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°C, °F, K

Najbolj razširjena lestvica za merjenje temperature 
je Celzijeva lestvica, v naravoslovju se uporablja Kel-
vinova lestvica, v Združenih državah Amerike pa je še 
vedno v uporabi Fahrenheitova lestvica. 

Celzijeva lestvica sodi med SI enote (International 
System of Units), imenuje se po Švedskem astronomu 
Andersu Celsiusu. Lestvica temelji na dveh tempera-
turah: na ledišču vode, kjer je 0 °C in vrelišču, ki je 
bilo določeno kot 100 °C, pri tlaku 1 atmosfere ali 
101,3 kPa.

Tudi Fahrenheitova lestvica temelji na dveh tempe-
raturah: 0 °F naj bi imela mrazotvorna zmes iz ledu, 
vode in amonijevega klorida, druga točka pa naj bi 
bila približna telesna temperatura in je označena kot 
96 °F. Drugi viri navajajo naj bi bila temperatura 0 
°F najnižja temperatura v zimi 1708/1709 v doma-
čem kraju Fahrenheita v Dazingu v Nemčiji, ki bi 
bila približno −17 °C. Danes ima tako temperatura 
mrazotvorne zmesi kot povprečna človeška tempera-
tura nekoliko drugačne vrednosti. Ledišče vode ima 
32 °F in vrelišče 212 °F, tako da je med njima točno 
180 stopinj. 

Kelvinova lestvica temelji na absolutni termodina-
mični temperaturni lestvici in je prav tako v sistemu 
SI enot (oznaka je K). Izhodišče ali 0 K predstavlja 
absolutno ničlo, pri kateri preneha termično gibanje 
delcev snovi. Absolutna tudi zato, ker nižja tempera-
tura ni mogoča. Od 0 K do trojne točke vode (poeno-
stavljeno ledišče vode), kjer so v ravnotežju led, voda 
in vodni hlapi, je natančno 273,16 K ali 0,01 °C, tako 
da je absolutna ničla pri −273,15 °C. 

Povprečna temperatura vesolja je 2,73 K ali −270,43 °C. 
Zaradi velikega poka in ostankov toplote po njem je 
temperatura vesolja vedno nekoliko večja od absolu-
tne ničle. Najnižja temperatura v vesolju je določena v 
meglici Bumerang, in sicer 1,15 K ali −272 °C.
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