11.20 – 27.11.20 

Заняття  № 35. 

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка. 

    Тема.   Ізопроцеси. Газові  закони  для  ізопроцесів.               

      Література. В. Д. Сиротюк. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту. 

               §38, с. 150-152. 

Відео:  https://www.youtube.com/watch?v=yLiC70R2Q1A 

             https://www.youtube.com/watch?v=nxilCMD4dG8    

 

Виконайте наступні завдання: 

Завдання №1. 

- Переглянути відео. 

- Опрацювати §38, с. 150-152 . 

     -  Дати відповіді письмово на запитання №1, №2, с.152. 

Завдання № 2.  Опорний конспект записати в зошит. 

1. Ізопроцеси. 

   Рівняння  стану  ідеального  газу дозволяє описати, що відбувається з газом 

за будь-яких змін усіх його параметрів. Однак багато процесів у газах, що 

відбуваються в природі або здійснюються за участі техніки, припустимо 

розглядати (приблизно) як процеси, в яких змінюються лише два з них, а 

третій залишається незмінним. Ізопроцесами називаються процеси, що 

протікають у системі з незмінною масою за сталого значення одного з 

параметрів стану системи (від грец. «ізос» — рівний). 

2.  Ізотермічний процес. 

Процес, що відбувається за сталої температури, називають 

ізотермічним. 

Дослід показує: якщо стискувати газ за сталої температури, тиск 

зростає обернено пропорційно об'ємові. Це означає, що для даної 

маси газу добуток тиску газу на його об'єм залишається незмінним за сталої 

температури:   при  

Графік залежності p(V) при Т = const називають ізотермою (рис. 2). Це 

співвідношення було виявлено експериментально в другій половині XVII ст. 



англійським ученим Р. Бойлем і французьким ученим Е. Маріоттом, тому 

його називають законом Бойля — Маріотта. 

   Закон Бойля — Маріотта дозволяє пов'язати значення тиску й об'єму даної 

маси газу в двох різних станах, якщо температура газу в обох станах є 

однаковою. Позначимо через  і  значення тиску й об'єму газу в стані 1, а 

через  і  —у стані 2. Тоді зі співвідношення pV= const дістаємо: 

  при  

3.Ізобарний процес. 

Процес, що відбувається за сталого тиску, називають ізобарним.  
З рівняння стану дістаємо 

 при  

Графік залежності V (Т) при називають ізобарою (рис. 3). 

Співвідношення    називають законом Гей-Люссака на 

честь французького вченого, що відкрив його на початку XIX ст. 

Закон Гей-Люссака дозволяє пов'язати значення об'єму й температури даної 

маси газу в двох різних станах, якщо тиск газу в обох станах є однаковим. 

Позначимо  і  значення об'єму й температури газу в стані 1, a  і  — 

у стані 2. 

Тоді зі співвідношення  дістаємо 

  при  

4.Ізохорний процес. 

 
Процес, що відбувається за сталого об’єму, називають 

ізохорним. Дослід показує: якщо нагрівати газ за сталого об'єму, 

тиск газу буде збільшуватися прямо пропорційно температурі.  

Це означає, що для даної маси газу відношення тиску газу до 

температури залишається незмінним за сталого об'єму: 

 при  

Графік залежності р(Т) при V =const називають ізохорою (рис. 4). 

Залежність тиску газу від температури була досліджена наприкінці XVIII ст. 

французьким ученим Шарлем, тому написане співвідношення 

називають законом Шарля.  Закон Шарля дозволяє пов'язати значення тиску й 

температури даної маси газу в двох різних станах, якщо об'єм газу в обох станах 

є однаковим.              при  



 



 

Завдання №3.  

1. Зобразіть графік ізотермічного процесу в координатах (V, Т) і (р, Т). 

2. Зобразіть графік ізобарного процесу в координатах (р, Т) і (р, V). 

3. Зобразіть графік ізохорного процесу в координатах (V, Т) і (р, V). 

 

Завдання №4.  

Записати  зразки  розв´язування задач.  

 

Задача №1.   

Газ  стиснутий  ізотермічно від об'єму 8 л до об'єму 6 л. Тиск при цьому зріс  на  

4 кПа. Яким був початковий тиск? 

(Відповідь:   12 кПа.) 

 
  

Задача №2.   

За  температури  -23 °С  газ займає  об'єм  60 л.   

Яким буде об'єм газу при 127 °С ?  Тиск газу не змінився. 

 

 
 

Задача №3. 
 Після збільшення абсолютної температури в 1,2 разу об'єм газу збільшився 

на 0,6 л за сталого тиску. Знайдіть початковий об'єм газу. (Відповідь: 3 л.) 

  

 

Завдання  №4.  

 

Виконайте тести.  

Запитання 1 

Процес,у ході якого один із макроскопічних параметрів даного газу деякої 

маси залишається незмінним, називають... 

 

варіанти відповідей 

А. газовим законом 

Б. ізобарою  

В. ізотермічним 



Г. ізопроцесом 

Запитання 2 

Установіть відповідність "ізопроцес - математичний запис закону". 

 

 
варіанти відповідей 

А) 1 - А, 2 - Б, 3 - Г 

Б) 1 - Б, 2 - В, 3 - Г 

В) 1- Г, 2 - А, 3 - В 

Г)  1 - А, 2 - В, 3 – Б 

 

Запитання 3. 

Під час ізотермічного процесу тиск газу зменшився у два рази. Визначте як і 

у скільки разів змінився об'єм газу. 

 

варіанти відповідей 

А. збільшився у 2 рази  

Б. зменшився у 2 рази  

В. не змінився 

Г. зменшився у 4 рази 

 

Запитання 4 

Під час ізобарного процесу температура газу збільшилася у 3 рази.  

Визначте, як у скільки разів змінився об'єм. 

варіанти відповідей  

А. не змінився  

Б. зменшився у 3 рази 

В.  збільшився у 3 рази 

Г. збільшився у √3 

Запитання 5 



 
Які з наведених графіків відповідають ізотермічному процесу, що 

відбувається з ідеальним газом? 

варіанти відповідей 

1) А 

2) Б  

3) В  

4) Г 

Запитання 6 

 
Які з наведених графіків відповідають ізохорному процесу, що відбувається з 

ідеальним газом? 

варіанти відповідей 

  

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Жоден 

Запитання 7 



 
Скориставшись рисунком,на якому наведено графік зміни стану ідеального 

газу даної маси, оберіть всі правильні твердження. 

варіанти відповідей 

А. Під час процесу, якому відповідає ділянка 2-3, газ стискається. 

Б. Під час процесу, якому відповідає ділянка 3-1, газ нагрівається.  

В. Точка 2 графіка відповідає максимальному тиску газа, що досягається під 

час всього процесу. 

 

Запитання 8 

 
Скориставшись рисунком, на якому наведено графік зміни стану ідеального 

газу даної маси, укажіть всі правильні твердження. 

варіанти відповідей 

А. Під час процесу, якому відповдає ділянка 2-3 графіка, тиск газу 

збільшився. 

Б. Під час процесу, якому відповідає ділянка 3-1 графіка, газ нагрівається.  

В. Точка 3 графіка відповідає максимальному об'єму газа, що досягається під 

час всього процесу.   

 

Завдання  №5.  

Розв´яжіть самостійно. 

Задача №1. 

Під час ізотермічного стискання об'єм газу збільшився на 5 л, а тиск 

збільшився в 3 рази.  

Яким був початковий об'єм газу?                                       (Відповідь: 7,5 л.)  



Задача № 2.  

Тиск газу в балоні при 27 °С дорівнює 240 кПа. Яким стане тиск після 

нагрівання газу на 100 °С? Охолодження на 50 °С?  

                                                                           (Відповідь: 320 кПа; 200 кПа.) 
 

 

Д./З. 

Вивчити  §38,  с. 150-152, конспект. 

 

 Виконати письмово. 

I-й   Варіант.   Задача  №398,  №400 , с.154.  Рівень А. 

 

II-й  Варіант.   Задача №399,  №401, с.154.    Рівень А. 

 

Додатково.      Задача №425, с.156.                  Рівень Б. 


