
Wykład 3

Temperatura, rozszerzalność cieplna, 
równanie stanu gazu doskonałego



Temperatura

Temperatura jest jedną z siedmiu podstawowych wielkości fizycznych układu SI. Temperatura 
jest miarą „ciepłoty” ciała.

Temperaturę mierzymy przy pomocy własności termometrycznych ciał, do których należą:
• Długość
• Objętość
• Ciśnienie
• Rezystancja
• Przewodnictwo elektryczne
• Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Wymienione  wielkości zależą od temperatury ciała.



Różne rodzaje termometrów

termometr 
Galileusza

pirometr

termometr 
rtęciowy

termistor (PTC, NTC)

termometr bimetaliczny

termopara



Istnieją różne skale temperatury:
• Celsjusza
• Farenheita
• Kelwina (skala absolutna)

Skale temperatur

Farenheit urodził się 
w Gdańsku



Skala absolutna temperatury

Temperatura jest  ograniczona oddolnie. Najniższa możliwa temperatura (zero absolutne) 
odpowiada ≈ -273°C.

Lord Kelwin (prawdziwe nazwisko William Thomson)  wykorzystał tę własność aby wprowadzić 
absolutną skalę temperatury – skalę Kelwina. Zmiana temperatury o jeden Kelwin jest 
równoważna zmianie temperatury o jeden stopień Celsjusza.

°C °F K

-273 -459,4 0

0 32 273

20 68 293

100 212 393



Liniowa rozszerzalność cieplna
Pręt o długości l0

l0  Δl

 ΔT

Δl =α l0ΔT

współczynnik rozszerzalności liniowej (1/°C)



Rozszerzalność cieplna

wygięcie torów pod wpływem 
znaczącej różnicy temperatur

Przerwa dylatacyjna na moście drogowym

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas
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Bi- metale

np. inwar
np. miedź

Bi-metal to cienkie złącze dwóch metali o różnej rozszerzalności cieplnej.

ΔlCu − Δlinw = αCu −α inw( )l0ΔT
ΔlCu − Δlinw ≈16 ⋅10

−6 × l0ΔT

l0 = 10 cm, ΔT = 100!C⇒   ΔlCu − Δlinw ≈ 0.16 mm
Różnica wydłużeń jest niewielka, ale ta różnica powoduje znaczące wygięcie paska bi-metalu

 2 mm

  d ≈ 4 mm
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Bi- metale

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bimetal https://www.youtube.com/watch?v=5s3Km9hlIHA



Rozszerzalność objętościowa
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 Δl =α lΔT

  ΔV = 3α l3ΔT = βl3ΔT

współczynnik rozszerzalności objętościowej (1/°C)
- dla cieczy, gazów w tablicach podawane jest β



Rozszerzalność cieplna

https://www.youtube.com/watch?v=UJfY7ZzTvf4
P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas

shrink fitting



Anomalna rozszerzalność cieplna wody

W przedziale temperatur 0°C – 4°C współczynnik 
rozszerzalności objętościowej wody jest ujemny! Woda 
rozszerza się ze spadkiem temperatury w tym przedziale. W 
temperaturze 4°C gęstość wody jest największa.

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas



P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas

Gęstość lodu równa 
92% gęstości wody!

pęknięcia rur pod wpływem lodu

Anomalna rozszerzalność cieplna wody



Prawa gazowe: prawo Boyle’a

Robert Boyle (1627 – 1691):

P ∝ 1
V

PV = constlub

Gdy gaz nie jest zbyt gęsty, w temperaturach dalekich od punktów zmiany stanu skupienia, 
pomiędzy ciśnieniem (P) a objętością  (V) zachodzi relacja:

Dla ustalonej liczby cząstek gazu, zmiana ciśnienia i objętości przy stałej temperaturze nazywana jest przemianą izotermiczną. 



Prawa gazowe: prawo Guy-Lussac’a

Joseph Gay-Lussac (1778 – 1850):

P ∝T P
T
= constlub

Gdy gaz nie jest zbyt gęsty, w temperaturach dalekich od punktów zmiany stanu skupienia, 
pomiędzy ciśnieniem (P) a temperaturą gazu  (T) zachodzi relacja:

Pr
es

su
re

Dla ustalonej liczby cząstek gazu, zmiana ciśnienia i temperatury przy stałej objętości nazywana jest przemianą izochoryczną. 



Prawa gazowe: prawo Charles’a

Jacques Alexandre César Charles (1746 – 1823):

V ∝T V
T
= constlub

Gdy gaz nie jest zbyt gęsty, w temperaturach dalekich od punktów zmiany stanu skupienia, 
pomiędzy objętością (V) a temperaturą gazu  (T) zachodzi relacja:

Dla ustalonej liczby cząstek gazu, zmiana objętości i temperatury przy stałym ciśnieniu nazywana jest przemianą izobaryczną. 



Równanie gazu doskonałego

Gaz doskonały to abstrakcyjny model gazu,
który zakłada, że gaz jest zbiorem sprężyście
zderzających się kulek. Wiele gazów w
warunkach normalnych zachowuje się jak gaz
doskonały.

 PV = nRT
Równanie gazu doskonałego:

 P
 V
 T

  R ≈ 8.3 J K

 n

- ciśnienie

- objętość

- temperatura

- stała gazowa

- liczba moli

Jeden mol to NA = 6.023×1023 cząstek (liczba Avogadro)



Jeden mol gazu waży liczbowo tyle gramów, ile wynosi masa atomowa 
pojedynczej  cząsteczki.

Na przykład:                 1 mol 12C waży 12 gramów
1 mol  16O2 waży 32 gramy
1 mol   4He waży 4 gramy



Równanie gazu doskonałego
- alternatywny zapis

 PV = NkT
Równanie gazu doskonałego:

 P
 V
 T

  k ≈1.38 ⋅10−23  J K

 N- ciśnienie

- objętość

- temperatura

- stała Boltzmanna

- liczba cząstek gazu

 
k = R

N A
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https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/gas-properties

Właściwości gazu - symulacja


