
1. MATEMATIKA V APLIKOVANEJ TERMODYNAMIKE 
 

„V knihe prírody môže čítať len ten, kto pozná jazyk, ktorým je napísaná. 
 A tým jazykom je matematika.“ 

Galileo Galilei 
 
1.1. Funkcia, derivácia funkcie, integrál a diferenciálne rovnice 
 
 Termodynamika je neoddeliteľnou súčasťou fyziky, ktorá sa od nepamäti snaží 
porozumieť všetkým prírodným procesom a popísať ich pomocou zákonov a matematických 
rovníc. Preto k štúdiu termodynamiky budeme potrebovať určitý matematický aparát, avšak, 
našťastie, na rozdiel od všeobecnej fyziky, ktorá pracuje s celým známym súborom 
matematických metód, v aplikovanej termodynamike si vystačíme len s určitými pojmami 
a výpočtovými metódami. 
 Najrozmanitejšie typy procesov, ktoré prebiehajú v prírode (od tvorby a rastu kryštálov 
cez rýchlosť chemických reakcií, prenosu hmoty a rôznych foriem energie až po deje v 
atómovom jadre) sa popisujú pomocou diferenciálnych rovníc. Skôr ako sa dostaneme 
k najjednoduchším typom diferenciálnych rovníc, s ktorými sa niekoľkokrát stretneme 
v ďalších kapitolách, bude dobré zoznámiť sa s funkciou, deriváciou a integrálom. 
 Čo sa týka funkcie f jednej premennej, v princípe ide o určitú závislosť jednej veličiny 
od druhej. Funkcia f býva v praxi obyčajne daná nejakou rovnicou (vzorcom) pre výpočet jej 
hodnôt. Zapisuje sa v tvare y = f(x), ktorý hovorí, že funkcia f je daná rovnicou y = f(x). 
Pritom x sa nazýva nezávisle premenná a y je hodnota funkcie f v bode x alebo závisle 
premenná. Ako príklad funkcie jednej premennej je závislosť tlaku P ideálneho plynu (y) od 
zmeny objemu V (x) pri konštantnej teplote T a konštantnom látkovom množstve n, ktorú 
vyjadruje Boyleov zákon (zoznámime sa s ním neskôr): 
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kde P0V0 = K je konštanta (obr. 1-1). 
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Obr. 1-1. Závislosť tlaku ideálneho plynu P od objemu V pri konštantnej teplote T = konšt. Podľa 
Chiang (1991). 
 
 Ak nejaká vlastnosť (charakteristika) závisí od dvoch a viacerých nezávislých 
premenných, hovoríme o funkcii viac premenných. V prípade funkcie dvoch, resp. troch 
premenných obyčajne píšeme z = f(x, y), resp. u = f(x, y, z). Ako príklad funkcie dvoch 
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