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TERMODINAMIKOS DĖSNIŲ PATIKRINIMAS 

Darbo tikslas.  

Patikrinkite idealiųjų dujų dėsnius izoterminiam bei izochoriniam procesams. Nustatykite 

dujų molių skaičių.  

Teorinė dalis. 

Svarbiausi chemiškai vienalyčių dujų termodinaminiai parametrai yra jų tankis  , slėgis 

p ir temperatūra T . Šiuos tris parametrus siejanti lygtis vadinama būsenos lygtimi:  

. 0),,( Tpf   (1) 

Dažnai būsenos lygtyje vietoje specifinio tūrio arba medžiagos tankio yra rašoma juos 

nusakanti medžiagos masė m bei jos užimamas tūris V .  

m  masės idealiosioms dujoms arba realioms, bet labai praretintoms dujoms galioja 

Mendelejevo – Klapeirono lygtis:  

RT
M

m
pV  . (2) 

čia M  - molekulinė masė;  
113m 314472,8   molKPaR  - universalioji dujų konstanta. Be 

universaliosios dujų konstantos termodinamikoje yra dažnai naudojama Bolcmano konstanta, kuri 

yra universaliosios dujų konstantos ir Avogadro skaičiaus santykis: 

2310381,1 
AN

R
k  J/K.  

Pasinaudojus Bolcmano konstanta galima gauti dar vieną kito pavidalo idealiųjų dujų 

būsenos lygtį: 
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čia dydis 
mA VNn /  yra molekulių skaičius tūrio vienete ir vadinamas molekulių koncentracija. 

Termodinaminės sistemos pusiausvyruosius procesus yra patogu atvaizduoti grafiškai 

būsenos diagrama, kurioje atidedami tik du pagrindiniai termodinaminiai parametrai: p - V, p - T, V 

- T arba kt. Trečiąjį parametrą visada galima išskaičiuoti iš būsenos lygties. Pusiausvyroji sistemos 

būsena diagramoje atvaizduojama tašku. Pusiausvyrasis termodinaminis procesas yra nuosekli viena 

po kito sekančių pusiausvyrųjų būsenų kaita, todėl diagramoje jis atvaizduojamas kreive.  
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Termodinamikoje procesai, kuriems vykstant vienas iš pagrindinių būsenos parametrų, t.y. 

slėgis, tūris arba temperatūra nesikeičia, vadinami izoprocesais. Kai turime pastovią 

termodinaminės sistemos temperatūrą, procesą vadiname izoterminiu, kai turime pastovų slėgį – 

izobariniu, kai turime pastovų tūrį – izochoriniu. Izoterminiam procesui galioja Boilio – Marioto 

dėsnis: 

constpV  . (4) 

Izobariniam procesui Gei – Liusako dėsnis:  

const
T

V
 . (5) 

Izochoriniam procesui Šarlio (Amontono) dėsnis: 

const
T

p
 . (6) 

Jeigu termodinaminėje sistemoje keičiasi dujų tūris, laikome, kad dujos atlieka tam tikrą 

darbą. Izoterminiam procesui vieno molio dujų atliekamas darbas apskaičiuojamas pagal šią 

formulę: 

2

1ln
p

p
RTA  . (7) 

Izobariniame procese vieno molio dujų atliekamas darbas apskaičiuojamas pagal sekančią 

formulę: 

)( 12 VVpA  . (8) 

Jeigu žinome dujų molių skaičių, iš jo padauginę 1 molio atliekamą darbą, gausime 

konkretų atliktą darbą. 

Šildant dujas, jų temperatūra didėja, o šis procesas yra apibūdinamas dujų šilumine talpa. 

Tai dydis parodantis santykį su iš išorės gauto šilumos kiekio Q su temperatūros pokyčiu dT : 

dT

Q
C


 . (9) 

Šio dydžio skaitinė vertė lygi šilumos kiekiui, kurį dujoms gavus arba praradus, jų 

temperatūra pakinta vienu laipsniu. Šiluminė talpa priklauso nuo dujų masės, cheminės sudėties, 

termodinaminės būsenos bei proceso, kurio metu suteikiamas arba atimamas šilumos kiekis. Vieno 

molio dujų šiluminė talpa yra vadinama moline šiluma: 

ndT

Q
C


 . (10) 
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Iš šiluminės talpos apibrėžimo bei paskutinės formulės išplaukia, kad molinė šiluma 

skaitine verte lygi tokiam šilumos kiekiui, kurį suteikus vienam moliui dujų, jų temperatūra pakinta 

vienu laipsniu.  

Masės vieneto šiluminė talpa vadinama specifine arba savitąja šiluma: 

mdT

Q
c


 . (11) 

Tarptautinėje vienetų sistemoje šiluminė talpa matuojama džiauliais kelvinui (J/K), molinė 

šiluma – džiauliais moliui kelvinui J/(mol·K) ir specifinė šiluma – džiauliais kilogramui J/(kg·K). 

Dujų šiluminė talpa priklauso nuo to, kokiam procesui vykstant gaunama arba netenkama šilumos.  

Izoterminiam procesui šiluminė talpa yra lygi begalybei, kadangi nėra temperatūros 

pokyčio.  

Izochoriniam procesui izochorinė šiluma proporcinga laisvės laipsnių skaičiui i  ir 

universaliajai dujų konstantai R  : 

R
i
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 . (12) 

Panaši priklausomybė galioja izobarinei šilumai: 

R
i

C p
2

2
 . (13) 

Idealiųjų dujų molinių (taip pat ir specifinių) šilumų santykis: 

i

i

C

C

v

p 2
 .  (14) 

Vienatomėms dujoms laisvės laipsnių skaičius 3i , 67,1 , dviatomėms dujoms laisvės 

laipsnių skaičius 4i , 4,1 ir t.t. Todėl, eksperimentiškai išmatavus dujų molinių šilumų 

santykį, galima spręsti apie jų molekulių sudėtį ir atomų judėjimo pobūdį.  

Aparatūra ir darbo metodas. 

Laboratoriniame darbe naudojama įranga pateikta 1 pav. Įrangos komplektą sudaro stovas 

1, skirtas stikliniam apvalkalui 2 prilaikyti, į stiklinį apvalkalą įstatomas stiklinis švirkštas su 

stūmokliu 3, elektrinė krosnelė 4, bei slėgio ir temperatūros matavimo modulis 5.  



4 
 

 

Šis laboratorinės įrangos paketas yra skirtas dujų dėsniams tirti. Tiriamos dujos -  švirkšto 

viduje esantis oras. Jo slėgis yra matuojamas slėgio ir temperatūros matavimo moduliu 5. Slėgis 

matuojamas atmosferomis, tad skaičiavimuose slėgį reikia perversti į SI sistemos matavimo 

vienetus hPa, pasinaudojus sąryšiu: 1 atm.=1013,25 hPa. Temperatūra  matuojama tuo pačiu 

prietaisu 5, įstačius termoporą  6 į stiklinį apvalkalą  1. Tuo tikslu atsukamas dangtelis  7 ir pro jį į 

vandenį įmerkiama termopora. Laikome, kad vandens temperatūra yra lygi oro, esančio švirkšte 3, 

temperatūrai.  

Darbo eiga. 

1. Izoterminio proceso tyrimas. Patikrinkite Boilio ir Marioto dėsnį izoterminiam procesui: šioje 

laboratorinio darbo dalyje bus keičiamas švirkšte esančio oro slėgis ir tūris, išlaikant pastovią 

temperatūrą.  

1.1. Atsukite dangtelį 7 ir pro jį įmerkite termoporą 6. Įsijunkite temperatūros ir slėgio 

matavimo modulį. Mygtuku M persijunkite temperatūros matavimą. Užsirašykite pradinę 

temperatūrą. Šioje darbo dalyje jos nekeisime, t.y. constT  . Temperatūrą iš C

pasiverskite į K , naudojantis sąryšiu: 273 tT . Taip pat paspaudę mygtuką M 

užsirašykite slėgio parodymus bei nuo švirkšto 3,  kuris yra sugraduotas kas 1 ml, 

nusirašykite pradinį tūrį.  

1.2. Kai turėsite pradinius parametrus, pradėkite iš lėto stumti švirkšto stūmoklį 3, 1 ml 

žingsniu ir būtinai fiksuokite slėgio pokytį. Rekomenduotinas tūrio pokytis – 10 ml.  
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1.3. Apskaičiuokite švirkšte esančio oro molių skaičių n , pasitelkus Mendelejevo – Klapeirono 

lygtimi nRTpV  , čia 113m 314472,8   molKPaR . Raskite jo vidurkį: 
n

x
n

i


Apskaičiuokite dujų atliekamą darbą. 

1.4. Gautus rezultatus surašykite į 1 lentelę: 

1 lentelė 

Eil. nr. C , t  K ,T  ml ,V  3m ,V  atm. ,p  Pa ,p  mol ,n  mol , n  J ,A  

          

          

1.5.  Nubrėžkite priklausomybę )(Vfp   

2. Izochorinio proceso tyrimas. Patikrinkite Šarlio (Amontono) dėsnį izochoriniam procesui: šioje 

laboratorinio darbo dalyje bus keičiamas švirkšte esančio oro slėgis bei temperatūra, išlaikant 

pastovų tūrį. Užsirašę pradinius duomenis, įsijunkite krosnelę 4 ir fiksuokite temperatūrą bei 

slėgį kas 1 C , kartu stebėdami tūrio parodymus – kol temperatūros pokytį išlaikysite nedidelį, 

dujos praktiškai nesiplės ir nestums stūmoklio. Tai sąlygos izochorinį procesą.  

2.1.  Analogiškai kaip pirmo darbo dalyje užpildykite 2 lentelę: 

2 lentelė 

Eil. nr. ml ,V  3m ,V  C , t  K ,T  atm. ,p  Pa ,p  mol ,n  mol , n  J ,A  

          

          

2.2. Nubrėžkite priklausomybę )(Tfp   

2.3.  Palyginkite pirmoje ir antroje darbo dalyse apskaičiuotą dujų molių skaičių. 

Pabaigę eksperimentą, nepamirškite išjungti krosnelę, ištraukti termoporą 6 iš vandens bei užsukti 

dangtelį 7. 

Literatūra 

1. Tamašauskas A., Vosylius J. Fizika, I dalis: Vadovėlis respublikos inžinierinių specialybių 

studentams. – Vilnius, Mokslas, 1989. – 224 p. 

2. https://www.phywe.com/en/p2320160#tabs3 

Kontroliniai klausimai. 

1. Pateikite svarbiausius termodinaminius parametrus ir parašykite juos siejančią būsenos lygtį. 
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2. Parašykite ir paaiškinkite Mendelejevo – Klapeirono lygtį su universaliąja duju ir Bolcmano 

konstantomis. 

3. Išvardinkite izoprocesus ir juos paaiškinkite. 

4. Kokie dėsniai galioja izoprocesams? 

5. Izoterminio proceso dujų darbas. 

6. Izobarinio proceso dujų darbas. 

7. Kas yra šiluminė talpa? Parašykite jos formulę ir matavimo vienetus. 

8. Kas yra molinė šiluma? Parašykite jos formulę ir matavimo vienetus. 

9. Kas yra specifinė arba savitoji šiluma? Parašykite jos formulę ir matavimo vienetus. 

10. Pateikite izochorinės ir izobarinės šilumų priklausomybę nuo laisvės laipsnių skaičiaus.  


