
 
PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỒ THỊ 

 
Phần Vật lý phân tử và nhiệt học lớp 10 

  
Trong phần vật lý phân tử và nhiệt học lớp 10 thì phần đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi 
trạng thái và chuyển đồ thị từ hệ trục này sang hệ trục khác là tương đối khó khăn đối với học 
sinh, do đó tôi xin giới thiệu một phương pháp giúp các em học tốt hơn phần này 
 Khi có một đồ thị biểu diễn các  quá trình  biến đổi bất kỳ ta có thể dễ dàng chuyển nó 
sang hệ trục tọa độ khác nếu làm đầy đủ các bước sau: 
 Bước 1: Xác định rõ các quá trình biến đổi trạng thái, là đẳng nhiệt, đẳng áp hay đẳng tích. 
 Bước 2: Dựa vào đồ thị so sánh các thông số P,V,T giữa các quá trình. 
 Bước 3: Chuyển đồ thị sang hệ trục mới: 
 -Nếu hệ trục đó là POV: Ta vẽ đường cong đẳng nhiệt trước. 
 -Nếu hệ trục đó là POT: Ta vẽ đường xiên góc, đường đẳng tích trước. 
 -Nếu hệ trục đó là VOT: Ta vẽ đường xiên góc, đường đẳng áp trước. 
 Bước 4: Xác định điểm đầu, điểm cuối của đường biểu diễn vừa vẽ bằng cách so sánh các thông 
số. 
Bước 5: Vẽ đường tiếp theo bằng cách so sánh các thông số. 
 Bước 6: Nối các đường còn lại. 
Ví dụ: Ta có một đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trạng thái như sau:  
  

 
Ta sẽ chuyển đồ thị này sang hệ trục VOT: 
Bước 1: 1-2: quá trình đẳng tích. 
   2-3: quá trình đẳng áp. 
   3-1: quá trình đẳng nhiệt. 
Bước 2: V1 = V2, T1> T2, P1> P2 
   P2= P3, T2< T3, V2< V3 

   T3 = T1, P3< P1, V3 > V1 
Bước 3: Chuyển sang hệ trục VOT ta vẽ đường đẳng áp, đường xiên góc trước, quá trình từ 2-3. 
Vì V2<V3 nên điểm 2 ở dưới, điểm 3 ở trên. 
Bước 4 : Vẽ đường đẳng nhiệt là một đường vuông góc với trục OT, và từ điểm 3 đi xuống điểm 
1 vì V1<V3. 
Bước 5: Nối điểm1 và điểm 2. 
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Trên đây là một phương pháp chuyên đồ thị đã được nhiều bạn học sinh áp dụng, chăc chắn sẽ có 
nhiều cách hay hơn, mong sự góp ý của các thầy cô và các em. Chúc các em có kết quả thi học 
kỳ tốt. 
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