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TEPLO A TEPLOTA 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Teplo a teplota 

 Teplo – vzniká při pohybu základních částic 
látek. 

 Teplota – míra, jak rychle se základní 
částice pohybují. 

 

Přenos tepla: 

 Sdílení 

 Proudění 

 Záření 

 



Teplo 

 Je jednou ze základních veličin soustavy 
SI.  

 Značíme „ Q “. 

 Jednotkou tepla je – Joule „ J “. 

 Teplo je energie, kterou při tepelné výměně 
odevzdá teplejší těleso chladnějšímu. 
 

Energie podle struktury tělesa:  

 Potenciální a kinetická – molekuly a atomy 

 Energie atomů – elektrony a jádra 

 

 



Termodynamická teplota 

 Je jednou ze základních veličin soustavy 

SI.  

 Značíme „ T “. 

 Jednotkou je Kelvin „ K “. 



Termodynamická teplota 

Těleso - termodynamická soustava 

 

Stavy tělesa 

 Objem, struktura, skupenství, tlak, teplota …  

 

Stavy charakterizujeme 

 Objem – „V“ 

 Teplota – „T“ 

 Tlak – „p“   



Termodynamická teplota 

Interakce (silové působení, výměna energie 

…) mezi termodynamickou soustavou a 

okolím. 

 Stavová změna soustavy. 

 Lžička v čaji, kostka ledu v nápoji, teplé 

jídlo na talíři … 



Termodynamická teplota 

Po určité době přejde soustava samovolně 
do rovnovážného stavu (nedochází k 
silovému působení, výměně energie …). 
 

 

 

 

 

 

 
Těleso s teplotou t1 ponoříme do nádoby s kapalinou o 
teplotě t2. 
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Termodynamická teplota 

 Tělesa, které jsou při vzájemném styku v 

rovnovážném stavu, mají stejnou teplotu. 

 Mění-li  tělesa  po  uvedení  do  vzájemného  

styku  své původní rovnovážné stavy, na 

začátku  děje měly  různé teploty. 

 Vnitřní energie tělesa je přímo úměrná jeho 

termodynamické teplotě. 

 

 



Teplota – změna stavu 

 Teploměr – těleso sloužící k porovnávání teploty, 
které využívá změny stavových veličin tělesa 
(objem, tlak ...).  
 

Dělení 
 Změna objemu kapaliny 

- lihový, rtuťový 

 Změna tlaku plynu 

- plynový 

 Změna délky 

- bimetalový 

  Změna odporu 

- odporový 

 Záření látky 

- pyrometr 



Kelvin - Celsius 

 Porovnání stupnic 

 

 

 

 

 

 

 

   Kelvin          Celsius 

 173,16 K  -100oC 

0oC 

 100oC 

 -273,16oC 

 373,16 K 

 0 K 

 273,16 K 

 73,16 K  -200oC 

t = ({T} - 273,15) °C 



Měření teploty - postup 

 Teploměr umístíme, tak aby byl v kontaktu 

s tělesem, jehož teplotu chceme změřit. 

 

 Počkáme na vytvoření rovnovážného stavu 

mezi tělesem a teploměrem . 

 

 Odečteme teplotu na teploměru. 
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Trojný bod vody 

Trojný bod vody je základní teplotní bod.  

 

Základní teplota je teplota rovnovážného stavu 
soustavy: 

 

  led + voda + vodní pára 

 

Tento rovnovážný stav se nazývá „trojný bod vody“.  

Platí při tlaku p = 1,013 25 .105.  

Termodynamická teplota je  Tr = 273,16 K. 

Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu 
vody. 
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