
• Introducció
Se sol dir que la temperatura és una mesura del grau de calor o 
fred dels cossos, però aquesta definició no és vàlida des del punt 
de físic. Quan un cos s’escalfa o es refreda, canvien algunes de 
les seues propietats físiques: La majoria dels sòlids i líquids es 
dilaten quan s’escalfen, si s’escalfa un conductor elèctric varia la 
seua resistència, etc. Una propietat física que varia amb la 
temperatura es denomina propietat termomètrica i un canvi 
d'aquesta propietat indica que s'ha modificat la temperatura de 
l’objecte. 

• Equilibri tèrmic i principi zero de la termodinàmica
Dos sistemes en contacte estan en equilibri tèrmic quan les seues 
propietats ja no canvien amb el temps. Perquè dos sistemes 
estiguen en contacte han d'estar separats per una paret diatèrmica 
que facilite la seua interacció tèrmica. Una paret adiabàtica no 
permet aquesta interacció: cada sistema està aïllat de l’altre i 
cadascun pot romandre en el seu estat d'equilibri. El principi 
zero de la termodinàmica estableix que dos sistemes que estan 
en equilibri tèrmic amb un tercer ho estan també entre si. El 
concepte de temperatura està relacionat amb l’estat d'equilibri 
tèrmic de dos sistemes, ja que estaran en equilibri tèrmic si tenen 
la mateixa temperatura.

• Termòmetres i l'escala de temperatures del gas ideal
Per a establir una escala de temperatura s’usa una propietat 
termomètrica. Els termòmetres de gas tenen la propietat que tots 
concorden entre si en el mesurament de qualsevol temperatura 
sempre que la densitat del gas utilitzat en el termòmetre siga 
molt baixa. La temperatura del gas ideal es defineix mitjançant 
un límit amb gasos reals diluïts en un termòmetre de gas a 
volum constant. L’escala de temperatures s'ajusta assignant al 
punt triple de l’aigua la temperatura 273.16 K. En aquest estat 
coincideixen el punt de fusió, el punt d'ebullició i el punt de 
sublimació, i té lloc a una pressió de vapor de 610 Pa i a una 
temperatura de 0.01° C. Es defineix la temperatura del gas ideal 
mitjançant:

    
T = 273.16 K

p
p3

en què p és la pressió del gas en el termòmetre quan està en 
equilibri tèrmic amb el sistema del qual es vol mesurar la 
temperatura i p3 és la pressió quan el termòmetre està en un bany 
d’aigua-gel-vapor al punt triple.

• Llei dels gasos ideals
L'equació dels gasos ideals és:

  

€ 

pV = nRT

en què p és la pressió, V el volum, n el nombre de mols, T la 
temperatura absoluta i R la constant dels gasos ideals, el valor 
numèric dels quals depèn de les unitats de la resta de magnituds 
físiques que apareixen en l’equació. En unitats del SI amb p en 
Pa, V en m3, n en mol i T en K:

R = 8.31 J mol-1 K-1

Si p s’expressa en atmosferes (atm) i V en litres (l)

R = 0.082 l atm mol-1 K-1

• Dilatació tèrmica
La majoria de les substàncies s’expandeixen o es dilaten quan 
augmenten la temperatura i es contrauen quan aquesta 
disminueix. 

(i) Dilatació lineal: El canvi ∆L de la longitud L0 d’un objecte 
quan canvia la temperatura en ∆T és:

    ΔL = α L0 ΔT

En què α és el coeficient de dilatació lineal de la substància.
(ii) Dilatació superficial: El canvi ∆S de la superficie S0 d’un 
objecte quan canvia la temperatura en ∆T ve donat per:

    ΔS = γ S0 ΔT

en què γés el coeficient de dilatació superficial de la substància. 
Per a una substància isòtropa es compleix que γ= 2α.
(iii) Dilatació cúbica: El canvi ∆V del volum V0 d’un objecte 
quan canvie la temperatura en ∆T és:

    ΔV = βV0ΔT

en què β és el coeficient de dilatació cúbica o d’expansió de 
volum. Per a una substància isòtropa es compleix que  β = 3α. 
L’aigua presenta una expansió tèrmica anòmala entre 0°C i 4°C, 
ja que es contrau quan augmenta la temperatura.

• Quantitat de calor: capacitat calorífica i calor específica
Si es fica una cullereta freda en una tassa de cafè calent, la 
cullera s’escalfa i el cafè es refreda per a acostar-se a l’equilibri 
tèrmic. La interacció que causa aquests canvis en la temperatura 
és bàsicament una transferència d’energia d'una substància a una 
altra. La transferència d’energia que es dóna exclusivament per 
una diferència de temperatura es diu flux de calor o 
transferència de calor, i de l’energia transferida se'n diu calor. 
Usem el símbol Q per a la quantitat de calor.
La caloria és la quantitat de calor necessària per a elevar la 
temperatura d’1 g d'aigua de 14.5ºC a 15.5ºC. La relació entre 
el joule i la caloria és: 1 cal = 4.186 J.
La quantitat de calor dQ subministrada a un sistema de massa 
m  i el canvi de temperatura produït dT estan relacionats, a 
través de la calor específica c que depèn del material:

  

€ 

dQ = mcdT          
    

€ 

c =
1
m

dQ
dT

La quantitat de calor Q necessària per a elevar la temperatura 
d'una massa m de cert material de T1 a T2 és aproximadament 
proporcional al canvi de temperatura ∆T = T2 - T1 i a la massa 
m del material

  

€ 

Q = mcΔT

Si es coneix el nombre de mols n  es parla de capacitat 
calorífica molar C:

  

€ 

dQ = nC dT          
    

€ 

C =
1
n

dQ
dT

en què n = m/M, i M és la massa molecular. Es pot escriure:

  

€ 

Q = nCΔT

Per als sòlids s’acostuma a treballar amb calors específiques i 
capacitats calorífiques molars a pressió constant (cp i C p), 
mentre que per als gasos se sol usar a volum constant (cV i CV).

• Calorimetria, canvis de fase i calor latent
La calor necessària per a fondre una substància sòlida és:

Qf = mLf

en què Lf és la calor latent de fusió. Per a l’aigua a pressió 
atmosfèrica Lf = 333.5 kJ/kg = 80 cal/g. La calor necessària per 
a vaporitzar un líquid és:
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Qv = mLv

en què Lv és la calor latent de vaporizació. Per a l’aigua a 
pressió atmosfèrica Lf = 2257 kJ/kg = 540 cal/g. En igualtat de 
condicions, tot canvi de fase es produeix a una temperatura 
determinada, i mentre s’està produint un canvi de fase no varia 
la temperatura del sistema.

• Propagación de la calor per conducció 
La calor Q és l’energia transferida entre un sistema i el seu 
entorn, a causa únicament d'una diferència de temperatura entre 
aquest sistema i alguna part del seu entorn. El flux de calor 
persisteix fins que s’igualen les temperatures. En el procés de 
propagació de la calor per conducció, la calor es transmet entre 
dos sistemes a través d’un medi d’acoblament. Si el medi que 
separa els sistemes que estan a temperatures T1 i T2 té longitud 
L i secció S, en l’estat estacionari (T ja no canvia amb el temps) 
la calor que passa a través d'una secció transversal per unitat de 
temps (corrent tèrmic, H = Q/t) és:

    
H = k S

T2 −T1
L

en què k és la conductivitat tèrmica del medi. Es defineix la 
resistència tèrmica del medi, R, com:

  
R =

L
k S

i H = ∆T/R. Per a una paret composta en l’estat estacionari, la 
seua resistència tèrmica equivalent és la suma de les resistència 
tèrmiques de les parets components si tenen la mateixa 
superfície. 

El corrent tèrmic H per a condicions no estacionàries i per a 
diverses geometries es calcula com:

  
H = −k S

dT
dx

que es coneix com a llei de Fourier. dT/dx és el gradient de 
temperatura i H és el corrent de calor instantània a través d’un 
element d’àrea S. El signe negatiu indica que la calor flueix des 
de les temperatures altes a les baixes.

• Propagació de la calor por convecció i radiació
En la propagació per convecció hi ha transferència de calor d'un 
lloc a un altre per un moviment real de la substància calenta que 
dóna lloc a corrents de convecció macroscòpiques, que poden 
aparèixer en fluids en el camp gravitatori amb una densitat que 
varia amb la temperatura (convecció natural). La convecció es pot 
forçar també amb l'ús de ventiladors. 
En la calor transferida per radiació, la potència radiada P per una 
superfície ve donada per la llei de Stefan-Boltzmann:

    P = eσST 4

en què e és l'emissivitat i σ  = 5.67 x 10-8 Wm-2K-4 és la 
constant de Stefan-Boltzmann. Tots els objectes emeten energia 
des de les seues superfícies quan estan calentes i la radiació 
tèrmica és un tipus de radiació electromagnètica. 
En tots els mecanismes de propagació de la calor, si la diferència 
de temperatura entre el cos i el seu entorn és petita, la velocitat 
de refredament del cos és aproximadament proporcional a la 
diferència de temperatura (llei de refredament de Newton).




