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Tema 4 . Calor i  temperatura

La termodinàmica és  la part de la física que es  dedica a l’estudi de les 
transformacions d’energia en què intervenen calor, treball mecànic i altres  aspectes 
de l’energia, així com la relació que hi ha entre transformacions  i les propietats  de la 
matèria. El tema comença introduint el concepte de temperatura i d’equilibri tèrmic, 
juntament amb el principi zero de la termodinàmica, els  termòmetres  i les escales  de 
temperatura, així com el termòmetre de gas  a volum constant. La calor és  l’energia 
transferida entre un sistema i el seu entorn (o voltants), deguda únicament a una 
diferència de temperatura entre aquest sistema i alguna part del seu entorn. Així 
doncs, sempre que en un sistema hi ha una diferència de temperatures, es  produeix 
un flux de calor des  de la regió més calenta a la més  freda, fins  que les temperatures 
s’igualen. 

Després d’estudiar la dilatació tèrmica es presenta l’equació dels gasos  ideals  i es  fan 
alguns  problemes  sobre gasos. El gas ideal és  un model idealitzat que funciona millor 
a pressions  molt baixes  i altes  temperatures, quan les  molècules  del gas estan molt 
separades i en moviment ràpid. 

Seguidament s’estudia la capacitat calorífica i la calor específica. La capacitat 
calorífica d’una substància es  defineix com l’energia tèrmica que es  necessita per a 
augmentar un grau la temperatura de la substància. 

En l’estudi dels  canvis  de fase s’introdueix el concepte de calor latent de fusió i de 
vaporització. Una qüestió important que cal puntualitzar és  que la temperatura es 
manté constant durant un canvi de fase, com la fusió del gel o l’ebullició de l’aigua. 

Finalment s’analitzen els fenòmens  de transmissió de la calor, sobretot per 
conducció, pel seu interès  en enginyeria. És  evident que aquest fenomen és de gran 
interès en la construcció a l’hora de plantejar, per exemple, l’aïllament tèrmic dels 
habitatges. S’acostuma a classificar els  diferents  processos  de transmissió de la calor 
en tres modes  o mecanismes  bàsics, si bé és  cert que sovint apareixen 
simultàniament. En la transmissió de la calor per conducció, el flux de calor té lloc 
per la transmissió de l’energia tèrmica des  de les  molècules  de més  energia cinètica 
de translació (més  temperatura) a les  de menys  energia cinètica (menys  temperatura) 
sense que es  produïsca transport de massa. En primer lloc s’estudia la llei de Fourier, 
analitzant diversos  problemes  de conductivitat en règim estacionari com el cas  del 
mur, tant simple com compost, l’esfera i el cilindre. A continuació s’introdueixen els 
processos de transmissió de la calor per convecció i radiació, sense entrar en molt de 
detall. La convecció és  un procés que té lloc en un líquid o un gas a conseqüència del 
moviment real de les  partícules escalfades  en el seu interior. La radiació tèrmica és 
emesa per tots  els  cossos  com a resultat de la seua temperatura. Aquesta radiació 
s’emet en totes  les  direccions, es  propaga a la velocitat de la llum i quan «xoca» 
contra un altre cos pot ser reflectida, transmesa o absorbida per aquest.
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