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Лекція 2 містить: основні означення, терміни і величини в 

термодинаміці; термодинамічні системи та їх класифікацію; робоче тіло і 

зовнішнє середовище; ізольована, відкрита і закрита (замкнута) 

термодинамічна системи; адіабатна система; термодинамічний стан; 

рівноваговий і нерівноваговий стан; стаціонарний стан; аґрегатний стан; 

фази і фазова рівновага; однофазний, двофазний і трифазний стани. 

Природа газового стану; ідеальний, неідеальний і реальний газ; 

рівняння стану ідеальних і реальних газів. 

Параметри і функції термодинамічного стану; термодинамічні 

параметри стану і їх розмірність; абсолютний тиск, питомий об’єм, 

кількість речовини, абсолютна температура. Внутрішня енергія, ентальпія, 

ентропія.  

Лекція 2 адресується студентам спеціальності «середня освіта (за 

предметними спеціальностями». 
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Лекція 2 

 

ТЕРМОДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ І ПАРАМЕТРИ 

ТЕРМОДИНАМІЧНОГО СТАНУ  

 

2.1 . ТЕРМОДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

1.Будь-який об’єкт, який виокремлений з простору для 

термодинамічної аналізи реальними або уявними фізичними замкненими 

поверхнями від зовнішнього щодо нього середовища, називається 

системою. 

2.Система, частини якої можуть енергетично взаємодіяти між собою та 

із зовнішнім середовищем і обмінюватися з ними речовиною називається 

термодинамічною системою.  

Термодинамічною системою може бути сукупність тіл, одне окреме 

тіло або його частина, частина простору, що наповнена випромінюванням. 

У загальному термодинамічна система є частиною простору, для якої 

поняття тепла (Q) і температури (Т) має смисл і може бути піддано 

дослідженням термодинамічними методами.  

3. Все, що знаходиться поза термодинамічною системою називається 

зовнішнім середовищем. 

4. Термодинамічна система, що не обмінюється енергією і 

речовиною через свою «межу» з іншими системами або зовнішнім 

середовищем та має постійний об’єм називається ізольованою (для такої 

системи об’єм і енергія є сталими).  

5. Якщо через «межу» системи переходить речовина, то система 

називається відкритою, а якщо ні – то закритою (замкнутою). При цьому 

в обох випадках обмін енергією із зовнішнім середовищем можливий. 

6. Система може бути піддана змінам, при яких вона обмінюється 

енергією у формі тепла і роботи із зовнішнім середовищем. При цьому 

змінюється як система, так і зовнішнє середовище. 

Якщо «межа» не пропускає енергію у формі тепла, то будь-які 

процеси, які відбуваються в системі носять назву адіабатних (гр. adiabatos 

– непрохідний) – різновидність ізольованої системи, – а «межа» системи 

(явна або уявна) – адіабатною оболонкою. 

7. Будь-яка термодинамічна система характеризується певним 

термодинамічним станом – сукупністю фізичних і хімічних 

властивостей, що її характеризують, і, відповідно, сукупністю 

термодинамічних параметрів – фізичних величин. 

8. Якщо термодинамічний стан системи не змінюється у часі, тобто 

в системі відсутні потоки енергії і речовини, та її сталість не обумовлена 

ніякими зовнішніми процесами, то система знаходиться у рівноваговому 

стані. Тобто, якщо стан системи залишається сталим при одночасній 

сталості оточуючого середовища, то такий стан є термодинамічною 

рівновагою. Під рівноваговим станом тіла розуміють такий стан, при якому 
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у всіх точках його об’єму параметри стану р, v, T (де v – питомий об’єм ) і 

всі інші фізичні властивості тіла однакові.  

А якщо стан системи залишається сталим тільки завдяки певним 

змінам зовнішнього середовища, то він є стаціонарним. 

9. У залежності від температури і тиску речовина може 

знаходитися у газовому (г), рідкому (р) і твердому (тв.) агрегатному стані 

та в стані плазми. 

Але не для всіх речовин всі ці стани можна досягти. Наприклад, для 

процесу: 

СаСО3 (т) → СаО (т) + СО2 (г) 

 

стан (р) та (г) для СаСО3 не існує. Поняття термодинамічного і аґреґатного 

стану різні. 

Двофазний стан характеризується знаходженням у рівновазі речовин 

двох аґреґатних станів (т+р), (т+ґ), (р+ґ), трифазний стан – знаходженням у 

рівновазі речовин трьох аґреґатних станів (т+р+ґ) при певних умовах. 

10. Перехід речовини з рідкого стану в газовий називається 

пароутворенням, коли цей процес відбувається з поверхні рідини – 

випаровуванням.  

Аналогічний перехід з твердого стану в газовий – перегін (сублімація), 

зворотні процеси носять назву зрідження при переході газу до рідкого 

стану, деперегін (десублімація) – при переході газу у твердий стан. Для 

обох випадків ці процеси – конденсація пари (у зв’язку з цим твердий і 

рідкий стани називають конденсованими).  

Перехід з твердого стану до рідкого називається топленням, а 

зворотній процес – твердінням (тужавінням для цементу, алебастру 

тощо) або замерзанням, коли процес відбувається при низькій температурі. 

Всі ці процеси супроводжуються виділенням або поглинанням тепла 

(Q пароутворення, Q випаровування, Q перегону (сублімації), Q топлення, 

Q поліморфного перетворення, тощо). 

З двох станів або двох модифікацій речовини більш стабільна при 

більш високій температурі (р=const) та із форм, перехід в яку 

супроводжується поглинанням тепла. При більш низькій температурі 

(р=const) більш стабільна є та з форм, перехід в яку супроводжується 

виділенням тепла. 

Плавлення [(т)→(р)] і випаровування [(р)→(ґ)] завжди 

супроводжуються поглинанням тепла, тому рідкий стан більш стабільний 

при високій температурі, ніж твердий, а газовий – ніж рідкий (при 

р=const). 

11. За однорідністю системи поділяють на:  

ГОМОГЕННІ: усередині системи немає поверхонь поділу, що 

відокремлюють частини системи. 

ГЕТЕРОГЕННІ: усередині системи є поверхні поділу, що 

відокремлюють частини системи, які розрізняються за властивостями 
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2.2. ГАЗ І ПА́РА . ІДЕАЛЬНИЙ, НЕІДЕАЛЬНИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ 

ГАЗИ 

 

1. Газ – це па́ра рідини або твердого тіла в стані , далекому від 

зрідження (конденсації, скраплення). 

2. Па́ра – це газ у стані, близькому до стану зрідження (конденсації, 

скраплення). 

3. Ідеальний та неідеальний гази 
Сукупність молекул як пружних матеріальних точок, які звершують 

хаотичний рух, і для яких не враховують: власний об’єм молекул; сили 

міжмолекулярної взаємодії між ними; асоціацію молекул, – називається 

ідеальним газом. 

Цим терміном позначають газ, властивості якого точно описані 

законами ідеального газу. Фактично ідеальний газ уявляє собою фізичну 

модель, а в багатьох випадках –  лише математичну модель. Якщо гази 

відхиляються від властивостей ідеального газу, вони є неідеальними. 

Реальні гази ще далі відхиляються за властивостями від ідеальних, ніж 

неідеальні. 

До властивостей ідеального газу наближені реальні гази з малим 

радіусом молекул і при Т→ max, р→ 0. Для ідеального газу за законом 

Шарля тиск лінійно змінюється з температурою при v = const. 

У тих випадках, коли маються на увазі різні реальні гази, які 

знаходяться в умовах, при яких їх властивості близькі до ідеальних газів і 

для яких прикладені закони ідеального газу, вживають термін «ідеальні 

гази». 

Неідеальні і реальні гази відхиляються від властивостей ідеальних 

газів внаслідок наявності власного об’єму молекул, сил міжмолекулярної 

взаємодії і асоціації молекул, що і враховується при описі їх поведінки. 

 

2.3. ПАРАМЕТРИ І ФУНКЦІЇ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО СТАНУ 

 2.3.1.Загальні означення 

Термодинамічний стан можна охарактеризувати сукупністю величин 

– термодинамічними параметрами (р, v, T, S) та термодинамічними 

функціями (U, H, F, G) стану термодинамічної системи, 

де    р – абсолютний тиск; 

v – питомий об’єм;  

Т – абсолютна температура; 

S – ентропія; 

U – внутрішня енергія; 

Н – ентальпія; 

F – потенціал Гельмгольца; 

G – потенціал Ґіббса. 

 

2.3.2. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТАНУ ТА ЇХ 

РОЗМІРНОСТІ 
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1. Абсолютний тиск р [Н/м
2
] 

Одиниці розмірності абсолютного тиску: 

1Н/м
2
 = 1Па 

Кратні одиниці: 

1кПа(кіло) = 1·10
3
Па                 1мПа(мілі) = 1·10

 -3
Па  

1МПа (мега)= 1·10
6
Па               1мкПа (мікро)= 1·10

-6
 Па  

1ГПа (гіга)= 1·10
9
Па                  1нПа (нано)= 1·10

 -9
Па  

1ТПа*  = 1·10
12

Па                       1пПа (піко)= 1·10
 -12

Па  

Інші (поза системою SI) одиниці розмірності тиску: 

1бар = 0,1 МПа =1·10
5
 Н/м

2
= 1·10

5
Па. 

Інші розмірні величини тиску пов’язані із стовпом рідини ( в мм або 

м) Нg або Н2О, ..., що урівноважує тиск середовища за температури 0˚С 

(для Нg) та 4˚С (для води): 

1 фізична атмосфера: 

1 атм =760 мм рт.ст.=10333 мм вод.ст.=1,0132бар=0,101325 МПа; 

1 бар = 750 мм рт.ст. = 1,02·10
4
 мм вод. ст.; 

1 технічна атмосфера: 

1 ат. =1кгс/см
2
 = 1·10

4 
кгс/м

2
 = 0,981·10

5 
Па = 0,0981 МПа = 0,981 бар. 

Абсолютний тиск р є повним тиском тіла або середовища, що 

відлічується від гіпотетичного абсолютного нуля тиску. 

2. Об’єм. Питомий об’єм 

Одиниці об’єму V [м
3
], [л]. Vн [нм

3
] – об’єм, який займає газ за 

нормальних [н] фізичних умов: р = 760 мм рт.ст. = 1 атм; t = 0˚C 

(нормальні технічні умови, наприклад: р = 1ат. = 1кгс/см
2
 = 735,6 мм рт.ст.; 

t = 20˚C). 

Питомий об’єм 

     v = V/m      [м
3
/кг]  –  об’єм одиниці маси;                       (2.1) 

 об’єм одного кіломоля 

Vμ  [м
3
/кмоль]. Система SІ: молярний об’єм VIII [м

3
/моль]. 

Густина ρ пов’язана з питомим об’ємом: 

ρ = 1 / v [кг/м
3
]  –  маса одиниці об’єму.                 (2.2) 

3. Кількість речовини 

3.1. Позначення у системі SІ: 

1) відносна атомна маса елемента Аr (Е), наприклад, заліза Аr (Fe) 

 (r – лат. relatio –відношення);  

2) відносна молекулярна маса речовини, наприклад, карбон(ІV) 

оксиду  Mr (CO2); 

3) Об’єм газу, наприклад, кисню V(О2); 

4) Молярний об’єм VIII [м
3
/моль] (Vμ), (VM)  у системі SІ. 

3.2. Кількість речовини – це фізична величина, яка визначається 

числом структурних елементів. Кількість речовини не є синонімом маси. 

Одиницею кількості речовини є моль і його похідні кіломоль [кмоль], 

мілімоль [ммоль], мікромоль [мкмоль] тощо. 
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3.3 Моль – міра кількості речовини. Моль – кількість простої або 

складної речовини, яка містить таку кількість структурних елементів 

(атомів, молекул, йонів або електронів), яка дорівнює кількості атомів у 

12г ізотопу Карбону 
12

С, а саме NA=6,022045(31)·10
23

 з відносною 

похибкою 5,1477·10
-6

 (за новітніми даними NA= 6,0220978·10
23

) [моль
-1

]. 

*тера від гр. “teras” – чудовисько 

Тому говорять про моль атомів, моль молекул, моль йонів, моль 

електронів, тощо. Наприклад, 1моль – це 6,022045·10
23

 атомів Сульфуру 

або така ж кількість молекул етилового спирту або стільки ж йонів 

купруму(ІІ), або 6,022045·10
23

 електронів і таке інше. 

А 0,6022045·10
23

 структурних одиниць – це вже 0,1 моль тих же 

атомів, молекул, йонів, електронів тощо. Можна говорити про кількість 

моль елементів у 1 моль сполуки, наприклад, 1 моль кальцій хлориду СаСl2 

містить 1 моль кальцій – йонів (6,022045·10
23

 окремих йонів) і 2 моль 

хлорид – йонів (12,04409·10
23

 окремих атомів). 

Подібно цьому, 1 моль натрій нітрату NaNO3 містить 1 моль натрій – 

йонів (6,022045·10
23

 атомів), 1 моль атомів Нітрогену (6,022045·10
23

 

атомів) і 3 моля атомів Оксигену (18,066135·10
23

 атомів). 

3.4. Молярна маса (М або μ) – відношення маси до кількості речовини. 

Її розмірність в системі SІ: [кг/моль], [кг/кмоль], [г/моль], [мг/моль] тощо. 

Наприклад, молярна маса карбон(ІV) оксиду CO2 дорівнює 44 [г/моль] (а 

не 44г); молярна маса сульфатної кислоти H2SO4, дорівнює 98 [г/моль] (а 

не 98г). 

Для реакції згоряння етилового спирту: 

С2Н5ОН + 3О2 = 2СО2 + 3Н2О 

правдиво, що з 1 моля етилового спирту і 3 моль кисню утворюється 

2 моль СО2 і 3 моль Н2О і що з 46 г/моль С2Н5ОН утворюється 2 · 44 = 

=88 г/моль СО2 та 3·18 = 54 г/моль Н2О. 

 

4. Абсолютна температура Т [К] 

4.1. Температура як параметр стану.  

Температура є величина, яка характеризує потенціал (рушійну силу) в 

процесах термічної взаємодії між робочим тілом і зовнішнім середовищем, 

але неможливо нагріти камін тільки за рахунок охолодження кімнати. 

4.2. Температура – міра інтенсивності теплового руху молекул, 

атомів, іонів, електронів; міра нагрітого тіла у стані рівноваги; міра 

середньої кінетичної енергії поступального руху молекул для одноатомних 

газів, близьких до властивостей ідеального газу у стані рівноваги.  

4.3. Внесення в систему SІ додаткової одиниці – абсолютної 

температури – привело до появи величини незвичної розмірності – 

константи Больцмана k [Дж/К]. Але обидві величини (Дж і К) в точному 

(строгому) смислі мають однакову розмірність – розмірність енергії. 

Тому в системі одиниць, в якій основними одиницями вважаються три 

величини – довжина, час і маса, стала Больцмана повинна рахуватися 



 7 

безрозмірною (подібно тому, як безрозмірним є коефіцієнт переведення 

морських миль у метри). 

Енергія і температура відрізняються на k. 

Майєр і Джоуль відкрили зв’язок між теплом і енергією, а ще раніше 

Карно зрозумів, як відбувається перетворення тепла в роботу. 

Після цього прийшов час зрозуміти, що є температура. Температура 

виявилася схожою на енергію: додаємо тепла – зростає температура тіла; 

тіло звершує роботу – його температура падає.  

4.4. Так як реальні процеси, системи не є рівноважними, то 

температура є характеристикою цих систем умовною, приблизною. 

Тому розрізняють температури, які визначають за: 

1) розподілом частинок системи за рівнем енергії (розподіл 

Больцмана) – ТБ – температура збудження; 

2) розподілом частинок за швидкостями руху (розподіл Максвела) – 

кінетична температура ТМ, яка характеризує рівноваговий стан і є мірою 

кінетичної енергії поступального руху молекул: 

Екін. =  kT
m

2

3

2

2




 ,                                          (2.3) 

де 



n

i

i

n1

2


  - середня квадратична швидкість молекул; 

     m – маса молекул; 

     k – константа Больцмана; 

     kT – фактор Больцмана. 

3) розподілом частинок за ступенем йонізації речовини (формула 

Саха) – Тс – йонізаційна температура. 

 

2.3.2. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ 

1. Повна енергія робочого тіла складається з його внутрішньої та 

зовнішньої енергій: 

 

Е = Eмех + U= ЕК* + ЕП* + U,                                   (2.4) 

де  ЕК* – кінетична енергія тіла (в цілому); 

      ЕП* – потенціальна енергія положення тіла (в цілому) в силовому полі; 

      ЕК* + ЕП* – зовнішня (механічна Eмех) енергія, що властива всьому тілу 

(як макротілу), яка пов’язана з направленим макрорухом; 

      U – внутрішня енергія тіла, що пов’язана з хаотичним мікрорухом. 

2. Внутрішня енергія є функція термодинамічного стану. 

Термодинамічно вона досить точно визначається першим началом 

термодинаміки. 

 

3. Поняття внутрішньої енергії ввів в науку У. Томсон (1851р.), 

визначаючи зв’язок між зміною внутрішньої енергії тіла і кількісними 

характеристиками зовнішніх енергетичних впливів. У будь-якому процесі 

алгебраїчна сума кількості тепла Q, якою система обмінюється у ході 
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процесу із зовнішнім середовищем, і роботою L, яка звершується 

системою або над системою, дорівнює: 

dU = Q – L,                                                          (2.5) 

де dU – диференціал внутрішньої енергії; 

Q – елементарна кількість тепла; 

L – елементарна кількість роботи. 

4. Внутрішня енергія як фізична величина характеризує загальний 

внутрішній запас енергії тіла або системи без кінетичної енергії тіла або 

системи як цілого і потенціальної енергії положення. Ця енергія тіла, яка 

залежить тільки від його внутрішнього стану: 

U = Еп + Eпост. + Еоберт. + Екол. + Емм + Ее + Ея + Ея+е +    

+ Ефаз + Еел. маг. + …,                                                (2.6) 

де Еп   – потенціальна енергія частинок (енергія взаємного розташування 

частинок та іншого) 

Eпост. – енергія поступального руху молекул; 

  Eоберт. – енергія обертального руху молекул; 

  Eкол. – енергія коливального, внутрішньо-молекулярного руху атомів 

і атомних груп, які складають молекулу; 

Eмм. – енергія міжмолекулярної взаємодії молекул відносно одна 

одної (енергія міжмолекулярних і внутрішньо-молекулярних 

взаємодій); 

Ее – енергія обертання електронів в атомах; 

ЕЯ – енергія ядер атомів (внутрішньоядерна); 

Ефаз – енергія фазових переходів; 

ЕЯ+е – енергія взаємодії ядра з електронами; 

Еел. маг. – енергія електромаґнітних взаємодій тощо; 

UП – потенціальна енергія всіх частинок тіла; 

UK – кінетична енергія руху всіх частинок, 

тобто U = Un + UK + …  

Таким чином, поняття внутрішньої енергії об’єднує всі види енергії 

тіла, за виключенням енергії його руху як цілого тіла і потенціальної 

енергії, якою тіло як ціле може володіти, якщо воно знаходиться у полі 

будь-яких сил, наприклад, у полі сил тяжіння. 

5. Внутрішня енергія має розмірність [Дж], а її питомі 

характеристики: 

речовиникількість

U
u  ;                                                    (2.7) 

а)  масова 
m

U
u   [Дж/кг];                                                                  (2.8) 

б) об’ємна 
V

U
u   [Дж/м

3
],                                                                (2.9) 

 як правило при нормальних фізичних умовах (t = 0C, p = 760 мм рт. ст.)  

V = VН, то 
НV

U
u   [Дж/нм

3
], де нм – нормальні метри; 
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 в) мольна 
n

U
u   [Дж/моль], де n – кількість молей [моль].       (2.10) 

6. Внутрішня енергія є параметром термодинамічного стану, так як 

залежить від основних параметрів: р, V, T. 

Згідно закону збереження енергії внутрішня енергія є однозначною 

функцією стану фізичної системи, тобто однозначною функцією 

незалежних змінних, які визначають цей термодинамічний стан 

(р, V, T, …). У загальному випадку внутрішня енергія визначається так: 

U=U(T, V, N, xi),                                           (2.11) 

де N – число частинок системи; 

     хі – інші параметри. 

При визначенні внутрішньої енергії в якости основних незалежних 

змінних вибирають Т, V при N, хі =const:  

U =  U (T,V).                                                  (2.12) 

7. Внутрішня енергія відноситься до числа основних 

термодинамічних потенціалів, які характеризують стан термодинамічної 

системи при виборі як незалежних змінних ентропії S і об’єму V: 

U = U (S, V, N, xi ).                                         (2.13) 

При N, хі =const внутрішня енергія як термодинамічний потенціал 

визначається так: 

U = U(S, V). 

Повний диференціал U (при незмінних N i xi) має вигляд: 

dU = TdS – pdV.                                       (2.14) 

8 У разі простої фізичної системи – ідеального газу – зміна 

внутрішньої енергії, як показує кінетична теорія газів, зводиться до зміни 

кінетичної енергії молекул, що визначається лише температурою; тому 

зміна внутрішньої енергії ідеального газу (або близьких до нього за 

властивостями реальних газів з малою міжмолекулярною взаємодією) 

визначається лише зміною його температури (закон Джоуля): 

U = UK (T);                                             (2.15) 

ΔU = ΔUK (ΔT).                                         (2.16) 

9.У разі фізичних систем, частинки яких взаємодіють між собою 

(реальні гази, рідини, тверді тіла), внутрішня енергія включає в себе також 

енергію міжмолекулярних і внутрішньо-молекулярних взаємодій. У цьому 

випадку: 

U = UK (T) + UП (V);                                  (2.17) 

ΔU = ΔUK (ΔT) + ΔUП (ΔV) .                          (2.18) 

10. Із умов однозначності U як функції термодинамічного стану, 

незважаючи на те, що кожна із величин (Q, L) рівняння (2.5) залежать 

від характеру процесу, що переводить систему із стану з U1 до стану з 

U2, витікає, що ΔU визначається лише значеннями внутрішньої енергії 

у начальному і кінцевому станах системи, а не від шляху (виду 

процесу), за яким протікає процес: 

ΔU = U2 – U1 .                                           (2.19) 
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11. Для будь-якого колового (замкнутого, кругового) процесу, який 

повертає систему у початковий стан (U2 = U1), зміна внутрішньої енергії 

дорівнює нулю: 

011  UUdU .                                                   (2.20) 

12. Абсолютне значення внутрішньої енергії не визначається 

достовірно. Методи статистичної фізики дозволяють, в принципі, 

теоретично розрахувати внутрішню енергію фізичної системи, але з 

точністю до сталої складової, яка залежить від обраного нуля відліку. Є і 

труднощі у визначенні нульового стану системи. За точку відліку (умовний 

нуль) приймають значення внутрішньої енергії при: 

Т0 = 0К; t0 = 0°C; ta = 0,01°C; t = 20°C; t = 25°C (298,15K); 

Експериментально визначають тільки приріст внутрішньої енергії у 

фізичному процесі (за початок відліку можна взяти вихідний стан). 

Абсолютне значення внутрішньої енергії для розрахунків часто і 

непотрібно знати, бо 

ΔU = (U2 – U0) – (U1 – U0) = U2 – U1. 

13. Внутрішня енергія має властивості адитивності (рівного складання): 

енергія системи дорівнює сумі внутрішніх енергій її частин: 





n

i
iUUСИСТ

1
. .                                                     (2.21) 

 

2.3.4. ЕНТАЛЬПІЯ  

1. Термін «ентальпія»* введений в науковий обіг Х. Камерлінґ – 

Оннесом. 

Ентальпія – термодинамічна функція стану, параметр стану, 

«тепловміст», теплова функція Гіббса, термічний потенціал. 

2. Термодинамічний потенціал характеризує стан термодинамічної 

системи при виборі як основних незалежних змінних ентропії S і тиску р: 

Н = Н (S, p, N, xi ),                                    (2.22) 

де N – число частинок системи; 

xi – інші параметри.  

При N, хі =const ентальпія як термодинамічний потенціал визначається 

так: 

Н = Н (S, p). 

3. Ентальпія має розмірність [Дж], а її питомі характеристики: 

а) масова     
m

H
h    [Дж/кг]                                                                (2.23) 

б) об’ємна   
V

H
h    [Дж/м

3
] ;  

НV

H
h    [Дж/нм

3
]                               (2.24) 

 від гр. «enthalpo-» – нагріваю 

 Цей термін дає привід до невірного розуміння фізичного смислу цієї величини, бо 

створюється враження, що вона характеризує «кількість енергії в формі тепла в 

тілі».  
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в) мольна    
n

H
h    [Дж/моль],                                                         (2.25) 

де n – кількість молей [моль]. 

4. Ентальпія – є параметр стану, бо визначається через два 

основних параметри р,T: 

Н = Н (р, Т),                                                    (2.26) 

але можливе визначення і через інші термодинамічні параметри: 

H = H (p, V); H = H (V, T); H = H (T, S); H = H (p, S); …               (2.27) 

Тобто ентальпія є однозначною функцією стану фізичної системи, 

однозначною функцією незалежних змінних, визначаючих цей стан.  

5. Ентальпія пов’язана з внутрішньою енергією U і потенціальною 

енергією тиску (рV) (роботу, яку необхідно витратити, щоб газ з об’ємом V 

внести в середовище з тиском р):  

Н = U +pV;                                              (2.28) 

h = u + pv ,                                                (2.29) 

де рV, рv – потенціальна енергія тиску. 

 

2.3.5. ЕНТРОПІЯ 

1. Поняття ентропії вперше введено в науковий обіг Р. Клаузіусом 

(1865 р.) для визначення міри необоротнього розсіяння енергії.  

Ентропія – це є міра нерівновагового стану системи, процесів; міра 

необоротності системи, процесу; міра відхилення властивостей реального 

газу від ідеального; міра термодинамічної ймовірності здійснення, 

знаходження системи в даному термодинамічному стані тощо.  

2. Ентропія є чисто математичною величиною і простий фізичний 

смисл її непросто визначити. Так, процес перетворення тепла в роботу 

відповідає загальній фізичній закономірності – другому началу 

термодинаміки, який можна сформулювати точно математично, якщо 

ввести особливу функцію стану – ентропію S. Для цього необхідно і 

достатньо, щоби вираз Клаузіуса:  

T

Q
dS


       [Дж/К]                                   (2.30) 

уявляв собою повний диференціал функції термодинамічного стану S 

(диференціальне визначення ентропії). 

3. Розмірність питомої ентропії: 

а) масової              
m

S
s     [Дж/(кг·К)] ;                                                   (2.31) 

б) об’ємної 
V

S
s  [Дж/(м

3
·К)];  

нV

S
s  [Дж/(нм

3
·К)];                              (2.32) 

в) мольної      
n

S
s    [Дж/(моль·К)],  де n – кількість молей [моль]. (2.33) 

4. Абсолютне значення ентропії  

  0c
T

Q
S


                                             (2.34) 



 12 

визначається з точністю до сталої інтегрування со. Різниця ентропії 

системи у двох довільних станах а і b, заданих, наприклад, значеннями Т і 

V, дорівнює: 


b

a T

Q
SSS ab


                                            (2.35) 

(інтегральне визначення ентропії). 

Для оборотнього адіабатного процесу (δQ = 0) функція стану S 

залишається сталою Sb = Sa, то такий процес називається ізоентропним. 

5. Ентропія збільшується при переході речовини у стан з більшою 

енергією: 

S пари (Г)  > S (P)  > S (TВ.) ;                                           (2.36) 

наприклад, для води при стандартних умовах t=25°С; 

р°=0,101325 МПа; n°=1 моль: 
oS  (т) = 39,3

Кмоль

Дж


; oS  (р) = 70,0

Кмоль

Дж


; oS  (г) = 188,7

Кмоль

Дж


;  

ΔS(перегону)>ΔS(пароутворення)>>ΔS(топлення)>ΔS(поліморфного перетворення) (2.37) 

Чим вища твердість речовини, тим менша його ентропія: 

S(графіт) > S(алмаз)                                   (2.38) 

Карбіди, бориди і інші тверді речовини характеризуються малою 

ентропією. Зростання ступеня дисперсності системи також приводить до 

деякого збільшення її ентропії. 

Ентропія аморфного тіла більше кристалічного: 

S(аморф.) >  S(крист.)                                  (2.39) 

Ентропія зростає по мірі ускладнення молекули речовини: 

S (N2O5) > S (N2O3) > S (N2O);                                       (2.40) 

наприклад, при стандартних умовах для (г): 
oS  (СО) = 197,4

Кмоль

Дж


; oS  (СО2) = 213,0 

Кмоль

Дж


. 

При однаковій молекулярній масі ентропія розгалужених вуглеводнів 

менша за нерозгалужених, наприклад, ентропія циклоалкену менша за 

ентропію алкену: 

S(алкен) > S(циклоалкен)                                          (2.41) 

Ентропія простих речовин і сполук (наприклад, хлоридів АСln), а 

також її зміна при топленні і пароутворенні є періодичною функцією 

порядкового номера відповідного елементу. 

У сукупности речовин – аналогів, наприклад АСl4 (газ), де А ≡ С, Si, 

Ge, Sn, Pb), ентропія змінюється закономірно. 

Спорідненість речовин (N2 та CO; CdCl2 та ZnCl2; Ag2Se та Ag2Te; 

BaCO3 та BaSiO3; PbWO4 та PbMoO4) виявляється у близькості їх ентропій. 

Закономірності зміни ентропії в рядах подібних речовин, обумовлені 

різницями їх будови і складу. Чим менше упорядкована речовина, тим 

більше її ентропія. Ентропія системи зростає зі збільшенням температури. 

6. Для необоротніх процесів 
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)( ,                                           (2.42) 

тому ентропія адіабатно ізольованої системи може лише зростати: 

ΔS > 0. 

Питання для самоконтролю 

1. Термодинамічна система та її класифікації.  

2. Зовнішнє середовище. Робоче тіло. 

3. Ізольована і неізольована, відкрита і закрита, адіабатна 

термодинамічні системи. 

4. Екстенсивні та інтенсивні ознаки термодинамічної системи. 

5. Назвіть та охарактеризуйте основні термічні параметри стану 

системи. 

6. Назвіть та охарактеризуйте основні калоричні параметри стану 

системи. 

7. Ентропія, як міра хаосу. 
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