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Abstract. The isoprocesses are important physical processes that have practical application. A methodology 
for teaching an isothermal process with a graphical method is presented. It is accessible, visual and informative. 
The basic techniques of the method are used. They are graphical illustration, construct graphics on experimental 
results, construct graphics on other graphs, solving graphic tasks. Each isoprocess is described with only one graph 
in existing learning content. All possible representations of the isothermal process are presented and analysed. 
This approach is constructive. The logical thinking of the students develops. The proposed methodology has 
been experimented as an element of technology for forming graphical knowledge and skills. It can be combined 
very successfully with a computer presentation and interactive board. This method can also be applied in the 
study of isochoric and isobaric processes. Qualitative physics knowledge is formed and students are interested 
in working with graphics as a result.
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Увод
Графичният метод е метод, при който се използват графични модели на обекти, явления и закономер-

ности, които представят техни определени елементи, свойства, отношения с относително тъждествени 
релации и аналогии при спазване на критерии за подобие [1]. Реализацията на графичния метод в обуче-
нието по физика е сложен, целенасочен дидактически процес. Целите на този процес са: ефективно онаг-
ледяване на учебното съдържание; възприемане, осъзнаване и осмисляне от учениците на знания за фи-
зични величини, закони, процеси и явления; формиране и развитие на графични умения у учениците; 
формиране на обобщени знания за графичен метод за решаване на физични задачи; повишаване равни-
щето на графична грамотност на учениците; формиране на графична култура [2,3,4].

Необходимостта от използване на графичния метод в обучението по физика се определя от преи-
муществата му: лаконичност, обективност и икономичност; универсалност, инвариантност, достъпност; 
бързо и лесно се разграничават познавателни структури; акцентува се върху най-важното и съществено-
то; предават се ясни структури на съответни познавателни структури; стимулира се зрителната памет и се 
развива наблюдателността; достъпност на графичните модели за учениците от различна училищна въз-
раст [2,3,4]. Графичното представяне е по-пестеливо и по-компактно от словесното. то се използва се при 
изследване на процеси, аналитичното описание на които е недостъпно за учениците в ранни стадии на 
процеса на обучение. Графичните упражнения изискват по-малка логическа напрегнатост. Графичното 
представяне на законите, описващи изопроцесите, както и анализът на графиките спомагат за формира-
не и задълбочаване знанията на учениците за изопроцеси.

Възможности за преподаване на темата „Изотермен процес“ с графичен метод 
Графичното представяне на законите, описващи изопроцесите, както и анализът на графиките спома-

гат за формиране и задълбочаване знанията на учениците за изопроцеси. Представяме някои възмож-
ности за преподаване на „Изотермен процес“ с графичен метод. 

Методически целесъобразно е да се обърне внимание, че графически се представят само равновесни 
състояния и процеси. Равновесното състояние се дефинира като състояние, характеризиращо се с неи-
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зменност на всички термодинамични параметри на системата във времето и еднаквост в пространство-
то в отсъствие на външно въздействие. Учителят обръща внимание, че всяко равновесно състояние мо-
же да се счита определено, ако са известни само два параметъра, напр. Vp, ; Tp,  или TV , . Третият па-
раметър еднозначно се определя чрез останалите два от уравнението на състоянието 0),,( TVpF . 

Учителят дава дефиниция за термодинамичен процес (ТД) и равновесен ТД процес. Всяко изменение 
на състоянието на едно тяло се нарича ТД процес. ТД процес, при който системата преминава само през 
равновесни състояния се нарича равновесен ТД процес.

Поставя се акцент и върху графичното представяне на равновесно състояние и процес. Състояние-
то се представя с точка в съответните координати, а равновесният процес с линия, представляваща мно-
жество от точки, всяка от които изобразява равновесно състояние.

При изучаване на изотермен процес се използва опитната постановка, представена на фиг. 1. Уредът 
за проверка на газовите закони представлява затворен метален цилиндър с гофрирани стени и промен-
лив обем (силфон). За измерване налягането на газа в цилиндъра се използва манометър. Температурата 
на газа се променя чрез потапянето му в съд с вода, която е нагрята до определена температура.

Фигура 1 Схема на опитната постановка за изследване на изотермен процес

Основните идеи на опита за установяване закона на Бойл−Мариот се представят с графичната илюс-
трация (фиг. 2). На тази основа се правят разсъждения, чрез които се достига до формулировката на за-
кона. При намаляване обема на газа се увеличава концентрацията на молекулите. Нараства броят на уда-
рите на единица площ от стените на съда, т.е. налягането нараства. Изменението на налягането при изме-
нение на обема става по такъв начин, че произведението на двете величини остава постоянно. 

Фигура 2 Графична илюстрация на основните идеи на опита за установяване 
на закона на Бойл-Мариот

Учителят дава определение за изотермен процес като процес, описващ се със закона на Бойл−Ма-
риот при постоянна температура. Обръща внимание, че кривата, която представя графично изотермния 
процес се нарича изотерма. Следва да се подчертае, че тя представлява множество от точки, всяка от 
които съответства на определени стойности на налягането и обема при определена температура.

На учениците се дават експериментални резултати за налягане и обем при изотермен процес (табли-
ца 1). Учителят поставя задачата да представят графично зависимостите )(Vfp   и )/1( Vfp  . Мето-
дически целесъобразно е при графичното представяне на зависимостта между p и V за изотермен процес 
на абсцисната ос да се нанесе реципрочната стойност на обема. Тогава )/1( Vfp  е линейна.
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Таблица 1 Експериментални резултати за налягане и обем при изотермен процес
p, a tm 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
V, mm3 99 107 115 124 139 153 157 200 235

310./1 V , 3mm 10.1 9.3 8.7 8.1 7.2 6.3 5.9 5.0 4.3

p.V 138.6 139.1 138 136.4 139 137.7 138.4 140.0 141

Учениците чертаят графиките на двете зависимости (фиг. 3 и фиг. 4), след което ги анализират.

Фигура 3. Графика на зависимостта на налягането от обема при постоянна температура 

Фигура 4. Графично представяне на зависимостта )/1( Vfp  при постоянна температура

Учителят обръща внимание и на възможността за графично представяне на изотермен процес в 
други координати− ),( ÒV (фиг. 5) и ),( Tp (фиг. 6). В тези случаи графиката е права линия, успоредна на 
ординатната ос, тъй като температурата е постоянна.

Фигура 5 Графика на зависимостта на обема от температурата

Фигура 6 Графика на зависимостта на налягането от температурата
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За затвърдяване знанията на учениците се предлагат графични задачи с цел разбиране същността на 
изотермния процес, закона на Бойл−Мариот, а също и формиране и развитие на графични умения. Пред-
ставяме примерни графични задачи.

Задача 1. На фигура 7 линиите 1 и 2 представят графично два изотермни процеса, извършващи се с 
дадена маса идеален газ. Сравнете температурите, при които протичат процесите 1 и 2.

Фигура 7. Графично представяне на изотермни процеси

Задача 2. На фигура 8 е представен изопроцес. Определете: а) вида му; б) числените стойности за p и 
V в т. A, т. B и т. C; в) произведението от налягането и обема на газа за т. A, т. B и т. C; г) напишете форму-
лата, изразяваща закона на Бойл-Мариот за този процес.

Фигура 8. Графично представяне на изотермен процес

Урокът може да се представи и под формата на компютърна презентация. В презентацията може да 
присъства анимация, съчетаваща опитната постановка и паралелното изчертаване на графиката. Друга 
възможност за допълване на методиката с информационните технологии е графично представяне и съот-
ветно интерпретиране на процесите с помощта на интерактивна дъска.

Заключителни бележки
Графичният метод в обучението по физика е нагледен, достъпен и информативен. Особено важно е 

използването на графики при изучаване на изопроцесите. По такъв начин учениците получават по-пълна 
и задълбочена представа за тях. 

Предложената методика е експериментирана като елемент от технология с цел формиране на гра-
фични знания и умения с ученици от СУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. Тя може да се приложи и при 
преподаване на изохорен и изобарен процеси. В резултат се формират качествени знания за изопроцеси 
и се създава интерес у учениците за работа с графики.
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