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1. Пояснювальна записка 

 
Програма нормативної навчальної дисципліни "Термодинаміка і статистика" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр", галузі 

знань 01  Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни  "Термодинаміка і статистика" є вивчення зв’язку 

макроскопічних властивостей досліджуваних систем з властивостями і законами руху мікрочастинок, 

що складають дану систему, а також розглядається поведінка макросистем з точки зору збереження і 

перетворення енергії. 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки з молекулярною фізикою, класичною та квантовою механікою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни "Термодинаміка і статика" є надання можливості 

студентам оволодіти методами статистичної фізики і термодинаміки 

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни "Термодинаміка і статика" є цілісне сприйняття 

студентами розділів фізики, пов’язаних з будовою речовини, що знаходиться в різних агрегатних 

станах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

феноменологічні і молекулярно-кінетичні теорії, класичні і квантові моделі речовини, 

необхідну інформацію з теорії ймовірностей (випадкові події і випадкові величини, властивості 

ймовірності, середні значення випадкових величин, функції розподілу для випадкових величин). 

Зв'язок макроскопічного і мірокскопічного станів системи. Мікроканонічний і канонічний розподіл 

Гібса, властивості канонічного розподілу, фізичний зміст параметрів канонічного розоділу, ентропію 

і її зв'язок з ймовірністю стану. Розподіл Максвела–Больцмана, інтеграл стану і вираз через нього 

термодинамічних функцій. Кінетична теорія процесів переносу. Задачі термодинаміки, 

диференціальні форми і повні диференціали. Зворотні і незворотні процеси. Теплоємність. 

Ізопроцеси. Циклічні процеси. Абсолютна термодинамічна шкала температур. Нерівність Клаузіса. 

Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості. Реальні гази. Двухфазні стани. 

Рівняння Клапейрона-Клаузіса. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ефект Джоуля-Томсона. Випаровування і 

кипіння рідин. Тиск насичених парів біля викривленої поверхні рідини. 

вміти: 

використовувати набуті знання при розв’язку нестандартних задач з молекулярної фізики; 

давати пояснення фізичних явищ, пов’язаних з законами перетворення енергії і взаємозв’язку макро- 

і мікропроцесів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредити ЄКТС 180 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Статистичний метод 

Тема 1.1. Феноменологічні і молекулярно-кінетичні теорії. Модельність. 

Визначення феноменологічних теорій, їх базування на основі загальних дослідних законів. 

Феноменологічні підходи на прикладі термодинаміки і електродинаміки. Обґрунтування 

феноменологічної термодинаміки на основі молекулярно-кінетичної статистичної теорії. 

Модельність в статистичній фізиці. Класична і квантова моделі речовини. 

Тема 1.2. Математичні поняття. Випадковість, ймовірність, її властивості. 

Випадкові величини. Закон розподілу випадкової величини. Поняття ймовірності. Функції 

розподілу. Формули складання і множення ймовірностей. Біноміальний розподіл. Часткові його 
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випадки (нормальний розподіл, розподіл Гауса). Середні значення випадкових величин. Дисперсія. 

Стандартне відхилення. 

Тема 1.3. Макроскопічний і мікроскопічний стани системи. 

Статистичний ансамбль. Макроскопічний і мікроскопічний стани системи, співвідношення 

між ними. Макроскопічні параметри системи, їх поділ на внутрішні  і зовнішні. Мікроскопічні 

параметри, фазовий простір. 

Тема 1.4. Мікроканонічний і канонічний розподіл Пуасона. Властивості канонічного 

розподілу. 

Постулати апріорної ймовірності. Визначення мікроканонічного ансамблю в умовах 

термодинамічної рівноваги через густину ймовірностей як:  

 
 

випадкахувсіхінших
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 . Визначення канонічного ансамблю через густину 

ймовірності     kTqpHeqp /,,  . Об’єм фазового простору, який займає канонічний ансамбль 

(статистична сума). 

Тема 1.5. Ентропія і її зв'язок з ймовірністю стану. Розподіл Максвела-Больцмана. 

Ентропія, як середній логарифм густини ймовірності для неперервного спектру і як сума 

ймовірностей окремих мікростанів для дискретного спектру. Розподіл Максвела-Больцмана, як 

приклад канонічного розподілу. 

Тема 1.6. Інтеграл станів і термодинамічні функції ідеального газу. 

Вираз термодинамічних функцій через інтеграл станів: вільної енергії, ентропії, внутрішньої 

енергії, термодинамічного потенціалу і ентальпії. 

Тема 1.7. Статистичний розгляд системи взаємодіючих частинок. Вивід рівняння стану 

реального газу. 

Знаходження виду потенціалу взаємодії між молекулами на основі розв’язку задачі про 

обчислення інтегралу взаємодії. Вивід рівняння стану реального газу на основі обчислення інтегралу 

взаємодії та отримання термодинамічних функцій. 

Модуль 2. Рівномірний розподіл кінетичної енергії по ступеням вільності 

Тема 2.1. Теорема про рівномірний розподіл енергії. 

Використання канонічного розподілу для підрахунку середньої кінетичної енергії, що 

приходиться на одну ступень вільності. Приклади застосування теореми про рівномірний розподіл 

(молярна теплоємність одноатомного ідеального газу, гармонічний осцилятор, його фазовий простір). 

Тема 2.2. Теплоємність розріджених газів. 

Сума по станам, внутрішня енергія систем осциляторів і ротаторів. Адитивність теплоємності. 

Теплоємність при низьких температурах. 

Тема 2.3. Методи статистичної фізики в рівноважному випромінюванні. 

Випромінювання чорного тіла. Розподіл фотонів по частотам. Формула Планка. Закон 

Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. 

Тема 2.4. Елементи теорії флуктуацій. 

Визначення флуктуації. Зв'язок флуктуацій з вільною енергією. Кореляція. 

Чутливість вимірювальних приладів. Розсіяння світла на флуктуаціях густини. 

Модуль 3. Кінетична теорія процесів переносу 

Тема 3.1. Середня довжина вільного пробігу, в’язкість і перенос імпульсу. 

Ефективний переріз молекули, його залежність від інших параметрів. Розподіл молекул по 

довжинам вільного пробігу. В’язкість (внутрішнє тертя) в газі. Залежність в’язкості від тиску та 

температури. 

Тема 3.2. Теплопровідність і перенос енергії. 

Рівняння теплопровідності. Стаціонарний розподіл температури в нескінченній плоско 

паралельній пластині; стаціонарний розподіл температури між двома концентричними сферами. 

Нестаціонарні задачі. Коефіцієнт теплопровідності. 

Тема 3.3. Самодифузія і перенос маси. Електропровідність і перенос заряду. 

Самодифузія, коефіцієнт дифузії. Взаємна дифузія, коефіцієнт взаємної дифузії. Термічна 

дифузія. Класична і квантова теорія електропровідності. 

Модуль 4. Термодинамічний метод 
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Тема 4.1. Перший початок термодинаміки. Квазістатичні процеси. 

Задачі термодинаміки. Теплота, робота, внутрішня енергія. Визначення квазістатичних 

процесів. Перший початок термодинаміки для системи в адіабатній оболонці.   Диференціальні 

форми першого закону і повні диференціали. 

Тема 4.2. Другий початок термодинаміки. Зворотні і незворотні процеси. Теплоємність. 

Ізопроцеси. 

Різні формулювання основного постулату, що виражає другий закон термодинаміки. Зворотні 

і незворотні процеси. Цикл Карно і теорема Карно. Термодинамічна шкала температур. Різниця між 

теплоємностями С ( р ) і С ( V ). 

Тема 4.3. Ентропія. Циклічні процеси. Термодинамічна шкала температур. Нерівність 

Клаузіса. 

Нерівність Клаузіса в загальному вигляді. Рівність Клаузіса. Ентропія. Закон зростання 

ентропії. Узагальнення поняття ентропії на нерівноважні стани. Зростання ентропії при дифузії газів. 

Тема 4.4.  Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості. 

Функції стану (термодинамічні функції) для квазістатичних процесів. При постійному тиску – 

ентальпія . Вільна енергія і термодинамічний потенціал. Канонічні рівняння стану речовини. 

Співвідношення Максвела. 

Модуль 5. Реальні гази і рідини 

Тема 5.1. Міжмолекулярні сили, рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Молекулярні сили, рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Неперервність 

газоподібного і рідкого станів речовини. Властивості речовини в критичному стані. 

Тема 5.2. Двухфазні стани. Рівняння Клапейрона-Клаузіса. 

Фази і фазові перетворення. Умова рівноваги фаз. Рівняння Клапейрона-Клаузіса. 

Випаровування і конденсація. Плавлення і кристалізація. 

Тема 5.3. Теорія ефекту Джоуля-Томсона. Зрідження газів. 

Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса. Ефект Джоуля-Томсона для газу Ван-дер-Ваальса. 

Температура інверсії. Методи отримання низьких температур і зрідження газів. 

Тема 5.4. Механізми виникнення поверхневого натягу. Тиск під викривленою поверхнею. 

Поверхневий натяг і деякі явища з ним пов’язані. Термодинаміка поверхневого натягу. Краєві кути. 

Змочування і незмочування. Різниця тисків по різні боки вигнутої поверхні рідини. Формула 

Лапласа. Капілярно-гравітаційні хвилі. 

Тема 5.5. Випаровування і кипіння рідини. Тиск насичених парів біля викривленої поверхні. 

Залежність тиску насиченої пари від температури. Теплоємність насиченої пари. Потрійні 

точки. Діаграми стану. Залежність тиску насиченої пари від кривизни поверхні рідини. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
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3.Дутчак Я.Й. Молекулярна фізики  В-во Львівського ун-тету, 1973,  264 с. 

4.Ноздрев В.Ф., Сенкевич А.А. Курс статистической физики, М., «Высшая школа», 1969, 288 

с. 
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222 с. 
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