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Aiheena tänään

• Lämpö ja lämpötila

• Paine

– hydrauliikka

• Noste

• Lämpölaajeneminen



Lämpö ja lämpötila

• Lämpö on aineen pienten hiukkasten liikettä

– Liikettä kutsutaan lämpöliikkeeksi

– Liikettä -> lämpö on energiaa

• Lämpötilaa mitataan useilla asteikoilla, 

yleisimmät ovat celsius- ja kelvin-asteikot

– Celcius-asteikossa vesi kiehuu sadassa asteessa ja 

jäätyy nollassa

– SI-järjestelmän mukaisella Kelvin-asteikolla 0 astetta 

vastaa celciuksina -273,15 astetta eli absoluuttista 

nollapistettä



Paine

• Voima aikaansaa paineen kohdistuessaan 

johonkin kappaleeseen

– Kaasuissa ja nesteissä tämä voima johtuu 

molekyylien törmäyksistä niiden liikettä 

rajoittaviin kappaleisiin

• Paine kuvaa voiman suuruutta pinta-

alayksikköä kohti

𝑝 =
𝐹

𝐴



Paineen yksiköt

• SI-järjestelmässä paineen yksikkö on 
pascal, N/m2 (lyhenne Pa)

• Muita käytettyjä yksikköjä ovat atm, bar ja 
mmHg

– Atm tarkoittaa normaalia ilmanpainetta eli 101 
325 Pa

– Baari on 100 000 Pa

– Elohopeamillimetriä käytetään etenkin 
lääketieteessä
• 760 mmHg = 1 atm



Hydrostaattinen paine



Esimerkki

• Hypertensiosta kärsivällä potilaalla on 
aneurysma aortassa, jonka pinta-ala on 5,1 
cm2. Potilas on lenkillä ja hänen systolinen 
paineensa on 180 mmHg. Puhkeaako 
aneurysma, jos se  kestää ohentuneen 
aortan seinämän tähden vain 10 N voiman?

• Kuinka suuri paine potilaan jalkaterässä on, 
jos se on 1,2 metriä alempana? Veren tiheys 
on 1060 g/l



Hydrauliikka

• Hydraulisen voimansiirron perusta on 

nesteen kokoonpuristumattomuus ja 

paineen tasainen leviäminen nesteessä

• Ts. jos nestettä puristetaan jostakin 

kohdasta paine kasvaa kaikkialla 

nesteessä.
𝐹1
𝐴1

=
𝐹2
𝐴2



Hydrauliikkaesimerkki

Hydraulinen nosturi on täytetty öljyllä, jonka tiheys on 925 kg/m³. 

1450 kiloinen esine lepää 30 senttimetriä halkaisijaltaan olevan 

ympyränmuotoisen männän päällä. Nostaakseen esinettä 

kompressoitua ilmaa käytetään työntämään toista mäntää, jonka 

halkaisija on 6,4 senttimetriä. 

1) Kuinka suuri tulee olla käytetyn ilman aiheuttama voima, jotta 

esine pysyy paikallaan mäntien ollessa samalla korkeudella? 

2) Kuinka suuri voiman tulee olla, jos esinettä halutaan nostaa 2,3 

metrin korkeuteen?



Noste



Lämpölaajeneminen

• Kun kappaletta lämmitetään aineen pienet 

rakenneosaset liikkuvat enemmän ja 

vievät täten enemmän tilaa

• Tästä johtuen aineet laajenevat 

lämmetessään (ei päde aivan kaikille 

aineille)

• Lämpölaajenema voidaan laskea
Δ𝑙 = 𝛼Δ𝑇𝑙0



• Pinta-alalle pätee:
Δ𝐴 = 2𝛼𝐴0Δ𝑇

• Ja tilavuudelle:
Δ𝑉 = 3𝛼𝑉0Δ𝑇

• Nesteiden ja kaasujen tilavuuden muutos 
voidaan laskea

Δ𝑉 = 𝛾𝑉0Δ𝑇

– Lämpötilan ollessa lähellä nollaa kaasuille pätee 

𝛾 =
1

273 𝐾



Esim.

• Kuinka kuumaksi silitysraudan pitää 

lämmetä, jotta termostaatti lopettaisi 

lämmittämisen? 20,0 asteessa 

termostaatissa on 1,309 -senttinen 

kuparikappale ja termostaatti sulkee 

sähkövirran kun kuparikappale on venynyt 

1,312 -senttiseksi. Kuparin 

lämpölaajenemiskerroin on 1,68x10^-5 /K


