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Teplota
Patří mezi základní fyzikální veličiny

Měříme ji nejčastěji ve stupních Celsia [°C] 
nebo v kelvinech [K]

Hodnoty teplot v případě měření v kelvinově
stupnici jsou vždy kladné 

Kelvinova stupnice začíná absolutní nulou

0 K = - 273°C.



Převody teplot

Obr. č. 1



Teplota - příklady
Příklad:  Hodnota naměřené teploty je 25°C.  

Vyjádřete tuto teplotu v kelvinech.

Řešení:   T = 273 + 25 = 298K

Teplota v kelvinech je 298K

Příklad:  Teplota v místnosti je 21°C, venku 10°C

Určete teplotní rozdíl.

Řešení:   Δt = t2- t1 …….  21 - 10 = 11

Teplotní rozdíl je 11°C



Teplota v odborné praxi
 Teplota vody v kotli

 Teplota vody v potrubí otopné soustavy a 
otopných tělesech

 Teplotní rozdíl v případě výpočtu dilatace 
potrubí

 Teplota studené a teplé vody ve vodovodu

 Teplota vzduchu



Hustota
Hustotu vyjádříme jako hmotnost látky o 

určitém objemu

Hustota látek se mění pokud se mění jejich 
teplota

Hustotu látek udáváme v [kg/m3] 

 Se změnou hustoty látky dochází ke změně 
objemu látky



Hustota - příklad

Vzorec pro výpočet hustoty:

[kg/m3]

ρ = hustota [kg/m3]

m = hmotnost [kg]

V = objem [m3]



Příklad s využitím hustoty
Příklad:

Určete hmotnost vody v zásobníku, jehož 
objem je 200l. 

 Teplota vody = 4°C

 ρ = 1000 kg/m3 (viz následující tabulka)

Řešení: 

 m = ρ .V = 1000 .  0,200 = 200kg

 Hmotnost vody v zásobníku je 200kg 



Hustota látek

Obr. č. 2



Hustota vody

Obr. č. 3
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