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Työn tavoitteita 

 havainnollistaa kaasulämpömittarin toimintaa ja ideaalikaasun tilanyhtälöä  

 sovelletaan graafista mittaustulosten ja virheiden käsittelyä työn tilanteeseen 

Työssä tutkitaan kaasun paineen käyttäytymistä lämpötilan funktiona, kun pidetään 

tilavuus vakiona. Tulosten pohjalta määritetään absoluuttisen nollapisteen arvo. Työssä 

tutustutaan kaasulämpömittariin, jonka avulla lämpötiloja voidaan määrittää hyvin 

tarkasti johtuen kaasun paineen ja lämpötilan välisestä yksinkertaisesta riippuvuudesta. 

Heikkoutena kaasulämpömittarin käytössä on sen toiminnan hitaus, joka ilmenee tässä 

työssä suurehkona odottelun määränä. Tulosten käsittelyssä sovelletaan aiemmissa töissä 

opittuja graafisen tulosten ja virheiden käsittelyn menetelmiä. 

1 Johdanto 

 Kaasulle pätee (tietyillä edellytyksillä) ns. ideaalikaasun tilanyhtälö eli 

 pV = nRT,        (1) 

kun p on kaasun paine, V tilavuus, T lämpötila, n kaasun ainemäärä ja R moolinen 

kaasuvakio (R = 8,314 J/molK). Kaava 1 nähdään usein muodossa  

.vakio
T

pV
         (2) 

Kaasulämpömittarissa on vakiotilavuuksinen kaasusäiliö, jolloin yhtälö (2) 

yksinkertaistuu vielä lisää. Ideaalikaasun tilanyhtälön käyttöön liittyen ennen työvuorolle 

tuloa ratkaistaan seuraavalla sivulla oleva harjoitustehtävä. 

 

Harjoitustehtävä. Kun taloa lämmitetään, osa talon sisältämästä ilmasta karkaa, 

koska sisäpaineen on pysyttävä samana kuin ulkoilman paine. Oleta, että talon 

sisäilma lämpenee alkulämpötilasta 10°C loppulämpötilaan 22°C. Kuinka suuri 
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suhteellinen osuus ilmasta poistuu talosta? Jos talo olisi umpitiivis, sisäpaine 

nousisi lämmitettäessä. Jos alkupaine on 1,0100·10
5
 Pa, mikä on loppupaine?  

Minkä voiman ylipaine kohdistaa pinta-alaltaan 1 m
2
 ikkunaan? Luuletko ikkunan 

kestävän tämän rasituksen? 

2 Mittauslaitteisto 

Työssä on käytössä kaksi laitteistoa. Toisessa on messinkinen painekammio, jonka 

sisältämän kaasun paine ja lämpötila kyetään mittaamaan. Kammion tilavuus pysyy 

käytännössä vakiona. Lämpötila on mahdollista mitata termoelementillä, jossa syntyvä 

potentiaaliero voidaan lukea suoraan lämpötilaksi kalibroituna esim. UNI-T 58 -

yleismittarilla. Paine mitataan Digitron Manometerilla tai Pascon paineanturilla 

Capstone-ohjelmistoa käyttäen. Molemmat painemittarit ovat differentiaalisia eli ne 

mittaavat kahden eri pisteen välisen paine-eron. Mikäli mittarin toista letkua ei ole 

kytketty mihinkään, mittaa painemittari siis kammion paine-eron huoneessa vallitsevaan 

ilmanpaineeseen nähden, mikä tulee huomioida laskuissa. Painekammion lämmön 

lisääminen tapahtuu lämpöhauteen avulla. Toinen käytettävissä oleva laitteisto on Pascon 

valmistama pallo (Absolute Zero Apparatus), joka on varustettu lämpötila- ja 

paineantureilla. Tätä laitteistoa voidaan käyttää Capstone-ohjelmistoa käyttäen tai 

Xplorer dataloggerilla. 

 

Työn suorittaminen 

Mittaa painekammion paine ja lämpötila ensin huoneenlämmössä ja kirjaa lukemat ylös. 

Aseta kammio termostaatilla varustettuun lämpöhauteeseen ja mittaa paine-lämpötila-

arvot useilla eri lämpötiloilla (esim. noin 5°C välein). Kannattaa huomioida, että 

lämpötila-anturi reagoi muutoksiin huomattavasti hitaammin kuin paineanturi, joten 

tilanteen stabiloitumista kussakin lämpötilassa on syytä odottaa kärsivällisesti. (Vihje: 

työn odotteluvaiheissa voit pohtia valmiiksi Tulosten käsittely ja pohdinta -osan tehtäviä 

1–3.) Lämpöhauteelle asetettu lämpötila pysyy vakiona asteen tarkkuudella ja on 

luettavissa laitteistosta. Kestää kuitenkin jonkin aikaa, että tasapainotila kussakin 

lämpötilassa saavutetaan. Tarkkaile erityisesti, että lämpötila-anturin lukema ja 
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lämpöhauteen lämpötila ovat yhtäpitäviä. Asteen tai parin ero ei haittaa, jos se on 

systemaattinen eli toistuu samankaltaisena kaikissa tasapainotiloissa. Ongelma on silloin 

mitta-anturien kalibroinnissa ja tulee ottaa asianmukaisesti huomioon tulosanalyysissa.  

3 Tulosten käsittely ja pohdinta 

Saatujen mittaustulosten pohjalta piirretään lämpötila-paine -kuvaaja p(T). Työn teorian, 

mittaustulosten ja niistä piirretyn kuvaajan pohjalta vastataan seuraaviin kysymyksiin.  

Kysymyksiä: 

1. Millainen on käytetyn teorian mukaan kaasun paineen ja lämpötilan välinen 

riippuvuus, kun tilavuus pidetään vakiona? 

2. Kuinka hyvin tai huonosti arvioit (perusteltu arvio, ei arvaus!) messinkisen 

painekammion pysyvän tilavuudeltaan vakiona tässä mittauksessa eli kuinka hyvin 

oletus vakiotilavuudesta pätee? 

3. Onko tulosten kannalta merkitystä sillä, mitä kaasua painekammiossa on? Mitkä 

seikat mittaustuloksissa ja piirrettävässä kuvaajassa muuttuisivat ja mitkä pysyisivät 

samoina, jos käytettäisiin samaa määrää eri kaasua tai eri määrää samaa kaasua? 

4. Mitä voit mittaustesi perusteella sanoa kysymyksessä 1 johdetun yleisen riippuvuuden 

paikkansapitävyydestä? 

5. Mikä on mittaustuloksista piirretyn kuvaajan ja siihen tehdyn sovituksen perusteella 

absoluuttisen nollapisteen arvo (virheineen)? Selitä, miten saat kyseisen tuloksen ja 

mistä saadaan tuloksen virhe. Vertaa saamaasi arvoa yleisesti hyväksyttyyn 

absoluuttisen nollapisteen lukuarvoon. 


