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ЗМІСТ НМК 

1. Розширені плани (теми) лекцій; 

2. Навчальний контент (навчальний посібник у електронному 
вигляді та у дистанційному курсі; перелік підручників та 
посібників, що є в наявності в бібліотечному фонді); 

3.  План практичних занять; 

4. Завдання для самостійної роботи; 

5. Зразки завдань для експрес-контрольних робіт;   

6. Питання завдань для письмової залікової роботи;  

7.  Критерії оцінювання набутих знань і вмінь 



1. Розширені плани (теми) лекцій 

Розділ 1. Основні поняття термодинаміки енергетичних систем. 

Тема 1. Основні поняття та визначення 

Термодинамічна система. Термодинамічний процес. Робоче тіло. Гази 

ідеальні та реальні. Параметри стану. Закони ідеальних газів. Рівняння стану 

ідеального газу. 

Тема 2. Суміші ідеальних газів  

Парціальний тиск, об’єм компонентів та уявна молекулярна маса суміші 

газів. Теплоємність газів. 

 

Розділ 2. Перший закон термодинаміки. 

Тема 1. Рівняння першого закону термодинаміки.  

Перший закон термодинаміки. Калоричні параметри. Енергетичні 

характеристики процесу. 

Тема 2. Термодинамічні процеси ідеального газу 

Ізобарний, ізохорний, ізотермічний, адіабатний та політропний процеси 

ідеальних газів. Визначення показника політропи. 

Тема 3. Перший закон термодинаміки для потоку газу 

Рівняння першого закону термодинаміки для потоку газу. Стиснення газів. 

Робота стиску у компресорі. Потужність компресора. Багатоступеневе 

стиснення. 

 

Розділ 3. Другий закон термодинаміки. 

Тема 1. Термодинамічні цикли та їх характеристики. 

Термодинамічний ККД і холодильний коефіцієнт. Цикл Карно. Теплові 

характеристики термодинамічних процесів. 

Тема 2. Ентропія та ексергія 

Математичне формулювання другого закону термодинаміки. Ентропія та 

термодинамічна вірогідність. Максимальна робота. Ексергія. 



Тема 3. Диференційні рівняння термодинаміки 

Диференційні рівняння термодинаміки. Рівновага термодинамічних 

систем. 

 

2. Рекомендована література 

1.Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підручн. для студентів енерг. спец. 

вищ. навч. закладів – К.Техніка. – 2001. – 320 с.  

2. Криловський В.С. Техніка низьких температур. Х.: Вид-во ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, 2010. –98 с. 

 

3. Плани практичних занять  

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.  Основні поняття і визначення технічної термодинаміки 1 
2.  Суміші ідеальних газів 2 
3.  Рівняння першого закону термодинаміки 3 
4.  Термодинамічні процеси ідеального газу 2 
5.  Перший закон термодинаміки для потоку газу 3 
6.  Ентропія та ексергія 2 
7.  Диференційні рівняння термодинаміки 1 
8.  Термодинамічний цикл двигунів внутрішнього 

згоряння підводом теплоти при постійному об’ємі 
2 

9.  Термодинамічний цикл двигунів внутрішнього 
згоряння підводом теплоти при постійному тиску 

2 

10.  Цикли газових турбін зі згорянням палива при 
постійному тиску 

2 

11.  Цикли газових турбін зі згорянням палива при 
постійному об’ємі 

2 

12.  Цикли газових турбін з регенерацією 2 
13.  Характерні стани рідини і пари води на v-p та s-T 

діаграмах 
2 

14.  s-і – діаграма водяної пари 2 
15.  Компрессор одно- и многоступенчатый 2 
16.  Цикл Ренкіна 2 
17.  Паротурбінна установка з проміжним перегрівом пари 2 
18.  Паросилові установки з бінарними циклами 2 
19.  Цикли холодильних машин 2 



20.  Термоелектричні установки 2  
Разом 32 

 
 

4. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Основні поняття та визначення. (Охарактеризувати:  

Предмет і метод термодинаміки енергетичних систем. 

Термодинамічна система і навколишнє середовище, 

ізольовані, закриті та відкриті системи, поняття робочого 

тіла в технічній термодинаміці. Термодинамічні параметри 

стану, стан системи. Термічні рівняння стану. Поняття 

функції стану. Поняття термодинамічної поверхні. 

Термодинамічний процес. Рівноважні та нерівноважні 

процеси. Графічне зображення рівноважних процесів на 

термодинамічній поверхні. Ізопроцеси.) 

8 

2 Суміші ідеальних газів (Зясувати: Суміші ідеальних газів, 

що використовуються в енергетичних системах. Закон 

Дальтона. Склад газової суміші: масова, мольна і об’ємна 

долі. Термічне рівняння стану суміші ідеальних газів, що 

використовуються в енергетичних системах. Середня 

(уявна) молекулярна маса газової суміші. Співвідношення 

між масовими і об’ємними долями газів у сумішах, що 

використовуються в енергетичних системах. Густина 

газової суміші і парціальні густини компонентів суміші. 

Теплоємності газових сумішей, що використовуються в 

енергетичних системах.) 

16 

3 Перший закон термодинаміки для потоку газу (Розібрати:  

Внутрішня енергія термодинамічної системи. Калоричні 

52 



рівняння стану. Перший вид першого закону 

термодинаміки для скінченого та елементарного процесів. 

Зображення термодинамічного процесу в координатах v-p і 

визначення роботи l. Ентальпія. Другий вид рівняння 

першого закону термодинаміки. Наявна робота l0, графічне 

визначення наявної роботи на діаграмі v-p. Фізичний зміст 

ентальпії. Найбільш поширені формулювання першого 

закону термодинаміки.  Рівняння першого закону 

термодинаміки для потоку газу в енергетичних системах. 

Ізоентропійний рух газу по каналам змінного перерізу. 

Конфузор, сопло Лаваля, надзвуковий дифузор. Витікання 

газу із посудини необмеженої місткості. Приклади газових 

турбін, реактивних двигунів. Швидкість витікання газу, 

масові щосекундні витрати.) 

4 Термодинамічні цикли та їх характеристики (Визначити: 

Зворотні і незворотні процеси, їх протікання на v-p 

діаграмах при розширенні і стисненні. Принцип 

максимальної роботи. Силові установки. Коефіцієнт 

корисної дії силової установки. Умови роботи теплових 

машин і другий закон термодинаміки. Цикл Карно. 

Термодинамічний ККД циклу Карно. Поняття про 

абсолютну термодинамічну шкалу температур. Теплова 

характеристика оборотних циклів. Рівняння Клаузіуса. 

Ентропія. Теплова характеристика довільного 

необоротного циклу. Теплова характеристика довільного 

термодинамічного процесу.) 

16 

5 Ентропія та ексергія (Дослідити:  Найбільш загальний 

аналітичний вираз другого закону термодинаміки. 

Фізичний зміст ентропії. Ентропійна s-T  (теплова) 

діаграма. Ексергія (технічна роботоздатність). Графічне 

16 



зображення ексергії на v-p, s-T, s-i діаграмах. 

Ексергетичний метод дослідження енергетичних систем. 

Ексергетичний баланс, ексергетичний ККД, його 

відмінності від термодинамічного ККД енергетичних 

систем.) 

6 Диференційні рівняння термодинаміки (Охарактеризувати:  

Термічні і калоричні величини. Значення диференційних 

рівнянь термодинаміки. Диференційне рівняння стану. 

Коефіцієнти ізобарного розширення, ізохорної пружності, 

ізотермічної стисливості. Диференційні вирази для теплоти, 

внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії  Диференційні 

співвідношення для теплоємностей  cv  і cp  Застосування 

диференційних рівнянь до ідеальних газів. Метод 

характеристичних функцій.  Рівняння Максвела, їх роль в 

термодинаміці. Рівновага термодинамічних систем. Правило 

фаз Гіббса.) 

8 

 Разом 116 

 
Література: 

1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підручн. для студентів енерг. спец. 

вищ. навч. закладів – К.Техніка. – 2001. – 320 с.  

 

5. Зразки завдань для експрес-контрольних робіт 

 
ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 

Варіант	№	хх	
Завдання 1. 1,5 кг повітря стискують політропно від p1=0,09 MPa та 

t1=180C до p2=1 MPa; температура при цьому підвищуються до t2=1250C. 
 Визначити показник політропи, кінцевий об’єм, затрачену роботу та 
кількість відведеної теплоти. 
 



Розв’язок 

З рівняння політропи  отримаємо залежність між початковими та 

кінцевими параметрами процесу , звідки 

, 

звідки  

. 

Кінцевий об’єм знаходимо з характеристичного рівняння 

 

Затрачену роботу знаходимо по рівнянню  

 

Кількість відведеної теплоти знаходимо з рівняння: 

 

 
Завдання 2. Атмосферне повітря має приблизно наступний склад: 

, . 
Визначити об’ємний склад повітря, його газову постійну, уявну молярну 

масу та парціальний тиск кисню та азоту, якщо тиск повітря по барометру В=760 
мм. рт. ст. 

Розв’язок 

 

 

Або з рівняння: . 
 Газова постійна повітря визначається з рівняння: 

 

Уявна молекулярна маса суміші визначається з рівняння: 
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Або з рівняння . Звідки . 

Парціальний тиск визначаємо з рівняння: 
. 

Відповідно: 
 

 
 
 

ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 

Варіант № хх 

Задача 1. Для ідеального циклу газової турбіни з підводом тепла при 
постійному тиску (див. рис.) визначити параметри в характерних точках, 
корисну роботу, термічний ККД, кількість підведеної та відведеної теплоти, 
якщо дано : р1=1бар; t1=270C; ; k=1,4. Робоче тіло – повітря. 
Теплоємкість прийняти постійною.  

 

Розв’язок 

 Точка 1. 

 

 Точка 2. 
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 Точка 3. 

;  

 

 Точка 4.  

; 

 

 

 Кількість теплоти: 

; 

. 

 Робота циклу 

 

 Термодинамічний ККД циклу: 

 

 

Задача 2. 1 кг повітря при початковій температурі t1=300C та тиску p1=1бар 
стискується адіабатично до кінцевого тиску p2=10бар. Визначити кінцевий 
об’єм, кінцеву температуру та затрачену роботу. 

Розв’язок 

З рівняння адіабати  отримаємо залежність між початковими та 
кінцевими параметрами процесу  

 

Приймемо значення адіабати , отримаємо  
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Значення величини  можна взяти з таблиці «Адіабатне та політропне 

розширення газів». Як видно з таблиці, для адіабатичного стиску при 
величина 

 

Затрачену роботу знаходимо по рівнянню  

 

Кількість об’єм визначаємо з рівняння стану: 
 

 

6. Питання завдань для письмової залікової роботи 

1. Предмет і метод термодинаміки енергетичних систем. Термодинамічна 

система і навколишнє середовище, ізольовані, закриті та відкриті системи, 

поняття робочого тіла в технічній термодинаміці.  

2. Термодинамічні параметри стану, стан системи. Термічні рівняння стану. 

Поняття функції стану. Поняття термодинамічної поверхні. 

3. Термодинамічний процес. Рівноважні та нерівноважні процеси. Графічне 

зображення рівноважних процесів на термодинамічній поверхні. Ізопроцеси. 

Кругові процеси – цикли. 

4. Внутрішня енергія термодинамічної системи. Калоричні рівняння стану. 

5. Перший вид першого закону термодинаміки для скінченого та елементарного 

процесів. Зображення термодинамічного процесу в координатах v-p і 

визначення роботи l. 

6. Ентальпія. Другий вид рівняння першого закону термодинаміки. Наявна 

робота l0, графічне визначення наявної роботи на діаграмі v-p. Фізичний зміст 

ентальпії. 

7. Найбільш поширені формулювання першого закону термодинаміки. 
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8. Зворотні і незворотні процеси, їх протікання на v-p діаграмах при розширенні 

і стисненні. Принцип максимальної роботи.  

9. Силові установки. Коефіцієнт корисної дії силової установки. 

10. Умови роботи теплових машин і другий закон термодинаміки.  

11. Цикл Карно. Термодинамічний ККД циклу Карно. Поняття про абсолютну 

термодинамічну шкалу температур. 

12. Теплова характеристика оборотних циклів. Рівняння Клаузіуса. Ентропія. 

Теплова характеристика довільного необоротного циклу. Теплова 

характеристика довільного термодинамічного процесу. 

13. Найбільш загальний аналітичний вираз другого закону термодинаміки. 

Фізичний зміст ентропії. 

14. Ентропійна s-T  (теплова) діаграма.  

15. Термічні і калоричні величини. Значення диференційних рівнянь 

термодинаміки. Диференційне рівняння стану. Коефіцієнти ізобарного 

розширення, ізохорної пружності, ізотермічної стисливості. 

16. Диференційні вирази для теплоти, внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії в 

змінних v і T. 

17.  Диференційні вирази для теплоти, внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії в 

змінних p і T. 

18. Диференційні вирази для теплоти, внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії в 

змінних v і p. 

19. Диференційні співвідношення для теплоємностей  cv  і cp  

20. Застосування диференційних рівнянь до ідеальних газів. 

21. Метод характеристичних функцій. Внутрішня енергія, її перша та друга 

похідні. 

22. Метод характеристичних функцій. Ентальпія, її перша та друга похідні. 

23. Метод характеристичних функцій. Вільна енергія, її перша та друга похідні. 

24. Метод характеристичних функцій. Ізобарно-ізотермічний потенціал, його 

перша та друга похідні. 

25. Рівняння Максвела, їх роль в термодинаміці. 



26. Рівновага термодинамічних систем. Правило фаз Гіббса. 

27. Фазові перетворення 1-го роду. 

28. Рівняння Клапейрона–Клаузіуса. 

29. Фазові перетворення 2-го роду. 

30. Суміші ідеальних газів, що використовуються в енергетичних системах. 

Закон Дальтона. Склад газової суміші: масова, мольна і об’ємна долі. 

31. Термічне рівняння стану суміші ідеальних газів, що використовуються в 

енергетичних системах. Середня (уявна) молекулярна маса газової суміші. 

32. Співвідношення між масовими і об’ємними долями газів у сумішах, що 

використовуються в енергетичних системах. Густина газової суміші і 

парціальні густини компонентів суміші. 

33. Дійсна і середня теплоємності газів, що використовуються в енергетичних 

системах. 

34. Основи кінетичної теорії теплоємності. Співставлення розрахункових і 

експериментально визначених теплоємностей технічних газів. 

35. Теплоємності ідеального газу при постійному об’ємі і постійному тиску, 

способи їх визначення для технічних газів. 

36. Теплоємності газових сумішей, що використовуються в енергетичних 

системах.  

37. Задачі вивчення термодинамічних процесів. Ізохорний процес в 

енергетичних системах. 

38. Задачі вивчення термодинамічних процесів. Ізобарний процес в 

енергетичних системах. 

39. Задачі вивчення термодинамічних процесів. Ізотермічний процес в 

енергетичних системах. 

40. Задачі вивчення термодинамічних процесів. Адіабатний процес в 

енергетичних системах. 

41. Задачі вивчення термодинамічних процесів. Політропний процес в 

енергетичних системах. 

42. Політропний процес на ентропійній s-T діаграмі. Графічне визначення зміни 



внутрішньої енергії і ентальпії  робочого тіла енергетичної системи, його 

теплообміну з зовнішнім середовищем, роботи l і наявної роботи l0. 

43. Графічні способи визначення показника політропи на v-p і s-T діаграмах 

енергетичних систем. 

44. Поняття про стаціонарний (усталений) рух газу в енергетичних системах 

(газових турбінах, реактивних двигунах, двигунах внутрішнього згорання, 

тощо). Рівняння нерозривності. Рівняння руху. 

45. Рівняння першого закону термодинаміки для потоку газу в енергетичних 

системах. 

46. Ізоентропійний рух газу по каналам змінного перерізу. Конфузор, сопло 

Лаваля, надзвуковий дифузор. 

47. Витікання газу із посудини необмеженої місткості. Приклади газових турбін, 

реактивних двигунів. Швидкість витікання газу, масові щосекундні витрати. 

48. Одноступеневий поршневий компресор. Індикаторна діаграма і схема. 

Об’ємний ККД. Стиснення газу в компресорі на v-p і s-T діаграмах. 

Визначення роботи стиску. Уявлення про одноступеневий турбокомпресор. 

49. Багатоступеневий поршневий компресор. Схема 2-ступеневого компресора. 

Стиснення газу в 2-ступеневому компресорі на v-p і s-T діаграмах. 

Визначення роботи стиску. Стиснення газу в багатоступеневому компресорі. 

50. Узагальнений термодинамічний цикл теплових двигунів з газоподібним 

робочим тілом. Ідеалізація роботи теплових машин. Узагальнений 

термодинамічний цикл теплосилових машин на v-p і s-T діаграмах. 

Параметри узагальненого циклу. Визначення термодинамічного ККД циклу і 

роботи циклу. 

51. Реальні гази, їх якісні особливості. Ізотерми реального і ідеального газів на 

v-p діаграмі. Діаграма v-p реального газу в області насичення. Критичні 

параметри газів, приклади для найбільш поширених технічних газів. 

52. Реальні гази, їх якісні особливості. Діаграма p-pv і її практичне використання 

для дослідження різниці в поведінці реальних і ідеальних газів. Лінія Бойля, 

ідеальна крива, точка Бойля. 



53. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Графічне зображення рівняння Ван-дер-Ваальса 

на v-p діаграмі. Приведене рівняння, закон відповідних станів. Варіативність 

використання рівнянь стану реальних газів в розрахунках енергетичних 

систем. 

54. Дроселювання газу (пару) при течії в каналі з діафрагмою. Ефект Джоуля-

Томсона, його використання в промислових установках для зрідження газів. 

Диференційний дросель-ефект (ai), його визначення для конкретної 

речовини. Позитивний і негативний дросель-ефект, температура інверсії.  

55. Крива інверсії. Рівняння кривої інверсії. Порівняння теоретичної кривої 

інверсії за рівнянням Ван-дер-Ваальса і експериментальної кривої інверсії 

для повітря. 

56. Фізична сутність ефекту Джоуля-Томсона. Схема та принцип роботи машини 

Лінде. Інтегральний дросель-ефект. Діаграма s-T для розрахунку 

інтегрального дросель-ефекту.  

57. Холодильні машини. Ідеальна холодильна установка, що використовує 

зворотній цикл Карно. Холодильний цикл Карно на v-p і s-T діаграмах. 

Холодильний коефіцієнт циклу Карно, аналіз економічності циклу. 

58. Повітряна холодильна установка. Схема повітряно-холодильної установки. 

Цикл повітряно-холодильної установки на v-p і s-T діаграмах. Холодильний 

коефіцієнт повітряного холодильного циклу, аналіз економічності циклу. 

59. Ексергія (технічна роботоздатність). Графічне зображення ексергії на v-p, 

s-T, s-i діаграмах. Ексергетичний метод дослідження енергетичних систем. 

60. Ексергетичний баланс, ексергетичний ККД, його відмінності від 

термодинамічного ККД енергетичних систем. 

 
7. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та 

методи контролю: поточний контроль протягом семестру – усне опитування на 

практичних заняттях (лекціях), виступи студентів при обговоренні теоретичних 

положень дисципліни та розв’язанні задач; експрес-контрольні роботи, що 



виконуються під час аудиторних занять за темами розділів; підсумковий 

семестровий контроль - у сьомому семестрі – залік.   

 Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються 

за такими критеріями: 

- 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 

зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих 

чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці 

викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти 

та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички 

майже не сформовані. 

- 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним 

завданням виявити не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на 

заняттях або під час СРС.  

Вагові коефіцієнти завдань для різних видів контролю та занять 

розподіляються таким чином. 



Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях) з наступними 

ваговими коефіцієнтами: відповідь при усному опитуванні – 0,25; виступ при 

обговоренні теоретичного питання – 0,5; розв’язання задачі на дошці – 0,5; 

розв’язання задачі під час СРС – 0,25, експрес-контрольні роботи (до 5,0) по 2 

завдання з ваговими коефіцієнтами до 2,5. Загалом за роботу протягом семестру 

– до 60 балів. 

 Підсумковий семестровий контроль – письмова залікова робота (до 40 

балів): для заліку - теоретичні питання – 5*2=10. За бажанням студента можуть 

нараховуватися до 4-х заохочувальних балів за коментар підсумкової роботи в 

усній формі та відповіді на додаткові запитання.  


