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Úloha č. 7  
  

Měření teplotního sou činitele délkové roztažnosti  
 
1) Pomůcky:  Dilatometr, indikátor, kovové trubice z různých materiálů, termostat, 

hadice, teploměr, délkové měřítko  
 
2) Teorie:  

Jestliže zahřejeme kovovou tyč nebo trubici délky l0 z teploty t0 na teplotu t, 
prodlouží se tyč na délku l, pro niž platí  

( )tll ∆⋅+⋅= α10 , 

(1) 
kde 0ttt −=∆  je změna teploty v K a α je tzv. teplotní součinitel délkové roztažnosti. 

Jeho jednotkou je K-1. Označíme-li 0lll −=∆ , pak úpravou (1) získáme  

tll ∆⋅⋅=∆ 0α  .  

 (2) 
Teplotní součinitel α můžeme při malém teplotním rozsahu považovat za konstantní. 
Z tohoto hlediska je podle (2) změna délky ∆l přímo úměrná změně teploty  
∆t. Teplotní součinitel α je číselně roven prodloužení tyče délky 1m při zahřátí o 1K. 
Změříme-li prodloužení tyče ∆l, příslušející teplotní směně ∆t, můžeme vypočítat 
teplotní součinitel délkové roztažnosti podle vztahu  

tl

l

∆⋅
∆=

0

α  .  

(3) 
 Měření koeficientu délkové roztažnosti se provádí dilatometrem s vnitřním 
ohřevem. Ten se skládá z jednoduchého stojánku a měřené kovové trubice, která je 
jedním koncem na pevno připevněna ke stojánku a druhý konec se ve stojánku pohybuje 
volně. Ke kovové trubici v dilatometru je přes hadice připojen termostat, ten umožňuje 
nastavit poměrně přesně teplotu vody, která proudí trubicí. Lze předpokládat, že teplota 
měřené trubice bude (po ustálení) odpovídat teplotě vody v termostatu. Změříme-li 
délku trubice při různých teplotách protékající vody, můžeme podle (3) vypočítat 
součinitel α. Pro přesné měření je přístroj opatřen hodinkovým indikátorem, na němž 
můžeme odečítat hodnotu prodloužení trubice až s přesností 10-3 mm a který se opírá o 
zobáček připevněný na volný konec měřené trubice. 
 
3)Úkol: 
  

a) Změřte teplotní součinitel délkové roztažnosti tří materiálů.  
b) Délku tyče proměřte 5x při teplotě místnosti t0 a vypočítejte chybu σl.  
c) Hodnoty ∆l odečítejte z údajů indikátoru yi při různých teplotách ti od teploty 

nejnižší (tj. kolem 20°C) až do 60°C přibližně po 5°C. Teplotu odečítejte na 
teploměru  v termostatu. Výsledky měření zapisujte do vhodné tabulky.  

d) Sestrojte graf závislosti prodloužení délky ∆l tyče na změně teploty ∆t, tj. 
( )tfl ∆=∆ .  
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e) Pro každou hodnotu 0ttt ii −=∆  a jí odpovídající hodnotu prodloužení 0lll −=∆  

Vypočítejte jejich poměr i
i

i k
t

l =
∆
∆ . Z těchto hodnot určete střední hodnotu k a 

chybu σk. Dosaďte k do (3) a vypočítejte teplotní součinitel α. Určete absolutní i 
relativní chybu veličiny α s ohledem na chybu σk a σl. 

f) Teplotní součinitel α určete i z grafu a porovnejte tuto hodnotu s hodnotou 
vypočítanou. Naměřené hodnoty α porovnejte s tabulkovými.  

 
4) Postup měření: 
  

a) Změříme 5x délku l0 všech tyčí (vzdálenost rysek). Údaje zapisujeme do 
vhodné tabulky, uvedeme hodnoty ∆l a vypočítáme chybu měření délky σl i 
chybu relativní. 

b) Sestavíme aparaturu (nezapomeneme před upnutím kovové trubice upevnit 
kovovou destičku pro indikátor). Trubici připojíme oběma konci k termostatu. 
Na termostatu nastavíme minimální teplotu (asi 20 °C), zkontrolujeme, zda je 
v něm dostatek vody a zapneme jej. Voda z termostatu začne protékat měřenou 
trubicí. Počkáme cca 1 min, až se ustálí indikátor a odečteme údaj y0 a zároveň 
i teplotu t0. Potom postupně nastavujeme vyšší teploty a zapisujeme údaje ti a 
yi. Teplotu odečítáme na teploměru , ne na stupnici termostatu. Teplotu 
neodečítáme dokud termostat topí, počkáme až zhasne kontrolní dioda. Po 
dosažení teploty 60°C vypneme termostat a ve spolupráci s vyučujícím 
vyměníme vodu v termostatu za studenou. Tímto způsobem proměříme 
3 trubice z různých materiálů. Naměřené údaje zapisujeme do tabulky: 
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Z údajů pro ki vypočítáme k ,chybu σk i relativní chybu δk. Opět použijeme 
vhodné tabulky, stejné jako pro určení délky l0 a její chyby. Porovnáme 
relativní hodnoty obou chyb a posoudíme, která se bude více podílet na 
výsledku. Vypočítáme veličinu α a určíme její chybu.  

c) Vyneseme graf závislosti ( )tfl ∆=∆ , určíme z něho veličinu α a porovnáme ji 
s hodnotou vypočítanou.  

 


