
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни      «Термодинаміка металів та сплавів»  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 
для студентів фізичного факультету  

3 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 102 «Фізика та астрономія»,   
спеціалізація «Фізичне матеріалознавство» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 

викладач:   доц. Цареградська Т.Л. ел.адреса tetyanatsaregradska@knu.ua  

 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 

студентів, критерії оцінювання 
 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 
двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Термодинаміка металів та сплавів».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи 20 балів.  

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.  
Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 

вивчити запропоновані питання визначених тем (перелік тем та питань 
наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають 
надіслати письмові відповіді на 12 запитань тесту. Відповіді надсилаються у 
вигляді у вигляді друкованого тексту в форматі Word або сканів (фотографій) 
рукописних робіт. Матеріали мають бути надіслані на вказану вище 
електронну адресу не пізніше 6 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані 
завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 балів зараховується при 
правильних відповідях на всі запропоновані запитання. Якщо студент 
отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають розв’язати 8 запропонованих задач. Для підтвердження 
виконання завдання студенти мають надіслати письмовий розв’язок задач. 
Розв’язок надсилається у вигляді друкованого тексту в форматі Word або 
вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути 
надіслані викладачу не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані 
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завдання в балах. Максимальна кількість балів (15)  може бути зарахована 
студенту при правильному розв’язку задачі без зауважень та обґрунтуванні 
відповіді. Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 
лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 
етапу. 

 
І. Теоретичні питання 

1) Основні поняття термодинаміки: 
• термодинамічна система; 
• термодинамічний процес; 
• термодинамічні параметри стану системи (термічні, калориметричні); 
• термодинамічна рівновага; 
• функції стану. 

2) Види термодинамічний процесів: рівноважні, нерівноважні;  
    оборотні,  необоротні, колові. 
3) Нульовий принцип термодинаміки. 
4) Перший принцип термодинаміки.  
5) Внутрішня енергія. Концепція нульової енергії 
6) Політропічні процеси. 
7) Перший принцип термодинаміки для ізопроцесів. 
8) Другий принцип термодинаміки. 
9) «Вічні двигуни» І та ІІ роду.  
9)  Цикл Карно. ККД цикла Карно. 
10) Ентропія. Термодинамічна ймовірність. 
11) Другий принцип термодинаміки в інтегральній формі. 
12) Формулювання ІІ принципу термодинаміки в статистичній фізиці. 
13) Парадокс «Теплова смерть Всесвіту», розв’язання парадоксу. 
14) Парадокс «Демон Максвелла», розв’язання парадоксу. 
15) Третій принцип термодинаміки (теорема Нернста). 
16) Термодинамічні потенціали: термодинамічний потенціал Гіббса, вільна 
енергія Гельмгольца, ентальпія, внутрішня енергія.  

 
І етап (24 січня – 6 лютого 2018 р.) 

Контрольні запитання (тест) 
(Підкреслити  або  (виділити) правильну відповідь. 

У тесті можуть бути декілька правильних відповідей) 
 

1. Термодинамічна система – це 
1) мікроскопічна система; 
2) макроскопічна система; 
3) система, що підлягає  законам класичної механіки. 
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2. Термодинаміка характеризується наступними особливостями: 
1) це  феноменологічна теорія; 
2) по характеру викладу – це дедуктивна теорія; 
3) в основі лежить мікроскопічна модель макроскопічного тіла; 
4) використання методів теорії ймовірностей. 

3. Цикл Карно складається з: 
1) двох адіабат та двох ізобар; 
2) двох ізотерм та двох адіабат; 
3) двох ізохор та двох адіабат; 
4) двох ізохор та двох ізобар. 
 
4. Перший принцип термодинаміки математично формулюється: 
1) dU= dQ – dA 
2) dS = dQ/T 
3) lim S (T,V,p...)=S0 =const, T→0 

5. Другий принцип термодинаміки записується: 

1) dU=TdS — pdV + mdN 

2) dU= dQ — dA 

3) dS = dQ/T 

4) lim S (T,V,p...)=S0 =cons,t T→0 

6. Третій принцип термодинаміки описується формулою:  

1) dU=TdS – pdV + mdN 

2) dU= dQ – dA 

3) dS = dQ/T 

4) lim S (T,V,p...)=S0 =const, T→0 

7. Функціями стану системи є: 
1) робота; 
2) внутрішня енергія; 
3) ентропія; 
4) кількість теплоти. 

8. Від процесу, що здійснюється системою, залежать: 
1) робота; 
2) внутрішня енергія; 
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3) ентропія; 
4) кількість теплоти. 

9. Фізичним змістом I принципу термодинаміки є: 
1) твердження про існування стану термодинамічної рівноваги; 
2) твердження про неможливість створення вічного двигуна другого роду; 
3) закон збереження і перетворення енергії; 
4) закон зростання ентропії; 
5) твердження про сталість ентропії при температурах, які прямують до 
абсолютного нуля. 

10. Фізичним змістом II принципу термодинаміки є: 
1) закон збереження і перетворення енергії; 
2) закон зростання ентропії; 
3) твердження про сталість ентропії при температурах, які прямують до 
абсолютного нуля. 

11. Фізичним змістом III принципу термодинаміки є: 
1) твердження про існування стану термодинамічної рівноваги; 
2) твердження про неможливість створення вічного двигуна другого роду; 
3) закон збереження і перетворення енергії; 
4) закон зростання ентропії; 
5) твердження про сталість ентропії при температурах, які прямують до 
абсолютного нуля. 

12. Наслідками третього принципу термодинаміки є твердження про: 
1) неможливість існування вічного двигуна другого роду; 
2) недосяжність абсолютного нуля температури; 
3) неможливість існування вічного двигуна першого роду; 
4) прямування теплоємності до нуля при T→0; 
5) прямування коефіцієнта теплового розширення до нуля при T→0. 

 
 

ІІ етап (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
 

Задачі 
 

1) У скільки разів збільшиться об’єм, який займає моль0.4ν =  водню, при 
ізотермічному розширенні, якщо при цьому газ отримав теплоту 

Дж800Q = ? Температура водню К300Т = . 
 
2) В двох теплоізольованих циліндрах об'ємами л3V1 =  і л5V2 =  

знаходяться однакові гази, які мають тиски кПа100р1 =  і кПа150р2 =  та 
температури К300Т 1 =  і К320Т 2 = , відповідно. Циліндри сполучені 
трубкою з краном. Кран відкривають і гази змішуються. Яка 
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температура Т і який тиск р встановляться в циліндрах після 
змішування? Об’ємом трубки знехтувати. 

 
3) Азот масою кг2m = , який має температуру К288Т = , адіабатично 

стискають, збільшуючи тиск в 10n = разів. Визначити роботу, витрачену 
на стиснення газу. 

 
4) Визначити зміну ентропії при нагріванні г100m =  азоту від 17t1 =  до 

100t2 =  при сталому тиску. 
 

5) Знайти приріст ентропії одного молю ідеального газу – діоксиду 
вуглецю СО2 при збільшенні його абсолютної температури в n разів, 
якщо процес нагрівання: а) ізохорний; б) ізобарний. 

 
6) Об’єм ідеального газу з показником адіабати γ  змінюють за законом 

T
aV = , а – стала. Знайти кількість теплоти, що отримано одним молем 

газу в цьому процесі, якщо температура газу має приріст .T∆  
 

7) Теплова машина здійснює цикл, який складається з ізотерми, ізобари та 
ізохори. Робочим тілом машини є ідеальний газу з показником адіабати 

1.4γ = . Максимальна температура газу при цьому K600Tmax = , 
мінімальна – K300Tmin = ; максимальний об’єм, який займає газ – 

л2Vmax = , мінімальний – л1Vmin = . Обчислити ККД цієї машини. 
 

8) При політропічному процесі молярна теплоємність деякої кількості 
газу Ван-дер-Ваальса дорівнює С. Отримати рівняння цього 
політропічного процесу.                      

 
 
 

Рекомендована література для виконання самостійної роботи 
 

1. А.П. Шпак, В. І. Лисов, Ю. А. Куницький, Т. Л. Цареградська. 
Термодинаміка металів і сплавів. Київ: Академперіодика, 2002 – 71 с. 

2.  Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. 
Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-поліграфічний 
центр „Київський університет”,  2008, 384 с. 

3. Е.И.Харьков, ВИ. Лысов, В.Е. Федоров “Термодинамика металлов”,   
Киев,  изд-во “Вища школа”, 1982 
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