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A Ikusanat 

Kauppa- ja teoltisuusministeriö asetti vuonna 1973 toimikun-

nan Laatimaan ehdotusta mittayksiköitä ja mittaamisväLineitä 

koskevan lain ja siihen Liittyvien asetusten muuttamiseksi 

SI-mittajärjestelmän mukaisiksi. Ehdotuksen pohjalta valtio-

varainministeriö laati ohjekirjeLmän (J 683/10/74) siirtymi-

sestä SI-järjestelmän käyttöön valtionhallinnossa. 

Kesällä vuonna 1974 asetettiin tie- ja vesirakennushatlituk-

sessa erityinen projektiryhmä huolehtimaan SI-järjestelmän 

sisäänajoa varten tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta 

ja valvonnasta. Myöhemmin velvoitettiin kyseisen asian kou-

luttamiseksi laitoksessa projektiryhmä valmistamaan erikois-

aloja varten opetusmateriaalia keskeisten erityiskysyrnysten 

täsmentämiseksi ja käytön yhdenmukaistamiseksi. 

Projekti ryhmään kuuluivat 

tekn.tri Asko Saareta 	(J) 

DI 	 Aarne Jutila 	(S) 

DI 	 Alvar Vertanen (Ko) (siht.) 

DI Jutitan siirryttyä muualle tuli hänen tilalleen 

DI Juhani Vähäaho (S). Projektiryhmän lisäksi on nyt käsiLLä 

olevan opetusmonisteen laadintaar, vesitietoirniatan osalta 

osallistunut DI Olavi Tupamäki (K). 

Projektiryhmä toivoo, että tämä moniste helpottaa tie- ja 

vesirakennustaitosta samoin kuin tätä konsultoivia yrityksiä 

si i rtymi sessä 5 1-mi ttayksi kköj ärj este Imään. 

HeLsingissä tammikuussa 1975 

Asko Saarela 

Juhani Vähäaho 	 Olavi Tuparnäki 

Alvar Vertanen 
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1. JOHDANTO 



1.1 SI-JARJESTELMAAN SIIRTYMINEN JA JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 

Valtiovarainministeriö on kirjeeltäär, J-683/1O/74 

antanut 8. päivänä elokuuta 1974 ohjeet. joiden mukaan 

siirtyminen SI - mittayksikköjärjestetmän käyttöön on valtion-

hallinnossa aloitettava viimeistään 1. päivänä tammikuuta 

1975. 

Siirtymäkausi kestää 3 vuotta. joten se päättyy 31. päivänä 

joulukuuta 1977. Yltämainitun kirjeen mukaan SI-mittayksikkä-

järjestelmään siirtyminen on otettava huomioon mittayksik-

köjen osalta erityisesti seuraavissa tapauksissa: 

- lakien ja asetusten valmistetutyössä 

- hattinnotlisissa määräyksissä 

- koulutuksessa ja tiedotustoiminnassa 

- asiakirjojen ja lomakkeiden laadinnassa 

- mittataitteissa 

VvM:n ohjeista voidaan poiketa seuraavissa tapauksissa: 

- tekniLliset erityisseikat estävät SI-mitteyksikön käytön 

kansainvälisestä käytännöstä tai tehdyistä sopimuksista 

muuta seuraa 

- aiheutuvat kustannukset ovat siirtymäkautena kohtuut-

tomat 

- toiminnalle aiheutuu siirtymäkautena kohtuutonta haittaa 

- lait. asetukset tai hallinnolliset määräykset muuta edel-

lyttävät. 

Valtion virastot ja laitokset voivat antaa tarvittaessa 

yksityiskohtaiset ohjeensa SI-mittayksi kkäjärjestelmästä 

ja siirtymisestä sen käyttöön. 
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1.2 	SI-MITTAYKSIKKOJARJESTELMAN PERIAATE 

1.21 	Y 1 e i s t ä 

SI on lyhenne sanoista Systme International dUnits 	joka 

on suomeksi kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä. Sitä kut 

sutaan SI-mittayksikkäjärjestelmäksi tai SI-järjestelmäksi tai 

vain nimellä SI. 

SI-järjestelmä on kansainvälisesti hyväksytty samakantainen 

(kohereritti) 	m i t t a y k s i k k ä j ä r j e s t e 1. m ä. 

Se perustuu metrijärjestelmään soveltuen tieteellisiin. 

teknisiin ja jokapäiväisen elämän tarpeisiin muita tähän men-

nessä käytettyjä mittayksikköj ärjesteLmi ä paremmin. 

SI-järjestelmä rakentuu periaatteessa italialaisen fyysikon 

Giovanni Giorgin jo vuonna 1901 esittämälte metri-kitogramma-

sekunti-ohmi- järjestelmälle. jossa oli kolmen mekaniikan pe-

russuureen pituuden. massan ja ajan lisäksi resistanssi säh-

käisenä perussuureena. Kun Giorgin järjestelmässä resistanssin 

yksikkö ohmi myöhemmin korvattiin sähkövirran yksiköllä am-

peeri 	• saatiin mekaniikan ja sähkötekniikan tarpeet kat- 

tava ns. metri-kilogramma-sekunti-ampeeri eli m-kg-s-A-jär-

jesteLmä. jota myöhemmin täydennettiin kolmella muulla perus-

suureella ja niiden yksiköiltä. 

SI-järjestelmän kehittäjänä on ollut kansainvälinen paino-

ja mittakomitea CIPM ja SI-järjestetmän on vahvistanut 

vuonna 1960 yLeinen paino- ja mittakonferenssi CGPM kuuden 

perussuureen ja niiden yksiköiden osalta. kun taas seitsemän-

nen perussuureen ainemäärän yksikkö mooLi vahvistettiin 

vasta vuonna 1971 pidetyssä konferenssisse. 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 150 on julkaissut SI-

järjestelmää koskevan käyttösuosituksen. joka on ollut pe-

rustana suomalaiselle standardilLe SFS 2300 SUUREET JA 

YKSIKOT. Kansainvälisen yksikkäjärjestelmän SI käyttöohjeita. 
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Kaikissa mittaykslkköjärjestelmissä on kasitteillä 

suure. 	Lukuarvo ja mittayksikkö 

perustavaa Laatua oleva merkitys.  koska J. WaLlotin mukaan 

SULJRE 	LUKUARVO x MITTAYKSIKKÖ 

SI-järjesteLman ymmärtäminen heLpottuu huomattavasti, mikäLi 

Lukija selvittää itselleen yllämainitut kolme peruskäsitettä. 

S u u r e on esineen tai ilmiön mitattava tai laskettava 

ominaisuus. Tässä mieLessä suurelta ovat kaikissa mittayksik-

köjärjestelmissä mm. tasokuLma. pituus. pinta-aLa. tiLavuus. 

aika, massa. nopeus, kiihtyvyys. sysäys. voima, työ, teho, 

taajuus, resistanssi.kapasitanssi. induktanssi. sähkövirran 

voimakkuus, Lämpötila 	vatovoima. vatovirta. hyötysuhde jne. 

Jos suureella on ainoastaan suuruus. mutta ei tiettyä suuntaa. 

on kyseessä ns. skaLaarisuure. joista aika on tyypiLLinen 

esimerkki 

Jos suureella on sekä suuruus että tietty suunta. on kyseessä 

ns. vektorisuure. joista voima on tyypillinen esimerkki. 

Suureen L u k u a r v o iLmaisee, kuinka monta kertaa 

tietty (mitta) yksikkö sisältyy määräsuuruiseen suureeseen. 

Esim. huoneen pituus on 7 metriä. Tässä pituus on suure. 

7 lukuarvo ja metri (mitta) yksikkä. 

Huomaa. että suureen tukuarvo riippuu käytetystä mittayksi-

köstä ja siten myös käytetystä mittayksikköjärjestelmästä. 

M 1 t t a y k s i k k ö on samaa Laatua olevista suureista 

valittu ja sovittu vertaitusuure. 

Suureiden sanotaan olevan samaa Laatua. kun niiden summat 

ja erotukset Ovat mieLekkäitä. 

Esimerkki: Voimme Laskea yhteen pituuksia. joilla on sama 

mittayksikkö (esim. metri), mutta emme voi laskea 

yhteen pituuktia ja pinta-aloja, koska niillä on 

eri mittayksiköt (metri ja netiämetri). 
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Suureen riippuvuus käytetystä mittayksi kkäjärj estelmästä 

Jos huoneen pituus L on 7 metriä eli L = 7 m. on L suure. 

7 suureen Lukuarvo ja m suureen mittayksikkä metreinä. 

Koska itse suure (tässä tapauksessa huoneen pituus) ei muutu. 

käytettiinpä sen mittaamiseen mitä mittayksikköä tahansa. 

on itse suure riippumaton käytetystä mittayksikköjärjestelmästä. 

Suureen lukuarvo (mittaluku) sen sijaan riippuu käytetystä 

mittayksiköstä ja täten myös käytetystä mittayksikköjärjes-

telmästä. 

Koska suureyhtäLö  on riippumaton käytetystä  mittayksikköjär -

jestetmästä. esitetään fysiikan lait ja määritelmät suureyh-

tätöittä. mikäli se on mandollista. 

Suureyhtätö 

Suureyhtätö on erityisesti fysiikassa ja tekniikassa käytetty 

yhtäLö. jossa merkit iLmaisevat suureen sekä suuruutta että 

Luonnetta siten. että käytetty  merkki tarkoittaa suureen 

Lukuarvon (mittatuvun) ja mittayksikön tuloa. 

Suureyhtätöissä voidaan mittayksikäiden merkeillä suorittaa 

Laskutoimituksia. kuten kerto- ja jakoLaskuja. potenssiin 

korottamisia ja juurenottoja samoin kuin lukujen ja suurei-

den kirjainmerkei Itä. 

Es!rnerkk!: SuureyhtäLössä 1 	vt on 1 matkan (esimerkiksi 

600 m). v keskinopeuden (esimerkiksi 8 m/s) ja t ajan (esi-

merkiksi 50 s) merkki. 

Lukuarvoyhtäl.ö 

Suureyhtälöideri asemasta käytetään tekniikassa usein ns. 

Lukuarvoyhtätöitä. joissa kirjainmerkit edustavat pelkästään 

suureiden Lukuarvoja (mittaLukuja). 



Lukuarvoyhtälää käytettäessä on aina mainittava että ky-

seessä on nimenomaan lukuarvoyhtätö ja samalta on selvästi 

ilmaistava ne mittayksiköt 	joita yhtätöön sijoitettavat tu- 

kuarvot vastaavat. 

Esimerkki: 

Edellä olevasta suureyhtälöstä 

1 = v-t 

saadaan tukuarvoyhtälö (mi tta Lukuyhtätä) 

1 	= (1/60)v •t 
n 	n n 

kun 	1 = matka kitometreinä 

v 	nopeus kitometreinä tuntia kohti 

t = aika minuutteina 
n 

Samakantainen (koherentti) mittayksikkÖjärjestelmä 

Koska ylläolevaan lukuarvoyhtäläön 1 	= (1/60)-v •t 	sisät- 
n 	n n 

tyvä numerokerroin 1/60 riippuu käytetyistä mlttayksiköistä. 

on mandoLLista valita mittayksikköjärjestetmän mittayksikät 

siten, että numerokertoimeksi tulee 1. 

Näin on asian laita silloin, kun yhtälässä 1 = vt matka 1 

itmaistaan metreinä, nopeus v metreinä sekuntia kohti ja 

aika t sekunteina. joLLoin kyseiset mittayksikät ovat sama- 

kantaisia eLI koherentteja. 

S a m a k 	n t a i S 1 	(koherentteja) mittayksiköitä 

johonkin yhtätöön nähden ovat seLLaiset mittayksiköt, joita 

vastaavaLla lukuarvoyhtälöllä on sama numerokerroin kuin 

kyseisettä suureyhtätölLä. 

Koherentteja mittayksikköjä 	isäLtävää mittayksikköjärjestet- 

mää kututaan koherentiksi 	mlttayksikköjärjestetmäksi. 
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Numerokertoimet koherentissa mittayksi kköjärjestetmässä 

Koska eräät numerokertoimet ovat mittayksikköjärjestetmästä 

riippumattomia, ne eivät häviä edes koherentissa mittayksik-

köj ärj estetmässä. 

TäLLaisia numerokertoimia ovat ensiksi differentiaatiyhtä-

töitä integroitaessa syntyvät numerokertoimet kuten 1/2 

yhtä tässä. 

h 	(1/2).gt 2 

ja toiseksi kappaLeen geometrisesta muodosta aiheutuvat nu-

merokertoimet kuten 41T yhtätössä 

A = 4nr 2 

Edellinen yhtätä 

h 	(1/2).gt 2  

kuvaa Lepotilasta lähtevän kappaleen ajassa t putoamaa mat-

kaa ILmattomassa tiLassa vapaan putoamiskiihtyvyyden g 

vai kutuksen alaisena. 

JäLkimmäinen yhtätö 

A = 4tTr 2  

puoLestaan kuvaa paLLon pinnan aLaa A säteen r funktiona. 

Rationaa unen mittayksi kköjärjestetmä 

Mittayksikkäjärjestetmä, jossa sytinterimäisittä kappaLeitta 

esiintyy Luku 2n ja pattomaisiLta kappateitta esiintyy Luku 

4ir geometrisesti oikeaLLa kohdalta suureyhtälössä. on nimel-

tään rationaaLinen mittayksi kköjärjestetmä. 

Koherenti ssa rationaati sessa mi ttayksi kköjärj estetmässä voi-

daan numerokertoimet 2ir ja 4tr korvata suureyhtätöissä nume-

rokertoimetta 1 vain poikkeustapauksissa. TäLlainen poikke-

ustapaus esiintyy esimerkiksi sytinterimäisissä kappateissa 



silloin, kun hydrostaattisissa pumpuissa Umaistaan syrjay-

tetyn nestemäärän tilavuus radiaania eikä kierrosta kohti. 

Mittayksikköjärjestelmän rakenne 

Mittayksikkäjärjestelmä on fysiikan johonkin suurejärjestel-

mään Liittyvä mittayksikköjen järjestelmä. jossa on joitakin 

suurejärjestelmän perus(mitta)yksikköjä ja suuri joukko näistä 

matemaattisin kaavoin johdettuja koherentteja johdannais(mitta) 

yksikköjä sekä lisäksi näiden kerrannaisia ja jaannaisia. 

Esimerkiksi edellä esitetyn suureyhtälän v = lit avulla on 

mandoLlista määrittää keskinopeus v pituuden L ja ajan t 

välisen suhteen avulLa. Sijoittamalla em. suureyhtätöön pi-

tuuden 1 ja ajan t tilalle kyseisten suureiden mittayksikät 

metreinä ja sekunteina. saadaan nopeuden koherentiksi mitta-

yksiköksi (v) = mis. 

Perussuureiden lukumäärä mittayksikkäjärjestelmssa 

Jos jollain luonnontiteiden tai tekniikan alueella tarvitaan n 

kappaLetta toisistaan riippumattomia suureita. jotka sitoo 

toisiinsa k kpl suureyhtäLöitä (n>k), täytyy n-k = g kpl 

toisistaan riippumatonta ns. perussuuretta määrittää yhtenäistä 

mittayksikköjärjestelmää varten. 

Perussuurejden määrittämisen jälkeen voidaan perussuuteiden 

mitteyksiköiden avuLla johtaa muiden suureiden eLi ns. Joh 

dannaissuureiden mittayksi kät perussuureiden rnittayksi kköjen 

potenssi tuloj en av,jl la. 

Esimerkiksi mekaniikassa, Johon yleensä luetaan puhdas geo-

metria. kinematiikka ja dynamii¼ka. on 2 perusyhtälöä 

F = (ym 1 .m 2 )iL 2  

F = 



Yltäotevissa yhtätöissä on seuraavat 5 toisistaan riippu-

matonta suurelaatua, kun kiihtyvyys a = pituus/(aika) 2 . 

= voima 

= gravitaatiovakio 

m = massa 

1. = pituus 

t 	aika 

Kun mekaniikassa n 	5 ja k = 2, on g = n - k = 5 - 2 	3, 

joten mekafluikassa tarvitaan 3 toisistaan riippumatonta suu-

retaatua, jotka voidaan valita vapaasti em. viiden suureen 

joukosta. 

Koska geometriassa on perussuureena pituus (g = 1) ja kine-

matiikassa pituus ja aika (g = 2). valittiin SI-järjestelmässä 

mekaniikan kolmanneksi perussuureeksi massa. jolloin tyä ja 

teho ovat mekaniikassa ns. johdannaissuureita. 
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Dimensiokäsi te 

Jos mekaniikan perussuureLaatuina ovat pituus 1, massa m 

ja aika t saadaan pituuden. massan ja ajan perusdirnensioiden 

LMT avuLLa johdettujen suureiden eLi johdannaissuureiden 

dimensiot dimensiojarjestetmässä LMT potenssitutosta LMI1TT. 

Kun L ° M ° T °  = 1-1 1 	1 	saadaan at Lamai ni tui tLe johdanr,ai s- 

suureitte dimensiojärjestetmässä LMT seuraavat dimensiot: 

Johdannaissuure Tunnus 
Johdannai ssuureen dimensio 

. 	. 	. dimensi ojärjestetmassa 	LMT 

ALa A Dini (A) = 	L 2  

Titavuus V Dim (V) = 
Nopeus v Dii (v) = 	LT 1  

Kiihtyvyys a Dii (a) LT 2  

Voima F Dli (F) = LMT 2  

Työ W Dim (W) = 	L 2 MT 2  

Teho P Dim (P) = 	L 2 MT 3  
• Paine p . Dii (p) -1 	-2 = L 	MT 

Tiheys p Dim (p) = 
• 	. 	. Ominaispaino 

. Dii (Y) -2 	-2 = 	L 	MT 

JokaiseLLe edetiämainitulLe johdannaissuureelle saadaan oma 

mittayksikkänsä vatitsemaLta perussuureilte pituus. massa 

ja aika sopivat mittayksiköt. SI-mittayksikköjärjestetmässä 

on pituuden mittayksikkönä metri. massan mittayksikkönä 

kitogramma ja ajan mittayksikkönä sekunti. 

Suure on d 1 m e n s i o t o n silLoin, kun sen dimensio-

järjesteLmän perusdfmensioiden kaikki eksponentit saavat ar-

von 0. joLLoin ko. dimensiojärjestelmän potenssituto saa 

arvon 1. 

Numerokertoimen dimensio on aina 1. joten Dim (1/2) = 1. 
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1.22 	Suureiden 	ja 	mittayksjköjden 

ryhmi ttely 

Nykyisin vaLlitsevan käsityksen mukaan tarvitaan ratia-

naa Lista samakantai sta mittayksi kköjärjestelmää varten 

enintään seitsemän ns. perussuuretta mittayksikköineen, 

kuten SI - mittayksikköjärjeste(mässä on asian laita. 

Erikoisesti on huomattava, että sovellutusten kannalta tär-

keän mekaniikan suureet kuuluvat mittayksikköjärjestelmään. 

jossa tarvitaan vain 3 perussuuretta mittayksikköineen. 

SI - mittayksikköjärjeste[mässä mekaniikan perussuureina ovat 

pituus. massa ja aika. 

Sähköiset ja magneettiset suureet sen sijaan kuuluvat mit-

tayksikköjärjeste(mäan, jossa tarvitaan 4 perussuuretta 

mi ttayksi kköi neen. 

Kun SI -mittayksikköjärjestelmässä tarvitaan vain yksi sähköi-

nen perussuure (sähkövirta) cm. mekaniikan kolmen perus-

suureen Lisäksi, voidaan esim. suureet voima, työ ja teho 

ilmaista joko mekaniikassa tai sähkötekniikassa yleisesti 

käytettyjen yksikköjen avulla. 

1.221 SI-yksiköt 

SI-järjestelmässä on p e r u $ yksikköjä 7 kpl, t ä y d e r-- 

n y s yksikköjä 2 kpL ja suuri joukko näistä matemaattisin 

kaavoin muodostettuja j o h d a n n a i s yksikköjä sekä 

Lisäksi ns. 	k e r r a n n a i s yksikköjä. jotka muodoste-- 

taan perus-. täydennys ja johdannaisyksikäistä kertomatla 

ko. yksikkö tarkoitukseen sopivalla Luvun 10 potenssilla. 

SI-yksikköjen ohella on ryhmä sellaisia yksikköjä, jotka 

eivät ote SI-yksikköjä. mutta jolta käytetään SI-yksikköjen 

rinnalla niiden tärkeyden Ja Laajan Levinneisyyden vuoksi. 

Näitä yksikköjä kutsutaan tässä 	1 1 s ä yksiköiksi 
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Siirtymäkauter,a on mandollista käyttää SI-yksikköjen ohella 

myös ns. poistuvia yksikköjä (kohta 1.223) ja ns. poistet-

tavia yksikköjä (kohta 1.224). Viime mainittujen yksikköjen 

käyttö on kiettettyä 1.1.1978 lähtien. 

Perus- la täydennyssuureet ja - yksikät 

SI-järjestetmän seitsemän perussuureen kaikki yksiköt ovat 

fysikaatisesti mäariteltyjä. kun taas kanden täyderinyssuureen 

yksiköt on määritelty täydennysyksikän geometrisen muodon 

avul ta. 

Perus- ja täydennysyksikköjen määritelmät Löytyvät asetukses-

t 	no 312/65. joka tiettävästi on parhaillaan uusittavana. 

Ajan tasaLla olevat ruotsinkieliset määritetmät löytyvät 

ruotsatasesta standardista SIS 316132. 

TauLukko 1. 	SI-järjestelmän perus- ja täydennyssuureet 

Perussuureet Perusyksiköt 
Perusyksi kköj en 
tunnukset 

pituus metri m 

massa kitogramma kg 

aika sekunti s 

sähkövirta ampeeri A 

Lämpötila ketvin K 

vatovoima kandeta cd 

ainemäärä. 	hiukkasmäärä mooti mol. 

Täydennyssuureet 
Täydennysyk- Täydennysyksik- 
siköt köjen 	tunnukset 

tasokulma radiaani rad 

avaruuskulma steradiaani sr 
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Johdannai syksi köt 

SI-johdannaisyksiköt muodostetaan perus- ja täydennysyksik-

köjen potenssitutojen avulla. Koska johdannaisyksiköissä 

esiintyy vain perus- ja täydennysyksikköjä, sanotaan perus-, 

täydennys- ja johdannaisyksikköjä samakantaisiksi (koheren-

teiksi) 

Samakantaisuus suo erityisiä etuja taskutoimituksissa, koska 

SI-yksikkäjä voidaan käyttää kaavoissa ja yhtätöissä ilman 

uLkoa muistettavia muuntokertoimia edettämainittuja poik-

keuksia lukuunottamatta. 

SI - yksikköjärjestelmässä johdannaisyksiköt saadaan perus- ja 

täydennysyksiköistä samaLta tavalla kuin tietty suure muodos-

tuu toisista suureista. 

Esim. suure kiihtyvyys saadaan jakamatta suure pituus suu-

reen aika neljäLLä. 

Kun kiihtyvyys = pituus/(aika) 2 . saadaan kiihtyvyyden SI-

mittayksiköksi 1 m/s 2 . 

Koska voima on massa kertaa kiihtyvyys. saadaan voiman 

SI-mittayksiköksi 1 kgm/s 2 . 

Voiman mittayksikötte 1 kgm/s 2  on annettu erityisnimi 

newton, jonka tunnus on N 

Asetuksen n:o 312/65 mukaan newton (N) = voima, joka kappa-

Leette. jonka massa on 1 kg. antaa kiihtyvyyden 1 metri 

sekunnin netiötä kohti. 

Määritetmänsä mukaan 1 N = 1 kg•m/s 2 . 

SI-mittayksikköärjestetmässä on johdannaisyksikkäinä yh-

teensä 15 erityisnimeä,  joista 13 on johdettu maailmankuu-

tujen tiedemiesten nimistä. 
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Taulukko 2. 	Johdannaisyksikköjen erityisnimet S1-järjes- 
telmässä. 

Suureen 	nimi Suureen 
yksikko 

Yksikön 
--tunnus Määritelmä 

Taajuus hertsi Hz 1 Hz = 	1 lis 
Voima newton N 1 N = 	1 2 kg.m/s 
Paine pascal Pa 1 Pa = 	1 2 N/m 
Energia 	tai 	työ joute J 1 J = 	1 Nm 
Teho watti W 1 W 	= 1 J/s 
Sähkövaraus couLombi C 1 C 	= 1 As 
Jännite voLtti V 1 V 1 W/A 
Kapasitanssi faradi F 1 F 	= 1 Civ 
Resistanssi ohmi 1 = 1 V/A 
Konduktanssi siemens S 1 S 	= 1 A/V 
Magneettivuo weber Wb 1 Wb = 1 Vs 
Magneettivuon tiheys tesLa T 1 T 	= 1 Wbiri 2  
Induktanssi henri H 1 H 	= 1 Wb/A 
VaLovirta Lumen Lm 1 Lm = 1 cdsr' 
VaLaistusvojmakkuus Luksi Lx 1 Lx 	= 1 lmim 2  

Kerrannaisyksi köt 

Eri käyttötarkoituksia varter voidaan edellä mainituista 

perus-, täydennys- ja johdannaisyksiköjstä muodostaa sopi-

via kerrannaisja a jaannaisia käyttämällä tiettyjä etu- 

Ii itteitä. 

Yksikköjä, joiden alussa on etuliite, kutsutaan kerrannais-
yksiköiksi 
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Taulukko 3. 	Etu.iitteet. 

Kerroin EtuLiitteen Kerroin Etutiitteen 

nimi tunnus nimi tunnus 

12 
10 tera T 

-2 
10 

. 
sentti 

- 
c 

1O 9  giga 6 10 milti m 
6 

10 mega M 
-6 

10 mikro 

1O 3  kiLo k 1O 9  nano n 

io2 hehto h 1O 12  piko p 
101 deka da 10 femto f 

desi d io8 atto a 

Etuliitteen käyttö vastaa yksikön kertomista tarkoitukseen 

sopivaLLa Luvun 10 potenssitta. jolloin negatiivinen ekspo-

nentti vastaa jaannaista. 

Esim. etuliite kilo merkitsee kertomista Luvulla 1O 3  = 1000, 

joten etutiite kiLo yksikön metri (m) edessä merkit-

see kilometriä (km) eli 1000 metriä. 

Kun etulHtteitä ei saa yhdistellä. on 1000 kg = 1 Mg eikä 

1000 kkg. siLtä massan yksikön kitogramman nimessä esiintyy 

jo etuLiite kiLo, mitä mittayksikköjärjestelmän perusyk-

sikän nimessä ei saisi olLa. 

Tästä syystä on italialaisen organisation CIM toimesta ehdo-

tettukin 1 kitogramman massatLe uutta nimeä bes', joka on 

noin 2/3 vanhasta roomalaisesta massan yksikästa .. binae 

partes assis 

Vaikka itaLialaiset ovat käyttäneet 1 kg massatte nimeä 

bes" normeissaan UNI - CIM 0001 ja 0005 jo Lokakuusta 1953 

alkaen. on kiLogramma massan yksikkönä siinä määrin vakiin-

tunut viimeisten 175 vuoden aikana. ettei pieni "kauneusvirhe 



etuliitteen muodossa liene riittävä syy uuden nimen anta-

miseen 1 kg massatle. 

Yleisesti suositetaan etuliitteita käytettäväksi siten. että 

suureen Lukuarvo on suurempi kuin 0.1 ja pienempi kuin 

1000 eli 1O 3 . Suureen Lukuarvo pyritään valitsemaan siten. 

että etuliitteen vastaavan kertoimen eksponentti on tasan 

jaottinen LuvuLla 3. 

Etuliitteen käyttö Lienee syytä rajoittaa vain sellaisiin 

tapauksiin, joissa siitä ei aiheudu väärinkäsityksiä. 

Esimerkiksi työn yksikkö 1 jouLe = 1 Nm eikä 1 mN. koska 

1 mN = millinewton on voiman eikä työn yksikkö. Varmin tapa 

väLttää väärinkäsityksiä on ilmaista suureen Lukuarvo muo-

dossa a•1O, jossa 0,1 	a < 1000. jolloin tullaan toimeen 

ilman etuli itteitä. 

Koska etuliitteen tunnus Liittyy välittömästi yksikän tun-

nukseen. voidaan sen avuLla yksikön uusi etuliite ilmaista 

potenssin muotoisena. Tätä keinoa käyttäen voidaan esim. 
2 	 2 	- 	2 

1 mm 	ilmaista netiömetreinä. koska 1 mm 	= (10 	m) = 
-6 2 

10 m 

Sellaisten etuliitteiden käyttöä olisi rajoitettava mandol-

lisuuksien mukaan. joiden kantatuvun 10 eksponentti ei ote 

tasan jaolLinen LuvuLLa 3. Tällaisia etuLiitteitä ovat 

hehto 	h 	io2 	= oo 
deka 	da = 10' 	= 10 

desi 	d = 10-1 	= 0,10 

sentti 	c 	= ,o2 = 0,01 
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1 .222 Lisäyksiköt 

SeLLaisia SI-yksikäihin kuuLumattomia yksikkäjä. joita käy-

tetään yLeisesti ja tietyiLLä erikoisatoitta kutsutaan 

Lisäyksiköiksi 

Lisäyksiköt 	(16 kpL) ovat 

suure 	yksikkö tunnus 

aika 	minuutti min 

tunti h 

vuorokausi d 

vuosi a 

tasokuLma 	aste 	 o 

minuutti 

sekunti 

gooni 	 gon 

uusmi nuutt i 

uussekunt i 

tiLavuus 	Litra 

massa 	tonni 	 t 

atomimassayksi kkä 	u 

energia 	etektronivoLtti 	eV 

pituus 	tähtitieteetLinen yksikkö 	AU 

parsek 	 pc 

17 



pituuden yksi kät 

- pinta-alan yksikät 

- tilavuuden yksikkö 

- nopeuden yksikkö 

- putoami skl i htyvyyden 

yksi kkö 

- massan yksikkö 

- paineen yksiköt 

- radioaktiivisuuden 

yksi kkö 

- säteiLytyksen yksikkö 

- absorboituneen säteity- 

annoksen yksikkö 

ng s t röm 

meri peni nkulma 

peni nkulma 

hehtaari 

aari 

bern 

reki steri tonni 

solmu 

ga 

karaatti 

normaaLi-i Lmakehä 

baari 

curi e 

räntgen 

rad 

1.223 	Poistuvat yksiköt 

Poistuvilla yksikäillä tarkoitetaan sellaisia SI-yksikköihin 

kuutumattomia yksikköjä. joiden käyttö SI-yksikköjen rinnalla 

on toistaiseksi salLittua. 

Tällaisia yksikköjä ovat mm. 

18 

-10 =10 	m 

mpk = 1852 m 

pk =10km 

ha 42 =10 	m 

a 2 100m 
-28 	2 b =10 	m 

2,832 m3  rt 

solmu = 1.852 krn/h 

GaL 	= 0.01 mis 2  

ka 	200mg 

atm 	= 760 torr = 101.325 kPa 

bar 	= 100 kPa 

Ci 	3,7.1010 lis 

R 	= 258•10 	C/kg 

rad 	= ,o2 J/kg 



1.224 Poistettavat yksiköt 

Poistettavat yksiköt on korvattava vastaavitta SI-yksikäitiä. 

Niiden käyttö ei oLe salLittua enää siirtymäkaudetla 

1.1.1975.. .31.12.1977 

Poistettavia yksikköjä ovat: 

19 

- voiman yksikkö 

- voiman momentin 

yksi kkö 

- paineen yksiköt 

- jännityksen yksiköt 

- energian tai työn 

yksi köt 

- tehon yksikkö 

- Lämpömäärän tai Lämpö- 

energian yksikkö  

ki Lopondi 

ki Lopondimetri 

teknilLinen i Lmakehä 

etohopeami LLimetri 

vesipatsasmi Ltimetri 

kp/mm2  = 9.80665 MPa 

kp/cm2  = 98.0665 kPa 

ki Lopondimetri 

ki Lowattitunti 

hevosvoima 

ka tor 1 

kp 	= 9.80665 N 

kpm 	= 9.80665 Nm 

at 98.0665 kPa 

1 mmHg = 133.322 Pa 

1 mm 1120 = 9.80665 Pa 

kpm 	= 9.80665 J 

kWh 	= 3.6 MJ 

hv 	0,7355 kW 

cal 	= 4,1868 J 

- engLannin mlttayksiköt 

- muut yksiköt. jolta ei ote esitetty kohdissa 1.221, 1.222, 1.223 tai 1.224 
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1.23 	K i r j 0 	t u 5 S 	ä fl t ö j a 

SI-yksikät kirjoitetaan käyttämällä yksikköjen tunnuk-

sia m. s. A. kg. 	jne. tai kirjoittamalla nimet täy - 

dellisesti: metri. sekunti. ampeeri. kitogramma.newton 

jne. Lyhenteitä kuten "sek 	sekunnin tai• amp 	ampeerin 

asemesta ei pidä käyttää. 

Kaikkien SI-yksikköjen nimet kirjoitetaan pienetJä 

alkukirjaimella: atnpeeri, newton, pascal jne. 

Yksikköjen tunnuksina käytetään isoja kirjainia, jos 

ne ovat peräisin henkilön nimestä. kuten A, N, Pa, 

muuten pieniä, kuten m, kg. s, Im. lx, cd. 

Yksikköjen tunnusten jälkeen ei merkitä pistettä, 

ellei tunnus Lopeta lausetta. 

Yksikkäihin ei yleensä merkitä taivutuspäätteitä. jos 

sijamuoto ilmenee yhteydestä. Esimerkki: kirjoita 2 n 

pituinen eikä 2 m:n pituinen. 

Suureiden nimiä on käytettävä. Esimerkki: kirjoita 

Lampun teho on 40 W eikä lampun wattimäärä on 40 W. 

Ilmaisuja, jotka koostuvat yksiköistä ja 3uureen ar-

vosta, ei saa käyttää yksikkönä. Esimerkki: tuotese- 

losteissa kirjoita 100 gramrnassa maitoa energiasi-

sältö on noin 230 kJ tai maidon energiasisältä on noin 

2.3 MJ/kg (2300 kJ/kg) eikä maidon energiasisättö on 

230 kJ/100 g. 

Suureiden tunnuksiin voidaan liittää indeksejä tai lisä- 

tunnuksia mutta ei yksikkäjen tunnuksiin. Esimerkki: 

U on jännitteen tunnus ja V jännitteen yksikön tunnus: 

kirjoita U ff  tarkoittamaan tehollista järinitettä 

eikä Vef.f 

Tietyissä yhteyksissä käytetään nimiä normaalikuutio - 

metri tai normikuutiometri. Tällöin ei ole kysymys 

yksikäistä. vaan yhden kuutiometrin titavuudesta esim. 



lämpätilassa 0 ° C ja paineessa 101,325 kPa. Tällaisia 

nimiä ei saisi käyttää eikä niille saa käyttää tun-

nuksia Nm 3  tai nm 3 . jotka tarkoittavat newtonkuutio-

metri ja kuutionanometri. Sopiva nimi on esimerkiksi 

normaatitilavuus ja tunnus 	tai V (0 ° C, 101,325 	Pa) 

V n 	1 m 3  tai V (0 ° C. 101,325 kPa) = 1 m 3  ilmaisee, 

että kysymyksessä on 1 kuutiometrin tilavuus ilmoite-

tussa lärnpäti lassa ja paineessa. 

1.24 	L u k u a r v o n 	t a r k k u u d e s t a 	SI - n i t - 

t a y k s i k k ö j ä 	k ä y t e t t ä e s s ä 

SI-mittayksikköjen käyttä ei yleensä aiheuta muutoksia 

laskelmien suoritustarkkuuteen. Jos laskelmat tehdään 

alusta aLkaen SI-yksiköitlä1 käytetään lukuarvoissa 

normaalia tarkkuutta (ts. samaa tarkkuutta kuin van-

hoja yksikköjäkin käytettäessä). 

Jos sen sijaan vanhoja laskelmia rnuunnetaan SI-yksik-

käihin, on muuntokertoimet.le valittava kulloinkin so-

piva määrä merkitseviä numeroita niin että lopputulos 

voidaan ilmoittaa hatututia tarkkuudella. Jos tuloksen 

tiedetään olevan likimääräinen voidaan esimerkiksi 

voiman ja sen johdannaisten muunnoksissa käyttää ken-

rointa 1 kp = 10 N ja paineen muunnoksissa 1 at 

(k/crn 2 ) = 100 kPa jne. 

21 
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2. SUUREET JA MITTAYKSIKÖT SI-JÄRJESTELMASSA 



.1...2.3 	MEKANIIKKA 

23 
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2.11 	AIKA t 

Zeit • tid, time 

Aika on perussuure SI-järjestelmässä. 

SI-yksikkä: 	sekunti (s) 

Sekunti (s) 	9192631770 kertaa settaiseri säteilyn jaksonalka. 

joka vastaa Cesium-133-atomin siirtymää perustilan ytihieno-

rakenteen kanden energiatitan vLiL1ä. 

Huomautus: Kaikkia käytännön tarpeita varten on yttämainitun 

määriteLmän mukaan mitattu sekunti = asetuksessa 312/65 

trooppisen vuoden pituuden avuLla määritelty sekunti. 

Suositeltavia kerrannaisyksikkäj ä: 

ki Losekunti 

mi Ltisekunti 

mi krosekunt i 

nanosekunt i 

1 ks = 10 
-3 

1 ms = 10 s 
-6 

1 )iS = 10 	S 
-9 

1 ns = 10 	s 

Li säyksi kköj ä: 	mi nuutt i 

tunti 

vuorokaus i 

(trooppinen) 	vuosi 

(gregoriaaninen)VUoSi 

1 min 	60 s 

1 	h 3600s 

= 60 min 
1 	d = 86400 	s 

= 24 	h 

1 	a = 31556925.9747 	s 
tr 

= 	8765.812771 	h 

= 	365.24219878 	d 

1 	a 31556952 	s 
gr 

8765,82 	h 

365.2425 	d 

Minuutti ja sekunti voivat oLLa myös tasokutman yksikön 

asteen osia. jolLoin minuutin tunnus on (') ja sekunnin 

tunnus on (). 



Sovel Lutusohj ei ta: 

Perusyksikköä sekunti tai sen suositeltavia kerrannaisyk-

sikköjä käytetään ensisijaisesti. 

Tuntia saa käyttää kulkuneuvojen nopeuden ilmoittamisessa 

ja ajantaskussa. 

Muita ajan yksikköjä. jotka eivät ole SI-tisäyksikköjä. 

=7d 

= 168 h 

= 604800 s 

= 30,4368499 d 

= 730.4844 Pi 

= 2629743,831 

= 30.4368750 d 

= 730,485 h 

= 2629746 s 

(keski arvo) 

(kesk iarvo) 

s (keskiarvo) 

(kesk iarvo) 

(keskiarvo) 

(keskiarvo) 

ovat: 

viikko 

(trooppi nen) 
	

kuukausi 

(gregori aani nen) kuukausi 

Huomaa. että tunnin tunnus on h. vuorokauden d ja vuoden a. 

ViikolLa ja kuukaudetLe ei tiettävästi ote vahvistettu 

viralLista tunnusta. ErigLanninkieLi sessä kauppakirjeenvai h-

dossa on usein viikon tunnuksena W. joLLoin toimitusviikon 

koodi W509 tarkoittaa viikkoa 09 vuonna 1975. 

Viikon päivien numeroimiseen perustuvassa ajanlaskussa (aika-

tautuissa) viikon päivät numeroidaan virattisesta ajan Las-

kusta poiketen siten. että viikon ensimmäinen arkipäivä 

maanantai saa numeron 1 ja sunnuntai numeron 7. 

ViraLlisessa ajantaskussa viikko alkaa sunnuntaina klo 00.00 

ja päättyy seuraavana Lauantaina klo 24.00. 



Huomaa. että aLtarnainitut viraLliset suomenkieliset aika-

suureiden yksiköiden Lyhenteet 

vuosi v vuorokausi vrk 

kuukausi kk päivä 1 	pv 

viikko vko tunti t 

eivät ole SI-järjestelmässä aikasuureiden yksikköjen tun-

nuksia. Kun viikko ja kuukausi eivät ote SI-lisäyksikköjä. 

ei niiden mittayksikäilte ote myöskään annettu kansainväli-

siä tunnuksia. Koska viikko ja nimenomaan kuukausi eivät 

aina ole yksikäsitteisiä ajan pituuden yksikköjä. on 

niiden pituus tarvittaessa itmoitettava päivinä ja tun-

teina väärinkäsitysten väLttämiseksi. 

Huomaa myös. että SI-järjestelmässä ajan lisäyksikäiden 

tunnukset ovat useasti myäs vieraskietisten sanojen lyhen-

teitä. 
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Päiväyksen merkitseminen erikoistapauksissa: 

Päiväys voidaan merkitä viikkojen ja päivien järjestysnumeroi 

den käyttöön perustuvassa ajantaskussa siten. että vuosi Luvun 

JäLkeen merkitään viikon järjestysnumero ja tämän jäLkeen 

päivän j är j estysnumerO. 

Esimerkki: 

Päiväysmerkintä 1974091 tarkoittaa viikon 09 ensimmäistä 

(maanantai) päivää vuonna 1974 eLi 1974-02-25. Käytännössä 

voidaan usein kaksi ensimmäistä numeroa. jotka iLmaisevat 

vuosisataa, jättää pois tarpeettomina. joLLoin em. päiväys 

voidaan yksikäsitteiSesti ilmaista viidellä numerotLa (74091). 

Päivien järjestysnumeroiden käyttöön perustuvasSa päiväyksessä 

(ordinaL dating) merkitään vuosituvun jäLkeen päivän järjes-

tysnumero aina koLminumeroisena Lukuna (ISO 2711). 

EdetLämainittu helmikuun 25 päivä 1974 on ko. vuoden 56 päivä. 

joten päiväysmerkintä on 1974056 tai Lyhennettynä 74056. 

TähtitieteesSä merkitään aika yksikköjensä avuLLa siten. että 

yksikköjen tunnukset d. h. min Ja s nostetaan perusrivin ylä-

puoLelLe, jolLoin minuutin tunnuksena on usein pelkkä m. 

Esimerkki: 

1 a 	= 365d5h48min451975S = 3,155692597510S = 365.24219878 d 
tr 

on ns. trooppinen vuosi. Trooppisetla vuodelLa tarkoitetaan 

aikaa kevätpäivän tasauksesta seuraavaan kevätpäivän tasauk-

seen. 

Sanomalehdissä merkitään urheiLukilpaiLuiSSa saavutetut ajat 

atenevassa järjestyksessä iLman yksikköjä. koska urheiLukil 

paiLujen tuloksia seuraava Luki jakunta tietää oikeat yksiköt 

muutenkin. 



Gregori aani nen vuosi 

Nykyisen ajantaskumme katenterin perustana on Luigi LiLion 

suunnitteLema ja paavi Gregorius XIII buLLaLta 24.02.1582 

voimaansaattama ns. gregoriaaninen katenterivuosi. jonka 

keskimääräinen pituus on 

1 a 	= 1(365.25 	400) - 31/400 	päivää 
gr 

= 	365.2425 d 

= 	365 d 5 h 49 mj 12 s 

= 	31.556952 10 6 s 

Gregoriaanisen kalenterin vuosi on noin 26 s pitempi kuin 

trooppinen vuosi, koska gregoriaanisen kalenterin perustana 

oLeva vuoden pituuden tasauskaava perustuu 410G = 400 vuoden 

eikä 4.96 = 384 vuoden JaksoiLLe, joLLoin ero supistuisi 

n. 1 sekuntiin vuodessa. 

Laskuesimerkki 

Etsi kaksi pienintä kokonaistukua. joiden osamäärä määritteLee 

trooppisen vuoden kuukauden päivien Ja viikon päivien väLisen 

suhdetuvun vähintään kuuden oikean merkitsevän numeron tark-

kuudel. La 

Kun trooppisen vuoden kuukaudessa on keskimäärin 

365.24219878 = 
4,3481214 viikkoa. 

12. 7 

saadaan etsityiksi luvuiksi 1274 Ja 293. 

Kun osamäärässä 1274/293 	4.3481229 on kuusi merkitsevää 

numeroa oikein, voidaan kuukauden päivien Ja viikon päivien 

suhteet Laskea seuraaviLLa suhdeluvuitta: 



1 kuukausi = 	1274/293 	viikkoa 8918/293 	päivää 

293 kuukautta 1274 	viikkoa = 	8918 	päivää 

Ytläotevien suhdelukujen avuLla määritelty vuoden keskimääräi-

nen pituus eroaa trooppisen vuoden pituudesta vain noin 

10 sekuntia, kun taas gregoriaanisen katenterin mukaisen vuo-

den keskimääräinen pituus eroaa noin 26 sekuntia. 
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2.12 	ENERGIA. TYÖ W 

Energie. energi. energy 

Energian eri Lajeilla (työ. lämpäenergia. exergia. säteily - 

energia jne.) voi olla muitakin suureen tunnuksia kuin 

W. Usein käytetty tunnus on E alaindekseineen. 

W = FL 	(voima pituus) 

W 	U-I•t 	(jännitesähkövirta.aika) 

JäLkimmäinen kaava on voimassa vain tasavirratte. 

SI-yksikkö: JouLe (J) 	1 J = 1 Nm = 1 Ws 

JouLe = työ. jonka 1 newtonin voima suorittaa, kun sen vai-

kutuspiste siirtyy 1 metrin matkan voiman suuntaan. 

Koska 1 joute = 1 newtonmetri = 1 wattisekunti. voidaan 

viimemainittuja yksikköjä myös käyttää energian yksikköinä. 

mikä useasti saattaa olla selvyyden vuoksi paikaLLaan. 

Normaalisti käytetään kuitenkin jouLea työn yksikkönä. 

Suositeltuja kerrannai syksi kköj ä: 

TJ = 10 12 J 

GJ = 10 9 J 

MJ = 

	

kJ 	10 3 J 

mJ = 



Poistettavat yksi kät: 

kitowattitunti (kWh) 

kitopondimetri (kpm) 

kitokalori (kcat) 

hevosvoimatunti (hvh) 

horse power hour (hph) 

British thermat unit (Btu) 

foot-poundal. (ft.pdL) 

foot pound-force (ft.Lbf) 

tekn. Litraitmakehä (Lat) 

fys. Litrailmakehä (Latm) 

ergi (erg) 

Huomautus ! 

ELintarvikeaLaLLa tähän asti käytetty yksikkö kitckatori 

(kcat) korvataan yksikötLä kiLojouLe (kJ). 

Sähköenergian kaupattisessa mittaamisessa voidaan edeLLeen 

käyttää yksikkölä Wh tai kWh. 

Muunnokset: 

1 kWh = 3.6 MJ 
1 kpm = 	9.80665 	J 

1 kcat = 4.1868 	kJ 

1 hvh 2.6477955 MJ 

1 hph = 	2.6845195 MJ 
1 	eV 0.160219 	10 8 J 

1 Btu 1.055056 	kJ 

1 	ft.pdL = 42.1401 	mJ 

1 	ftLbf = 	1.35582 	J 

1 Lat = 98.0665 J 
1 Latm = 	101,325 	J 

1 ergi = 	0.1 	11J 
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2.13 	ISKUSITKEYS KV 

Kerbschtagzähigkeit, sLagseghet. notched bar toughness 

Iskusitkeyden (Charpy-V) tunnus on KV. 

Kokeen suor i tustapa: 

Keskeltä 
450 

 kutmaLLa 2 mm syvyydettä tovettua ja molemmista 

päistä tuettua (10 mm.10 mm.55 mm) koesauvaa isketään kerran 

iskuheituriLta ja mitataan iskussa kuLunut energia eli isku- 

työ standardin SFS 2853 mukaan. 

SI-yksikkö: 	Joule (J) 

Suosi tettu kerrannai syksi kkö: 

kJ = 1O 3  •J 

Poi stettava yksi kkä: 

kpm 

Muunnokset: 	1 kpm = 9.80665 J 	10 J 

Koetutosten merki ntätapa: 

1. Iskusitkeyden Lufruarvo jouteina 

2. KV-tunnus 

3. IskuheiLurin iskuenergian tukuarvo jouteina 

(Iskuenergia on 300 ± 10 J yLeissauvaLte ja 

150 ± 10 J erikoissauvoitte) 

4. Koesauvan Leveyden tukuarvo miLLImetreinä 

(YLeissauvan Leveys 10 mm. erikoissauvojen 

teveydet 5 ja 7.5 mm) 

5. Kokeen riimetiistämpötita CeLsius-asteina 

Vaikka kohdat 3 ja 4 voidaan jättää pois. kun koesauvan 

Leveys on 10 mm ja iskuheiLurin iskuenergia on 

300 ± 10 J. suositeLlaan ent. koetutosten itmoittamistapaa 

väärinkäsitysten väLttämiseksi. 

Esimerkki: 	40 KV 300/10/-20°c 
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2.14 	KIERROSTAAJUUS. PYÖRIMISNGPEUS p 

Umtauffrequenz. varvfrekvens. rotationsfrekvens • rotational. 

r equ en c y 

Kierrostaajuus eli pyörimisnopeus (n) on kierrosten Lukumäärä 

sekuntia (s) kohti eLi kierrosten Lukumäärä jaettuna kierrok-

sun käytetyttä ajaLLa. 

Kierrostaajuus = kierrosten Lukumäärä/aika 

Huomaa. että kierrosten Lukumäärä on patjas Luku. 

Kierrosluku-sanan käyttöä on pyrittävä välttämään ja korvaa-

maan se sanoilLa kierrostaajuus tai pyörimisnopeus. 

SI-yksikkö: 	lis 

Teknisissä esitteissä. tauLukoissa. konekiLvissä ja piirus-

tuksissa käytetään pyörimisnopeuden yksikötLe tunnusta r/s. 

jossa r on kierros-sanan englanninkieLlsen nimen (revotution) 

ensimmäinen kirjain eikä radiaanin tunnus. 

Laskuissa käytetään yksikkänä l/s eli s 1  

Ensisijaisesti suositetaan käytettä'äksi tuinusta r/s ja 

toissijaisesti tunnusta r/min. 

Huomaa. että sähkömoottoreissa käytettävän vaihtovirran 

taajuus iLmaistaan hertseinä Hz. mutta sähkömoottorin kier-

rostaajuus (pyöriinisnopeus) iLmaistaan SI-järjestetmässä 

1 per sekunteina. siis l/s (tai r/s). 

Kun sähkämoottorin kierrostaajuuden yksikkönä on yleensä 

(r/min). merkitään yLimenokautena ja tarvittaessa muuLLoin - 

km 	kierrostaajuus sekä yksikkönä (r/s) että yksikkänä 

(r/min) 
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2.15 	KIIHTYVYYS a 

Beschteunigung. accelerat ion. accelerat lon 

a = v/t 	(nopeus/aika) 

Kiihtyvyys on nopeuden v muutos aikayksikköä t kohti eli 

nopeus jaettuna ajaLla. 

SI-yksikkä: metri sekunnin neliötä kohti (mis 2 ) 

Sovel lutusesimerkki 

Auto saavuttaa 13.89 sekunnin kuLuttua Liikkeelletähdöstään 

nopeuden 100 km/h. Mikä on aiton keskimääräinen kiihtyvyys? 

100 km/h = (100000/3600) m/s = 27.78 mis 

v 	v 
a 	

2 - 1 - 27.78 - 0 	27.78 
_____ ______ ___ m t 2  - t 1  - 13.89 - 0 = 13.89 - 	2 m/s 

5 

Hidastuvuus 	negatiivinen kiihtyvyys. 

Sovel Lutusesimerkki 

Kuorma-auton nopeus oli ennen jarrutusta 90 km/h ja 2.5 s 

jarrutuksen jälkeen 54 km/h. Mikä oli keskimääräinen hi-

dastuvuus? 

- 90000 m 90 km/h - ______ - = 25 m/s 
3600 	5 

54000 m 54 km/h - ______ - = 15 m/s 
3600 	s 

	

- V I 	15 - 25 	-10 m/s 	2 a= 	= 	—=-4m/s 

	

t 2  - t 1 	2,5 - 0 	2.5 	s 
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2.16 	KULMANOPEUS. KULMATAAJUUS w (omega) 

Winketgeschwindigkeit, vinkelhastighet. angular velocity 

Kutmanopeus on kulma jaettuna ajalta eli kulma aikaa kohti. 

Jos nopeusvektori pyörimisliikkeessä piirtää ajassa t kuLman 

, on kutmanopeus w = •/ t. 

Kun kulma 	mitataan radiaaneina ja aika t sekunteina. on 

SI-j ärj este Lmässä: 

kulmanopeus w = / t rad/s 

kuLma • = wt rad 

Huomaa. että tulo (t) on kulma radiaaneina trigonometri -

sissa funktioissa: 

y = sin (t 

y = COS t 

y = tan wt 

y = cot wt 

SI-yksikkö: radiaani Jsekunti (rad/s) 

Esimerkki 

Sähkömoottorin pyörimisnopeus n = 1440 kierrosta ninuutissa. 

Mikä on kutmanopeus w radiaaneina sekuntia kohti. 

Koska kierrosten Luku sekuntia kohti eli jaksoltisen ilmiön 

taajuus f = n/60 s 1 . saadaan SI-yksikkäjärjestelmässä 

n2n 	- 1440.2vr 
W= 60 rad/s 	rad/s 

_____ 	- 	60 

w 	481T rad/s. jossa it = 3.14159265... (vakio) 

Koska n/60 ilmaisee jaksoltisen ilmiön taajuuden f hert-

seinä, on kutmanopeuden ja taajuuden väliltä yhtälö 

w = 2nf 

Koska jaksonaika T = 1/f. on kulmanopeuden ja jaksonajan 

väliltä yhtäLö 
w = 2n/T 
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2.17 	MASSA m 

Masse. massa. mass 

SI-järjesteLmässä kilogramma (kg) 	sen kansainvälisen 

kilogramman prototyypin massa. jonka on vahvistanut ensim-

mäinen yLeinen paino- ja mittakonferenssi Pariisissa vuonna 

1889 ja jota säiLytetään kansainvälisessä paino- ja mitta- 

toimistossa Sevresissä. 

SI-yksikkö: kiLogramma (kg) 

Huomaa. että kitogramma on massan perusyksikkö. vaikka sen 

nimessä esiintyy etuLiite kilo. Tästä syystä kiLogramman 

kerrannaisyksiköt muodostetaan yksikön gramma avulla. 

Suosi teltija kerrannai syksi kkö jä: 

6 
Mg 	10 

mg = 10 g 
-6 

= 10 g 

g (ilman etuliitettä) 

Lisäyksikkä: tonni (t). 1 tonni 	1000 kg = 1 Mg 

Huomaa. että englanninkietisissä maissa on ainakin toistai-

seksi käytössä seuraavat tonnit. jotka ovat 1 englannin - 

naulan (0,45359237 kg) kerrannaisia: 

1 short ton (US) = 907.185 kg = 2000 Ib 

1 long ton (UK) 	= 1016.047 kg = 2240 Ib 

Kirjeenvaihdossa on väärinkäsitysten välttämiseksi syytä 

aina mainita, että 1 tonni = 1000 kg. 

Massan perusyksikköä. kiLogrammaa. tulee käyttää ensisijai-

sesti mikäli mandoLlista. 

Huomaa. että teknillisessä (m-kp-s-A) mittayksikköjärjestel -

mässä on massan yksikkö (9.80665 kps 2 /rn) johdettu yksikkö. 



kun taas voiman yksikkö kilonondi (kp) on perussuureen 

voima yksikkö. Teknillisessä mittayksikköjärjestelmässä on 

siis massan yksikkö 9.80665 kertainen SI-järjestetriän 

(m-kg-s-A) massan yksikköön kiloqramma verrattuna. 

Massa on se kappaleen ominaisuus. joka ilmenee vastuksena 

voiman yrittäessä muuttaa sen liiketilaa, 

Kappaleen massa on kaikkialla maailmankaikkeudessa sama 

ja riippumaton paikallisen painovoimakentän vapaan putoa -

rniski ihtyvyyden lukuarvosta. 

Esimerkiksi kuun pinnalta otetun kivinytteen massa on 

sama maan pinnalLa, vaikka se tuntuukin maan pinnalla noin 

6 kertaa painavammalta. Ero johtuu siitä, että vaoaa putoa-

miskiihtyvyys on maan pinnaLla noin 6-kertainen kuuhun 

verrattuna, joten kivinäytteen nostamiseen maan pinnalLa 

tarvitaan vastaavasti noin 6-kertainen voima. 

Ruotsin arkikielessä vastaa käsitettä massa sana ..vikt. 

Massa ja voima ovat kaksi eri fysikaatista suuretta, joita 

ei pidä sotkea toisiinsa. Massa on luonteeltaan skataari-

suure. kun taas voima on luonteeltaan vektorisuure. 

Kuormitus ilmoitetaan tavallisesti massan yksikköinä raken-

teissa. joissa kuormitus aiheutuu painovoimasta. Jos kuormi-

tus aiheutuu muusta kuin painovoimasta, kuormituksen yk-

sikkönä käytetään voiman yksikköä. 

Esimerkki: 

1. Nykyisen liikenneasetuksen mukaan on suurin sallittu 

akselikuorma 8 t. 

2. SiLtapilari mitoitetaan usein törmäyskuormalle. jonka 

suuruus on 1 MN. 

37 



38 

2.18 	MASSAHITAUSMOMENTTI (J) 

Massen-Trägheitsmoment 	(mass) tröghetsmoment. moment 

of inertia 

J = m•r 2 	massa 	(pituus) 2  

SI-yksikkä: kilogramma 	metri toiseen (kg. m 2 ) 

Poistettava yksikkö: 

.2 
kiLopondimetri 	(sekunti) 

1 kpm.s 2  = 9,80665 kgm 2  

Kun Euroopassa ilmoitetaan vauhtipyörän huimamomentti 

m-kp-s -järjestelmässä painovoiman G ja painopisteympyrän 

hitaushatkaisl Jan D = 2R tulona 6D 2 , saadaan massahitaus-

momentti J m-kp-s -Järjestelmässä kaavasta 

J = (G/g) 	(D/2) 2 	kpms 2  

ja SI-järjestelmässä kaavasta 

J 	GD 2 /4 

Kun kappaleen painovoima G yksikkönä kp ja massa m yksik-

könä kg ovat LukuarvoLtaan yhtä suuret voidaan apusuuretta 

G • D 2  yksiköstä kpm 2  huolimatta käyttää myös massahitaus -

momentin määräämiseksi SI-järjestelmässä yksikkönä kgm 2 . 

TäLLöin ajatellaan vain apusuure G. D 2  korvatuksi suurella 

m D 2 , koska Lukuarvot ovat samat molemmissa tapauksissa. 



Esimerkki: 

Kappaleen massa m = 128 kg sekä hitaussäde 	(0/2) 

= 0,25 m, joten m-kp-s -järjestelmässä on 

G D 2  = 128 0,52  kpm 2  = 32 kpm 2  

	

1 	2 	2 
J = - G 0 kpm 

4q 

2 
= 1 32 	kpm 

	

4 	9.80665 	(mis 2 ) 

8 	2 
J 	= 	kpm s 

9,80665 

SI-j ärjestelmassä on 

J = m 02/4 

J 	= 128 	0,52/4 

J 	= 8 kg m 2  

Engianninkielisessä teknillisessä kirjallisuudessa on 

apusuureen huimamomentti (Schwungmoment) nimi 

"ftywheet effect", ja yksikkö lbf 	ft 2 . 

2 
Flywheel effect 	lasketaan tulon W 	R 	avulla. 

kun W = painovoima nautanvoimina (Lbf) 

R = painopisteympyrän hitaussäde jalkoina (ft) 

Saadaksemme massahitausmomentin J lukuarvon SI-järjestet-

mässä, on apusuureen W R 2  lukuarvo kerrottava luvulla 

0.0421401, koska 

1 lbf 	ft 2  = 4.44822 kgm/s 2 	(1/9.80665)s2/m 0,30482  rn2 

1 lbf 	ft 2  = 0,0421401 kgm2 
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Esimerkki: 

	

Koneenosan "flyweet effect" W 	R 2 	1800 Lbf 	ft. 

Mikä on sen massahitaumomentti J SI-järjestelmässä? 

Ratkai su: 

J 	0,04214 W 	R 2  

J 	0.04214 	1800 kqm 2  

J = 75.852 kgm2 

40 
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2.19 	MEKAANINEN JÄNNITYS o (sigma). i (tau), R 

Mechanische Spannung. mekanisk spänning, mechariical. stress 

	

= F/A 	(voima/pinta-ala) 

	

= W/V 	(energia/titavuus) 

SI-yksikkö: pascal 	1 Pa = 1 N/m 2  

Suosi teltuja kerrannaisyksikköjä: 

MN/m 2  = i0 6  N/m 2  = MPa 

N/mm 2 	i06 	2 = MPa 

Poistettavat yksiköt: 

kp/cm 2  = 0.0980665 N/mm 2  

kp/mm 2  = 9,80665 	N/mm 2  

SovetLutusohj eet: 

Tunnusta o käytetään yLeensä jännityksette 

Tunnusta t käytetään Lelkkausjännityksette 

Tunnusta R käytetään Lujuusomlnaisuuksia tai koetutoksia 

ilmoitettaessa. 

Kiinteän aineen lujuusominaisuudet kuten myötäraja. vetomurto-

Lujuus. kimmomoduti jne. ilmoitetaan yleensä yksikkönä MN/m 2 . 

Metattisten aineiden Lujuuden ilmaisemiseen käytetään kuitenkin 

yksikkää N/mm 2 , joka antaa saman tukuarvon kuin yksikkä MN/m 2 . 

Esimerkki: Teräspatkkia rasittaa taivutusmomentti 

M = 170 kNm. PaLkin taivutusvastus W = 1260 cm 3 . Palkin 

taivutusjänni tykseksi saadaan: 

- 	M 	- 170.1O.10 Nmm = 	2 ± 135 N/mm 

	

W 	1260'lO mm 
x 



ES 1 MERKKEJA MAARAKENNUSALALLA 

Esimerkki 	. Soran sallitus pohjapaineet 	
salt ovat 

ti iviys 

- hyvin tHvis 

- keskitiivis 

- Läyhä 

p 
sat 1 

600 kN/m 2  (6 kp/cm 2 ) 

400 	(4 	) 

200 	(2 	) 

Esimerkki 2. Levykuormituskokeen tuLos voi olLa 

E2 = 175 MN/m 2 	(1750 kp/cm 2 ) 

Esimerkki 3. Saven puristusLujuus saattaa olla 

50 kN/m 2  (5 Mp/m 	0.5 kp/cm 2 ) 

ja leikkaustujuus 25 kN/m 2 	(2.5 Mp/m2). 
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2.20 NOPEUS v 

Geschwindiqkeit 	hastiqhet, speed ti velocity 

v = l/t 	(pituus/aika) 

Nopeus (v) on pituus (1) jaettuna ajalla (t) eli pituus 

aikayksikköä kohti. 

SI-yksikkö: metri/sekunti (mis) 

Lisäyksikkä: krn/h 

Käyttösuosi tus: 

Yksikköä m/s suositellaan käytettäväksi kaikissa yhteyk-

sissä paitsi kulkuneuvojen nopeuden ilmoittarniseen. jossa 

edelleen käytetään yksikköä km/h. 

1000 m 
1 km/h = 	 0,2778 m/s 

30O s 

Kulkuneuvojen nopeutta ilmoitettaessa voidaan kulkuneuvon 

nopeuden ohella ilmoittaa myös kutkuneuvon nopeus SI-

yksiköisSä seuraavasti: 

90 km/h 	(25 m/s) 

Soveltutusesirnerkkejä: 

1. Auto saavutti 45 s kuluttua liikkeet lelähdöstään 1 km 

etäisyydellä olevan kohdan. Mikä oli auton keskinopeus? 

1000 m 
v = t/t = 	- = 22,22 m/s 	(80 krn/h) 

45 
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2. Mitkä ovat nopeusrajoitusten nopeudet SI-yksikissä? 

60 km/h 	= ( 	60 . 1000)/3600 mis = 	1667 m/s 
80 km/h = 	( 	80 • 1000)/3600 m/s = 	22.22 mis 

100 km/h = 	(100 1000)/3600 m/s = 	27,78 m/s 
120 km/h = 	(120 1000)/3600 m/s 33.33 m/s 

44 
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2.21 	PAIJE p 	(nesteet, kaasut) 

Druck. tryck. pressure 

p 	F/A 	(voima/pinta-ala) 

p = W/V 	(energia/tilavuus) 

SI-yksikkä: 	pascal 	(Pa) 	1 Pa = 1 N/m 2  

Pascal. (Pa) = paine, josta sen alaiselle pinnalle aiheutuva 

voima on 1 newton 1 neliämetriä kohti. 

Suositeltuja kerrannai syksikkäjä: 

MPa = io6 Pa 

kPa = 	Pa 

mPa = 10 	Pa 

Poi stuvi a yksi kköj ä: 

bar = 0.1 MPa 
2 

pbar 	10 	Pa 

Poistettavia yksi kköjä: 

2 	. 	. 
kp/cm = teknttinen 	lmakeha 

mmHg 	= elohopeamillimetri ( 	torri) 

mmH 2 O 	= vesipatsasmillimetri 



bar 0.1 MPa 

kp/cm 2  = 	98.0665 kPa 

mmHg 	= 133.322 Pa 

mmH 2 O = 	9.80665 Pa 

atm 	= 101,325 kPa 

atm = 	760 mmHg 

Ibf/in 2  = 	6.894756 kPa 

psi = 	6,894756 kPa 

tonf/in 2  15.2247 Pa 

tonf/ft 2  = 	0.107252 MPa 
Lb/ft 2 	= 47.8803 N/m 2  

pdt/ft 2 	= 1,48816 N/m 2  

torri = 	1/760 atm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(teknillinen ilmakehä) 	1 at 

(fysikaalinen ilmakehä) 

Muunnokset: 

46 

Fysikaalisissa tarkasteluissa on kysymys yleensä absoluutti-

paine i st a. 

Esimerkki: 

Nestepatsaan paineen ja painekorkeuden välillä on yhtälä 

p = h.p.g 

jossa p = paine 

h = nestepatsaan korkeus 

p = nesteen tiheys 

g 	paikallinen putoamskiihtyvyys 

Kun vapaa putoamiskiihtyvyys on 9,80665 mis 2 , on 0,760 m 

korkean elohopeapatsaan paine = 1 fysikaalinen ilmakehä (atm). 

SijoittamalLa Lukuarvot em. yhtälöön saadaan elohopeapatsaan 

avulla määritelty fysikaalinen ilmakehä eli atm: 

1 atm = 0.760 m 	13595.1 kc/m 3 	9,80665 mis 2  

= 101325 N/m 2 

 = 1013.25 mbar 
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2.22 	PINTA-ALA 	A = i2 	(pituus.pituus) 

Ftäche. area. surface area 

SI-yksikkö: 	netiömetri (m 2 ) 

Suositettavia kerrannaisyksi kköjä: 

	

2 	6 	2 
km = 10 	m 

	

2 	-4 2 
cm =10 	m 

	

2 	-6 2 
mm =10 	m 

Hehtaari (ha) ja aari (a) eivät oLe suositettavia pinta-aLan 

yksikköjä SI-järjestetmässä, mutta niiden käyttö on toistai-

seksi salLittua. 

Sovettutusohjeita: 

Kun pinta-aLa esiintyy paineen ja mekaanisen jännityksen 

yhteydessä, niin pinta-aLan yksiköksi valitaan tarkoituk-

seen parhaiten sovettuva yksikkö. 

Muunnokset: 

1 a 	100 m 2  

1 ha = 10000 m 2  

1 in 2  = 0.64516•1Ö 3  m 2 

 1 ft2  = 92.903010 m 2 

 1 yd2  = 0.836127 m 2  

1 	circuLar inch 	= 506.7095.106 m2 

1 	acre (eekkeri)= 4046.873 m 2  

1 	in 2 	= 1 sq 	in = 1 	square inch 
2 

1 	ft 	= 1 sq 	ft 	= 1 	square foot 

1 	yd 2 	= 1 sq yd 	= 1 	square yard 

Esimerkki 

Talon rakennusala on 1800 sq ft. Mikä on sen rakennusaLa 

nel. i ömetrei nä? 

Koska 1 ft 2  = 0.3048 2 m 2 . on 1800'0,3048 2 m 2  = 167.225 m2 



48 

2.23 	PITUUS 1 

Länge. t.ängd. Length 

Pituus on perussuure SI-järjestelmässä. Suureetta pituus 

voi tapauksesta riippuen oLLa myös muita nimiä. kuten Leveys. 

korkeus. hal.kaisija ja etäisyys. 

SI-yksikkö: metri (m) 

Pietri Cm) = 1650763.73 sen sätetyn aaLtonpituutta tyhjiössä, 

joka vastaa krypton 86-atomin siirtymää energiatasojen 

2 p 10  ja 5 d 5  väLiLtä. 

Suositeltuja kerrannaisyksi kköjä: 

3 
km = 10 	m 

-3 
mmlO 	m 

-6 
iim = 10 	m 

-9 
nm 	10 	m 

SoveL1utsohj ei ta: 

Piirustuksissa ilmaistaan pituudet mittimetreis.sä ilman yk-

sikköä mm. Muita pituusyksikköjä käytettäessä ja muissa asia- 

papereissa tulee aina olla sekä suureen tukuarvo että sen 

yksikkö. koska 

suure = Lukuarvo x yksikkö 

Käytä ensisijaisesti edetLämainittuja kerrannaisyksi kkäjä. 

ellei perusyksikkö metri ote tarkoitukseen sopiva pituuden 

yksikkö. VäLtä senttimetrin (cm) ja desimetrin (dm) käyttöä 

pituuden yksikköinä milloin se on mandollista. 

Huomaa. että vuodesta 1930 saakka on teollisuudessa 1 engtan-

nintuuma (1 In) = 0.0254 m (tasan) British Standards 

Institutionin mukaan. Koska 1 US lnch = 25.4000508 mm ja 

imperlaL inch = 25.399956 tieteessä ja 25.399978 mm kaupan-

käynnissä. oLi teoLLisuuden pakko ottaa 1930 Luvulta käyttöön 

(254/2) = 127 hampainen hammaspyörä sorveihin voidakseen 
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työstää 	sekä metrisiä että tuumakierteitä samaLta työstä- 

koneetta. Tuuman tunnus Cm) tuLee tuuman engtanninkieLlsestä 

nimestä lnch. Toinen yLeisesti käytetty tuuman tunnus on () 

eLi sama kuin kuLmasekunniita. 

Esimerkki: 	2,375" = 2.375 in = 60.325 mm 

Muuntokertoimi a: 

1 	oica 	= 4.217676 mm 	= 	12 	Fourniar-ooint 

1 	Fournier-p. 	= 0.351473 	mm 	- 	350/(83-12) 	mm 

1 	Didot-piste 	= 0.376065 mm 

1 	mii 0,001 	in 

= 0.0254 	mm 

1 	Linja 	= 0.1 	in 

= 2.54 mm 

1 	jaLka 	(ft) 	= 12" 	= 0.3048 m 	(tasan) 

1 	jaardi 	(yd) 	= 36" 	= 0.9144 m 

1 	malli 	(miLe) 5280 	ft 	= 1609.344 m 

1 	engtanninmeripeninkutma = 6080 	ft 

= 	72960 	imp. 	in 

= 	1853,181 	m 

1 	Imp. 	inch 	= 25.399956 mm 	(NPL 	1922) 

1 	fathom 	= 1.8288 	m 

1 	furLong 	= 201.168 	m 

1 	charr 1/3 	mm 	(Lääketieteessä) 



2.24 TAAJUUS f 

Frequenz, frekvens, frequency 

Hertsi (Hz) on sellaisen jaksollisen ilmiön taajuus. 

jonka jaksonaika on 1 sekunti. 

Taajuus korvaa aiemmin useissa yhteyksissä käytetyt suu-

renimet jakso tai jaksoluku, kun näiden suureiden yksik-

könä on s 
1 
 eli lis. 

Huomaa, että taajuus f = ( w/21T) Hz 

SI-yksikkä: 	1 per sekunti 

Suositeltuja kerrannaisyksi kkäjä: 

THz = io12 Hz 

GHz = 	Hz 

MHz = io6 Hz 

kIlz = 	Hz 

Englanni nkielisessä ki rjeenvai hdossa voidaan käyttää 

hertsin tunnuksena c/s (cyctes per second). 

50 

Esimerkki: 	30 kHz 	(kc/s) 
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2.25 	TASOKULMA 	a (aifa), 	(beta), 	-y (amma) 

Ebener Winkel, pian vinket, angle pian 

Tasokulma on luonteeltaan dimensioton suure 

(pituus/pituus). 

Tasokulma on täydennyssuure SI-järjestelmässä. 

SI-yksikkä: 	radiaani 	(rad) 

Radiaani (rad) 	tasokuima, joka sen kärjen sijaitessa 

ympyrän keskipisteessä Leikkaa tämän ympyrän kehältä ym-

pyrän säteen pituisen kaaren. 

Suositeitava kerrannaisyksikkö: 

—3 

	

rnrad 	10 	rad 

Lisäyksi kköjä: 

aste 10 	= 17.45329252 mrad 

(kulma) 	minuutti 1' 	= 0,29088821 mrad 

= (1/60) °  

(kulma) 	sekunti 1' 	= 0,00484814 mrad 

= (1/60 

gooni 	eli 	uusaste 	1 gon = 	15.70796327 mrad 

= 	(2n/400) 	rad 

Sovellutusohjeet: 

Radiaania käytetään laskeimissa. Muissa tapauksissa ii- 

maistaan radiaanin oheLla myös tasokulma asteissa tar-

peet useita tarkkuudella. 

Esimerkki: 	1 rad = 57.29577951 °  

Asteita ja gooneja käytetään piirustuksissa. Gooni (gon) 

vastaa aikaisemmin käytettyä kulman yksikköägrad. 

Asteen osat ilmaistaan desimaalilukuna. Ylirnenokautena ja 

tarvittaessa muulloinkin merkitään myös kulman lukuarvo 

asteissa. kulmaminuuteissa ja kulmasekunneissa. 
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Esimerkki: 	15.43 °  = 15 ° 2548" 

Työkatuja. koneita ja mittausväLineitä hankittaessa tuLee 

pyrkiä siihen, että asteen osat itmaistaan desimaatitukuna. 

MUUNTOKERTOIM A 

1 	radiaani 	(rad) = 	57.29577951 
= 3437.746771 

= 	206264,8062" 

1 	aste 	(°) (2ir/360) 	rad 

= 	17.45329252 	mrad 

= 	(10/9) 	gon 

1 	kuLmaminuutti 	( 	) 
0 = 	(1/60) 

0.29088821 	mrad 

= 	(1/54) 	qon 

1 	kutmasekunti 	(") = 	(1/60) 

= 0.00484814 mrad 

= 	(1/3240) 	gon 

1 	gooni 	(gon) = 	(2n/400) 	rad 

= 	(9/10) °  

= 	15.70796327 	mrad 

1 	suomaLainen 	piiru = 	2n/6000 	rad 

= 	1.047197551 	mrad 

= 0.06 °  

= 3.6 

1 	matemaattinen 	piiru = 	1/1000 	rad 
= 1 	mrad 

1 	ruotsat. 	sotilaspiiru = 	(2ir/6300) 	rad 

= 0.997331 	mrad 

1 	kompassipiiru = 	21T/32 	rad 

= 	11 ° 15 

= 	11,25° 



Esimerkkejä: 

1. Mitä on 168.40 goonia asteina. kulmaminuutteina ja 

kulmasekuntei na? 

168.40 gon = 168.40'(9/10) °  = 151.56 °  

	

0.56 ° 	= 0.5660' 	= 33.6' 

	

0.6 	= 0.6-60 	= 36 

168.40 gon = 151 °3336' 

2. Mitä on 74 ° 52'48" gooneina? 

740 = 74(10/9) 	gon 	82,22222222 gon 

52 = 52•(1/54) 	gon = 	0,96296296 gon 

48 = 48.(1/3240) gon = 	0.01481481 gon 

74 ° 52'48' = 83.19999999 gon 

= 83,2 gon 

3. Mitä on 74 ° 52'48 miLtiradiaaneina ja radiaaneina? 

740 	= 	74'17.45329252 	mrad = 	1291.543646 mrad 
52' 	= 	52 	0.29088821 	mrad = 	15.126187 mrad 

48 	= 48 	0,00484814 mrad = 	0,232711 mrad 

74 ° 5248' = 	1306.902544 mrad 
1.306902544 rad 

53 
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2.26 	TEHO P 

Leistung. effekt. power 

P = W/t 	(energia/aika) suoraviivaisessa Liikkeessä 

P = M.w 	(vääntömomentti.kuLmanopeus) pyörimistiikkeessä 

P = U.I 	(jännite.sähkövirta) voimassa vain tasavirratta 

SI-yksikkö: 	watti (W) 	1 W 	1 Nm/s = 1 J/s 

Watti (W) = selLaisen tasaisen työnsuorituksen teho. jossa 

suoritettu työ on 1 joute 1 sekuntia kohti. 

Suosi tettuj a kerrannai syksi kköj ä: 

GW = 1O 9  W 

MW = io 6  w 

	

kW = 	W 

	

mW = 	W 

pW = io -6  

Muunnokset: 

	

1 kpm/s = 	9.80665 W 

1 	kcaL/s 	= 4.1868•10 	W 

1 	kcat/h 	= 1.163 	W 

1 	hv 	= 735.499 W 

1 	hp = 745.700 	W 

Lbf.ft/s 	= 1.35582 	W 

1 	Btu/h 	= 0.293071 	W 

1 	Btu/s 	= 1.05506i0 	W 

1 ft.pdL/s = 42,140110 	W 

1 ergi/s = o.i000.,o6 w 

Potttomoottorien tehot on yLimenokautena (ainakin 

31 .12.1977 saakka) itmoitettava sekä kitowatteina että 

hevosvoimina. Moottoriajoneuvojen potttomoottori en tehot 

oLisi itmoitettava normin DIN 70020 mukaisesti pyörimis-

nopeus mainiten. Koska toistaiseksi on käytössä useita 



eri tehon mittausmenetetmiä. pitäisi polttomoottorin tehon 

mittauksessa soveLlettu normi aina Ilmoittaa. 

Huomaa. että 	SAE-teho tarkoittaa SAE-orgariisation jutkis- 

taman normin mukaan mitattua tehoa engtanninhevosvoimissa 

(hp) eikä tehon yksikköä. Koska SAE gross-teho mitataan iLman 

potttomoottorin Lisätaitteita. on SAE gross-teho aina suurempi 

kuin DIN 70020 normin mukaan mitattu teho. jossa polttomoot-

torin tisätaitteet ovat mukana tehoa mitattaessa. SAE net-

teho vastaa Likimain normin DIN 70020 mukaista tehoa. 

Kun metri järjesteLmän maissa on 1 hv = 0.73549875 kW. täytyy 

potttomoottorien tehoja vertaittaessa aina pitää mieLessä. 

onko kyseessä engLenninhevosvoima (hp) vai metrinen hevos-

voima (hv), koska 1 hp = 1,0138? hv. 

Esimerkki 

Ottomoottorin teho 53,7 kW = 73 hv/80(r/s) DIN 70020 

Ottomoottorin teho 53.7 kW = 72 h/80(r/s) SAE net 

55 



56 

2.27 	TIHEYS p 	(ro) 

Dichte, densitet, density 

p = m/V 	(massa/titavuus) 

Tiheys (p) = massa (m) jaettuna tilavuudelta (V) 	eli 

massa ti Lavuutta kohti 

SI-yksikkö: kiLogramma kuutiometriä kohti (kq/m 3 ) 

Suositeltava kerrar,nai syksikkö: 

kg/dm 3  = 1000 kg/m 3 

 = 	1 Mg/m 

Sovellutusohje: 

Suosituksena on käyttää yksinomaan suurenimeä t i h e y s 

Suure ominaispaino (voima) (y = p-g) ei ole vakio. vaan riip-

puu paikallisen putoamiskiihtyvyyden g Lukuarvosta. Tästä 

syystä on tarkoituksen mukaista hylätä sanat ominaispaino ja 

titavuuspaino ja käyttää ainoastaan titavuusyksikön aine- 

määrästä riippuvaa käsitettä tiheys. Kiinteistä aineista 

puhuttaessa käytetään suurenimenä k i i n t o t i h e y s 

silloin, kun materiaalissa ei ole tyhjätiLaa ja 	i r t o - 

t j h e y s 	silloin, kun kysymyksessä on huokoinen materiaaLi 

Sellaisissa tapauksissa. joissa tarvitaan voiman ja tilavuu-

den suhdetta, voidaan käyttää käsitteitä o m i n a i $ - 

p a i n o 	(kN/m 3 ) ja 	t i 1 a v u u s p a i n o 	(kN/m 3 ). 

Esimerkki: Soran irtotiheys on usein noin 1,80 kg/dm 3  ja 

kiintotiheys noin 2.65 kg/dm 3 . Vanhoja suurenimiä ja 

-yksikköjä käytettäessä oli tilavuuspaino 1,80 kp/dm 3  ja omi-

naispaino 2,65 kp/dm 3 . J05 vanhat suurenimet säilytettäisiin. 

olisi tilavuuspaino noin 18,0 kN/m 3  ja ominaispaino noin 

26.5 kN/m 3 . Tällaisessa tapauksessa ei kuitenkaan suureita 

tilavuuspaino ja ominaispaino suositella käytettävän. 



2.28 TILAVUUS V 

VoLumen. volym. volume 

TiLavuus V = L 	(pituus.pituus'pituuS) 

3 
SI-yksikko: 	kuutiometri (m ) 

Suositellut kerrannaisyksiköt: 

3 	-3 3 
dm = 10 	m 

3 	-6 3 
cm =10 	m 

3 	-9 3 mm =10 	m 

Lisäyksikköjä: 

3 
litra (L) 	1 1. 	= 1 dm 

3 
milLilitra (mL) 	1 mL = 1 cm 

Sovellutusohj eet: 

Teknisissä erittelyissä. piirustuksissa. tasketmissa jne. 

iLmoitetaan titavuus kuutiometreiriä tai kuutiometrin suosi-

teLtul na kerrannal syksi kköi nä. 

Kunto- Ja irtotiLavuus 

Kiintotitavuus on huokoisen tai raemaisen aineen kuten 

hiekan tai ryynien titavuus. kun ei oteta huomioon huokosia 

tai rakeidenvätitiLoja. 

Irtotitavuus on raemaisen aineen titavuus rakeineen ja 

välei neen. 

Vastaavasti huokoisen aineen irtotitavuus on aineen kun-

totitavuus ynnä huokosten tiLavuus. 

Esimerkki 

Puutavarapinon kiintotiLavuus on 0.7 m 3 . mutta sen irto-

titavuus voi olLa 1 m3. 
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Muunnokset: 

1 US bushel 	= 35.2390710 	m3  

1 US barret 	= 0,1589873 

1 cubic Inch (in3) = 16,387064.106 m3 

1 cubic foot (ft 3 ) = 28.3168465910 	m3 

 1 cubic yard (yd3 ) = 0.764554858 m 3  

1 UK gaLlon 	= 4,5460910 	m3  

1 US galLon 	= 3.78541210 	m 3  

= 231 in 3  

1 US Liquid quart = 0,9463529•10 	m 3  

1 US Llquid pint 	= 0.47317610 	m 3  

1 US cord 	= 3.624578 

1 US board foot 	= 2.3597514 m 3  

Huom.: 	Maarakennusatalta käytetään seuraavia tilavuusyksikköjä: 

m3ktr 	teoreettinen kiintokuutiometri 

m3ktd 	todeLLinen 

m3ltr 	teoreettinen i rtokuutiometri 

m3itd 	todeLLinen 

m3rtr 	teoreettinen rakennekuuti ometri 

m3rtd 	todellinen 

Puhuttaessa kiintotiLavuudesta ei sitä saa rinnastaa 

teoreettiseen eikä todelLiseen kiintotilavuusyksik -

köön (esim. m3ktr). koska kiintotitavuus tarkoittaa 

materiaalin täysin huokolsetonta titavuutta. mutta 

teoreettinen ja todelLinen kiintotitavuusyksikkö tar- 

koittaa yleensä luonnontiLassa olevan huokoisen ai- 

neksen tilavuutta (SI-järjestelmässä ns. irtotitavuus). 

SI-järjestelmässä irtotitavuuden yksikköinä voi olla 

esimerki ksi 

- m3ktr. m3ktd 

- m3itr, m3itd 

- m3rtr. m3rtd 



2.29 	V ISKOSITEETTI 

Viskosität, viskositet, viscosity 

Voiteluöljyn viskositeetti eLi sitkeys on viereisten voi-

tetuätjykerrosten välisestä sisäisestä kitkasta (leikkaus- 

jännityksestä) aiheutuva virtausvastus. jonka lukuarvo 

ilmaisee voiteluötjyn juoksevuuden. 

Nesteiden ja kaasujen sisäisen kitkan kerroin n eli ns. 

dynaaminen viskositeetti määriteLlään Newtonin suureyhtä-

läL Lä 

F 	= n A(v /Ly) 
x 	x 

F 	= virtausta vastustava kitkavoima x-akselin suunnassa 
x 

A 	pinta-aLa 

tv = nopeusero etäisyydeltä 	y olevien pintojen välillä 

x-aksetin suunnassa Laminaarisessa virtauksessa 

Ly = kanden toisistaan etäisyydetlä 	y olevan (kaLvo)pinnan 

väLi y-akseLin suunnassa 

r 	= dynaaminen viskositeetti eli suhteelLisuuskerroin 

Ä 

RatkaisemaLLa em. yhtlä termin n suhteen saadaan dynaami-

nen viskositeetti n yhtätöstä 

= F/[A(v/Ay)] = 

missä t = leikkausjännitys = F /A 
x 



Newtonin yhtätän mukaan on nesteen Leikkausjännitys t 

suunnassa x suoraan verrannotLinen nesteen muodonmuutosno-

peuteen 	kun taas sisäisen kitkan kerroin 1 eli 

dynaaminen viskositeetti riippuu vain nesteen paineesta ja 

Lämpöti lasta. 

Kun Leikkausjännitys (r) on pystyakselina ja (tv/Ly)  on 

vaaka-akselina. saadaan eri nestetyypeille erilaisia käyriä. 

Newtonin yhtätöä noudattavilta nesteillä (vesi ja mineraali-

äljyt) eli ns. Newton-nesteitLä kuvaa leikkausjännityksen 

riippuvuutta nesteen muodonmuutosnopeudesta [Tv (v/Ay)] 

koordinaatistossa origon kautta kuLkeva suora. jonka kul-

makerroin 	= nesteen dynaaminen viskositeetti. 

Virtausta vastustava voima F on edelläesitetyn mukaan suo-

raan verrannottinen sisäisen kitkan kertoimeen r eli ns. 

dynaami seen vi skosi teetti i n. 

Jos nesteen Leikkausjännityksen kuvaaja ei ole origon 

kautta kuLkeva suora viiva, voi tällainen neste joko sit-

kistyä tai notkistua muodonmuutosnopeuden kasvaessa. Täl-

laisten ns. ei Newton-nesteiden virtausominaisuuksien ku-

vaamiseen ei dynaaminen viskositeetti r sovellu. 

Nesteet. joiden viskositeetti riippuu ainoastaan nesteen 

lämpötilasta ja paineesta. ovat ns. newton-nesteitä. 
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DYNAAMINEN VISKOSITEETTI i 	(eta) 

Dynamische Viskosität. dynamisk viskositet, dynamic viscosity 

n = voirna.aika-pituus 2  = massal(aika.pituus) 

= paineaika 

2 
SI-yksikko: pascalsekunti (Pa.$) 	1 Ns/m 

Sopivia kerrannaisyksikköjä: 1 mPa.s = lO 3 Pa.s 
-6 

1 ijPa•s = 10 	Pa.s 

Muunnokset: 1 senttipoisi (cP) = 1 mPa's 

Esimerkki: 	16 mPa.s (16 cP) 

Dynaarnisen viskositeetin 	ksikön määritelmä 

!!y! 	(Pa.$) = sellaisen homogeenisen nesteen dy- 

naaminen viskositeetti, jossa tasopinnan suoraviivainen ja 

tasainen liike sen omassa tasossa aiheuttaa 1 newtonin 

hidastavan voiman tasopinnan 1 neliömetriä kohti silloin. 

kun nesteen nopeuden muuttuminen tasopinnan läheLtä kohti- 

suorassa suunnassa tasopintaa vastaan 1 metriä kohti on 

1 metri sekunnissa ja nesteen Liike on stationaarinen eli 

ajasta riippumaton. 



KINEMAATTINEN VISKOSITEETTI v (ny) 

Kinematische Viskosität, kinematisk viskositet, 

kinematic vi scosity 

Maxwet.Vin mukaan on nesteen dynaamisen viskositeetin n  ja 

tiheyden p väLinen suhde v 	= r / p kinemaattinen viskosi- 

teetti 

v = ri/p 
1 	. 	-1 	-1 	. 	3 	2 

v = (massa.aika 	.pltuus 	)(massa 	• pituus ) = m ts 

v = (pituus) 2 /aika 

SI-yksikkö = metri toiseen sekuntia kohti (rn 2 /s) 

Sopiva 	kerrannaisyksikkä: 1 mm 2 /s = 1 

Muurinokset: 1 senttistoki (cSt) = 1 v(m 2 )/s = 1 mm 2 /s 

VoiteluöLjyjen viskositeetit ilmoitetaan toistaiseksi myös 

senttistokeina SI-yksikön 	J(m 2 )/s kanssa. 

Kinemaattisen viskositeetin ksikön määritelmä 

Metri toiseen sekuntia kohti (m 2 /s) = sellaisen nesteen 

kinemaattinen viskositeetti. jonka dynaaminen viskositeetti 

on 1 pascalsekunti ja tiheys 1 kitogramma kuutiometriä kohti. 

Muuntokaavat DIN 53655 mukaan: 

[1-i J 
v = ° E7,6 	[cSt] , kun 1,35<- ° E <3.2 (1) 

= ° E.7,6 
0 
	

[cSt] , kun 3,2 ° E 
	

(2) 
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0 
E = O,132.', kun v > 60 cSt 	 (3) 
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Yhdysvattoi ssa mitataan voitetuötJyjen  vi skosi teetti 

Saybolt-viskosimetrittä 70 ° F. 100 °F. 130 0F Ja 210 
tämpötiloissa Ja mittaustulokset ilmoitetaan (Saybott 

Universat) sekunteina. SU-sekunnit (t) muunnetaan SI-yksi-

köksi j(m 2 )/s seuraavitta kaavoitta: 

v 	O.224t 	- (185/t), 	kun 115 	s 	> 	t 	> 34 	s 

v 	= 	0.223t 	- (155tt). 	kun 215 	s 	> 	t 	> 115 	s 

= 	0.2158 	t kun t 	> 215 	s 

isimerkkil. 	Mikä 	on voiteluöljyn kinernaattinen 	viskositeetti. 	kun 

sen 	viskositeetti on 63 	Saybolt Universal 	sekuntia 

98.9 ° C (=210 ° F) 	lämpötitssa? 

v 	022468 - (185/68) 	p(m 2 )/S 

v 	15.23 - 2.72 i(rn 2 )/s 
2 

v = 12.5 p(n )Is 

Esimerkki 2. 	Montako senttistokia (cSt) on 1,71 ° E? 

Koska 1.35 '.1.71 (3.2. käytämme kaavaa (1) 

[1 1  

l,71 i 

	

v = 1.71 	7.6 

[1--- J 

	

= 1.71 	7.6 

4 

	

v = 1,71 	7.6 

v = 1.71 

v = 1.71 /3336.2176 

	

v = 1.71 	5.0659 

Vastaus: v = 8.66 cSt 



Esimerkki 3. Bitumien viskositeetit voidaan iLmoittaa yksik-

köinä cSt toistaiseksi. Koska kuitenkin visko-

siteetin SI-yksikkö on 

1 mm 2 /s = lcSt 

voidaan jo nyt iLman Lukuarvomuunnoksia siirtyä 

käyttämään yksikköä 

2 
mm /s. 

Esimerkiksi bitumitajir, B-200 viskositeetin 

vaatimus Lämpötitassa 408 K (135 ° C) on vähin-

tään 160 mm 2 /s 	(160 cSt). 
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2.30 VOIMA F 

Kraft. kraft. force 

F = m.a 	(massa • kiihtyvyys) 

SI-yksikkä: 	newton (N) 	(äännä: njuuton) 

Newton (U) 	voima, joka kappat.eetle. jonka massa on 

1 kitogramma. antaa kiihtyvyyden 1 metri sekunnin neliätä 

kohti 

1N = lkg.lm/s 2  

Voimme myös tulkita 1 neutonin voimaksi, jotta 1 kg mas-

san omaava kappale vastustaa liikettä, kun sen kiihtyvyys 

on 1 mis 2 . 

Suositeltuja kerrannaisyksi kkäjä: 

MN = , o 6  

kN = ,O 	N 

mN = ,O 	ri 
= io6 w 

Newton korvaa kilopondin voiman yksikkänä kaikissa sovet-

tutuksi ssa. 

Muunnoskaavat: 

1 	kp = 	9,80665 N 10 U 

1 	Mp = 	9,80665 kN 10 kU 

1 	Lbf = 4.44822 N = 1 pound-force 

Lb.ftis 2  = 	0.138255 N = 1 poundat 

1 	sn 	= 1000 N 	= 1 sthne 

r.1 



PAINOVOIMA G 

Gewicht. tyngd. gravitational weight 

Painovoirna on voima. jolta paikallinen painovoirnakenttä 

vaikuttaa kappaleeseen. 

Painovoima (G) = massa (m).putoamiskiihtyvyys (g) 

eli G = m.g 

Tarkoissa laskuissa on otettava huomioon. että vapaa 

putoamiskiihtyvyys kasvaa Suomessa etelästä oohjoiseen 

mentäessä arvosta g = 9,8190 m/s 2  arvoon g = 9,3260 m/s 2  

Vapaan putoamiskiihtyvyyden arvo vaihtelee eri paikkakun-

nilla yllämainituissa rajoissa. Vapaan putoamiskiihtyvyy - 

den normaaliarvoa g = 9.80665 m/s 2  käytetään muun muassa kilo-

pondin ja newtonin välisissä muunnoksissa sekä ilrnatieteessä. 



PUTOAMISKIIHTYVYYS 9 

Faltbeschteunigung. acceLeration vid fritt faEl (i fria 

rymden), acceleration of 'ree fail 

Putoamiskiihtyvyys g on paikallisen gravitaatiokentän 

aiheuttama vapaa putoamiskiihtyvyys ilmattomassa tilassa. 

Putoamiskiihtyvyyden lukuarvo kasvaa päiväntasaajalta na-

voille mentäessä. koska putoamiskiihtyvyydette vastakkais-

suuntainen maan pyörimisliikkeestä aiheutuva keskipako-

kiihtyvyyden (s 2 ) komponentti Sw 2 cos 4>, jossa s on kappa-

leen kohtisuora etäisyys maapaLlon ajatellusta pyörähdysak-

selista, w on maan pyörimistiikkeen kulmanopeus ja 4> paikan 
maantieteellinen leveys asteina (0 	90 ° )' saa navoitta 

arvon nolla. 

Suomessa kasvaa putoamiskiihtyvyys etelastä pohjoiseen 

mentäessä arvosta g 	9,8190 mts 2  arvoon 9,8260 mts 2  

Päiväntasaajalla on 	900 = 9,73035 mis 2  

45. leveysasteeLla on g5° = 9,80615 m/s 

pohjoisnavalla on 	
9O 	

= 9,83207 mis 2  

Kolmas yleinen paino- ja mittakonferenssi vahvisti vuonna 

1901 vapaan putoamiskiihtyvyyden  normaatiarvoksi 

g = 9,80665 mis 2  merenpinnan tasolla 45. leveysasteelta. 

Myöhemmät mittaukset ovat osoittaneet1 että 

9 45 0 	9.80615 nils 2  

2 
Putoamiskiihtyvyyden normaatiarvoa g 	9,80665 mts 

käytetään kitopondin ja newtonin välisissä muunnoksissa. 

jotka sitoo toisiinsa yhtälö 

1 kp = 9,80665 

Jos käytännössä sallitaan noin 2 %:n virhe tuloksessa. 

voidaan laskelmat suorittaa arvolla 1 kp = 10 N. 



67 

2.31 	VOIMAN MOMENTTI M 

M 	F. 1. 	(voima. pituus) 

SI-yksikkö: newtonmetri (Nm) 	lNm = lkg.m 2 /s 2  

Suositetuja kerrnnai syksikkäjä: 

9F1m = io6 Nm 

= 	Mm 

mNm 	lO 3 Nm 

pNm = 10 6 Nm 

Huomaa 	että mN on millinewtonin tunnus. Kun mi1inewton 

on voiman eikä voiman momentin yksikkö. ei 	suinkaan ote 

samantekevää, missä järjestyksessä N- ja m-kirjaimet kir- 

j o i t eta a n 

Erityisnimeä joule ei saa käyttää. vaikka sen yksikkö on 

myös newtonmetri. Joute on suureen työ tai energia yksi-

kön erityisnimi. 

Kitopondimetriä ei saa käyttää voiman momentin yksikkönä. 

Muunnoskaavat 
	

1 kpm = 9.80665 Nm 	10 Mm 

1 MNm = 101.972 Mpm 	100 Mpm 

Esimerkki: 
	 F = 2 MM 

Kuinka suuri kiinnitysmonlentti M 

aiheutuu utokkeesta. jonka pituus 

on 2,00 m. ja jota kuormittaa ta-

sainen kuorma 200 t/m ja pistemäi 

nen voima F = 2 MN? 

200 t/m 

v 

1 = 2,00 rn 

Tasaisesta kuormasta tuLeva voima (kun g 	10 mis 2 ): 

p 	2O010.10 = 2.106 N/m = 2 MN/m 

KiinnitysmOmentikSi saadaan: 

2 	2 6  
M_P*L 	-F.1 -2 ' 	-2.2=-8,OOMNm 

2 	2 



ME KAN IlKKA 

Esimerkki 1: 	Mikä on vapaan putoamiskiihtyvyyden normaaLi- 

arvon g 	Lukuarvo yksikköjen jalka ja sekunti 

avul 1 	rnääriteltynä? 

g 	9,30665 ft - 	ft 
n= 	- 32.1740 

- 

0.3048 	s" 	s 

Esimerkki 2: 	Hevosen todettiin aikoinaan pystyvän vetämään 

200 Ib kuormaa 165 ft/min. Laske näin määri-

teltyn engtanninhevosvoiman (horse power) tu-

kuar'ot yksiköissä ft•Lbf/s ja NmIs, 

= 200 lbf 165 ft 	550 fttbf = 1 ,3553255O J/s 

60 s 	s 

745,7 w = 0.7457 kW 

Es!merkki 3: 	Mitä on 3 linjaa SI-yksikäissä? 

3 linjaa 	30.1 in 	30.00254 rn = 0.00762 rn = 7,62 mm 

-s 
Esimerkki 4: 	Mita on 1 Lb/ft 	SI-yksiköissa? 

1 Ib - 0,45359237kg 	
16.0185 kg/m 3  

ft3 	- 0.0283168 



Esimerkki 5: 	Mitä oni mile/h SI-yksikäissä? 

1 mile = 1609.344 m 	m 
______ __________ = 0.44704 - 

h 	3600 s 	s 

Esimerkki 6: 	Mitä on ftnd 	SI-yksikäissä? 

0,30482. 0.4536 m 2 
 k2 = 42.14 mJ 1 ft.pdl 	- 	2 

1 	5 



2.4 	LÄMPOOPPI 
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2.41 	LÄMPÖTILA T. t 

Temperatur. temperatur. temperature 

SI-yksikkÖ: 	kelvin (K) 

Huomaa. että Lämpötilan yksikkä on 'kelvin" eikä 	Ketvin - 

aste 

Kelvin on lämpötilan perusyksikkö ja se kirjoitetaan 

pienellä kirjaimetta elLei se aloita Lausetta. Sen sijaan 

Lämpötilan perusyksikön tunnus (K) kirjoitetaan isolta 

kirjaimella ilman pientä nollaa vasemmassa ytäkutmassa. 

Kelvin-asteikko on sellainen termodynaaminen lämpötila - 

asteikko. jossa veden kotmoispiste on 273.16 kelviniä 

(= 0,01 ° C). 

Ketvin-aSteikOn nottapiste on absoluuttiSeSSa nollapis 

teessä (-273.15 ° C). 

Cetsius-asteikoSSa aste ( ° C) on sama kuin ketvin-asteikOSSa. 

mutta asteikon notlakohta vastaa 273.15 kelviniä. 

Kun Lämpötila itmaistaan CelsiusaSteifla ( ° C). on suureen 

tunnus tavaLlisesti joko t tai ''. 

Yksikön Celsius - aste tunnus ( ° C) on aina kirjoitettava 

täydet Ii senä. 

Esimerkki 

1. Kirjoita 20 0 C 	eikä 200 astetta. 

2. Kirjoita "-40 ° C 	tai "miirius neljäkymmentä Celsius - 

astetta 

3. Älä kirjoita milloinkaan "40 miinusastetta. 



0 
Fahrenheit-aStelkOSsa ( F) on ilmalla kyllastetyn veden 

jäätymispiste 1 normaali-ilmakehän paineessa +32 ° F ja 

veden kiehumispiste 212 ° F. Veden kiehumis 	ja jäätymiS - 

pisteiden lämpöti Laero '0'F = 212 - 32 = 10 astetta Fah 

renheit-asteikoLla. Epäloogiselta vaikuttava lukuarvojen 

valinta juontaa juurensa siitä1 että Fahrenheit sovelsi 

kehittämäänsä elohopeaLämpärflittariifl aikaisemmin kehit 

tämänsä väkiviinalämpämittarin asteikon. jossa 1.ämpötilaa 

100 astetta vastasi ihmisen kehon Lämpötila- 

Fahrenheit-aSteikOSSa -459,67 ° F 	0 kelviniä. 

Rankine-asteikossa aste ( ° R) on sama kuin Fahrenheit -

asteikossa. mutta asteikon noLlakohta (0 ° R) on absotuut -

tisessa noLlapisteesSä. 

Rankine-asteikOSSa 491.67 ° R 	273,15 K 

Muunnokset: 

TK = (S/ 9) TR 	= 	t + 	273.15 	= (5/9) 	+ 	459.67) 

TR = 	(9/S)'TK 	= 
+ 	459,67 	= (9/5)tc 	+ 	491,67 

tC = 	T 	- 	273.15 	= (519)*(TR - 	491.67) 	= 	(5/9).(4 	- 	32) 

= 	TR 	- 	459,67 	= (9/S)•TK 	- 459.67 	= 	(9/S)tc 	+ 	32 

Kun kansainvälisen Lämpötila - asteikOn ja termodynaamiSen 

Lämpätila-asteikon väliLlä ei ole veden kolmoispistettä 

lukuunottamatta mitään atgebratLista tai anatyyttistä 

yhteyttä. on tapana käyttää vastaa () merkkiä () merkin 

asemasta iLmoitettaesSa Lämpötitoja eri Lämpötila-asteikko 

jen välillä. 
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Esimerkki 

	

+212 ° F 	671,67 0 R 	+100 ° c 'r:;' 37315 K 

	

+32 ° F 	491,67 0 R '' ±O ° C ' 273,15 K 

-459.67 ° F ' O ° R 	-273,15 ° C '' 0 K 

Kansainvälinen käytännöllinen lämpötila-asteikko IPTS-68 

vuodelta 1968 määrittelee joukon ensi ja toisen Luokan 

kiintopisteitä. joiden avulla tietyt lämpötilojen mit-

tausvälineet voidaan kalibroida toistuvasti käytäntöä 

varten riittäväLtä tarkkuudella. 

Vaikka kansainväUsen käytännöllisen lämpötila-asteikon 

(IPTS-68) ja termodyriaamisen tämpötila-asteikon välillä 

on vain yksi yhteisesti määritelty vertailupiste 

(273,16 K = 0,01 ° C). voidaan IPTS-68 -asteikon katsoa 

vastaavan käytännössä termodynaamista lämpätita-asteikkoa 

useimpia käytännön tarpeita varten riittävältä tarkkuudella. 

Kun yhdelLä mittaustaitteella ei voida riittävän tarkasti 

mitata kaikkia käytännössä esiintyviä lämpötiloja, on 

mittausvälineiden käyttäalueet ryhmitelty seuraavasti: 

Lämpötila-alue 	Mittauslaite 

	

13.81 K 	T 65 	903.89 K 
	

Platiravastuslämpömittari 

	

903.89 K 	T 68 	1337.58 K 
	

Pt-Rh/Pt-termoelementti 

	

1337.58 K 	T 68 	Optinen pyrometri 
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IPTS-68 lämpötila-asteikon ensi luokan pisteet 

Alkuai ne 
_____________________________ 

Lämpötila 	IPTS-68 mukaan 

T 68  t 68  

Vedyn 	kolmoispiste 13.8100 	K -259.3400 ° C 

Vedyn 	kiehumispiste 	
2 o 

paineessa 	33306.6 	N/m 17.0420 	K -256,1080 	C 

Vedyn 	kiehumispiste 
(Ortho/Para) 	tasapaino- 
tilassa 20.2800 	K -252.8700 	C 

Neonin 	kiehumispiste 27.1020 	K 246.0480 ° C 

Hapen 	kolmoispiste 54,3610 	K 218.7890 ° C 

Hapen 	kiehumispiste 90.1880 	K -182.9620 ° C 

Veden 	kolmoispiste 273,1600 	K 0.0100 ° C 

Veden 	kiehumispiste 373.1500 	K 100.0000 ° C 

Tinan 	jähmettymispiste 505.1181 	K 231.9681 ° C 

Sinkin 	jähmettymispiste 692.7300 	K 419.5800 ° C 

Hopean 	jähmettymispiste 1235.0800 	K 961.9300 ° C 

Kullan 	jähmettymispiste 1337.5800 	K 1064,4300°C 
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2.42 	LÄMMONJOHTAVUUS X (lambda) 

Wärmeteitfähigkeit. värrne1edningsförmga, värmekonduktivitet 

therrna 1 conduct i vi ty. 

Ä = W/(K.m) 

SI-yksi kkö: 

watti metriä ja ketviniä kohti [W/(m.K)] 

Li säyksi kkä: 

watti metriä ja Cetsius-astetta kohti [w/m.0C] 

Sove II ut usoh j eet: 

Molempien yksikkäjen käyttö on salLittua. VäItä lisäyksikön 

käyttää mikäli mandollista. 

Muunnokset: 

1 	kcaL/(hm• 0 C) = 	1.163 W/(mK) 

1 	Btu/(s•ft 0 F) 6.23064 kW/(m.K) 

1 	Btu/(h'ft• 0 F) = 	1.73073 W/(m.K) 

1 	Btu/(h•in. 0 F) = 	2.07688 W/(m.K) 

1 	Btu.in/(h•ft 2 .F) = 	0.144228 W/(m•K) 

Ilman Lämmönjohtavuus 980665 N/m 2  paineessa lämpötilan t 

funktiona saadaan kaavasta: 

x. 	=0.024•C1+O.003t) 
1 Ima 

Esimerkki: 

1. Mikä on ilman tämmönjohtavuus + 100 °C Lämpätilassa? 

Ä. 	O.024(1 ^ Q.OQ3•10O) W/( 0 C.m) 1 Ima 

= 0.0312 W/(m.0C) 



2.43 LÄMMONSIIRTYMISKERROIN h (entinen tunnus ci) 

Wärmellbergangszahl. - koeffizient. värmeävergngskoefficient 

surface coefficient of heat transfer. 

h = W/(m 2 K) 

SI-yksi kkö: 

watti neliömetriä ja kelviniä kohti 	[W/(m2.K)] 

Li säyksi kkö: 

watti neliömetriä ja Celsius-astetta kohti 	[W/m 2 . °C] 

Sove 1. lut usohj eet: 

Molempien yksikkäjen käyttö on sallittua. VäItä lisäyksikän 

käyttöä mikäli mandollista. 

Muunnokset: 

1 	kcal/(h.m 2 . ° C) 1.163 W/(m 2 K) 

1 	cat/(sm 2 .K) = 	41,868 kW/(m 2 .K) 

1 	Btu/(s.ft 2 F) = 	20,4417 kW/(m 2 •K) 

1 	Btu/(hft 2 .F) = 	5,67826 W/(m2•K) 
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2.44 	OMINAISLÄMPÖKAPASITEETTI 

Spezifi sche Wärmekapazität,värmekapacitivitet 	speci fic 

heat capacity. 

c = J/(kgK) 	energia/(massalämpötila) 

51-yksi kkö: 

joute kilograrnmaa ja kelviniä ko,ti 

Lisäyksi kkä: 

joule Celsius-astetta ja kiiogrammaa kohti 	J/(kg.° C) 

Suositettu kerrannai syksi kkö: 	kJ/Ckg• K) 

Soveltutusohj eet: 

Nimitystä ominai slämpökapasiteetti olisi käytettävä 

aiemman suurenimen ominaislämpö asemasta. 

Molempien yksikkäjen käyttö on sallittua. Väitä lisäyksikän 

käyttää mikäli mandollista. 

Huomaa1 että ominaislämpäkapasiteetti voidaan ilmoittaa 

joko vakiopaineessa (c ) tai vakiotilavuudessa (c ). 
p 	 v 

Muunnokset: 

1 kcat/(kg. ° C) 	4,1868kJ/(kg.K) 



Esimerkki: 

0 	.. 	. 	 0 
Ilmaa. jonka lampotil.a on -25 C. tamniitetaan +20 C lampo - 

tilaan. Laske tarvittava tämpömäärä (0) ilmakiloa kohti, 

kun 

Ima 	
1,006 	kJ/(kg . ° C) vakiopaineessa. 

Kun tämpäti taero alku -  ja loppulämpäti lojen välillä on 

20- (-25) ° C = 45 ° C. saadaan tarvittava tämpärnäärä 0 kaa-

vasta 

O = m-c •t 
p 

0 = 1•1.006-45 

0 = 45.27 kJ 
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Ominaistämpäkapasiteetti c 	vakiopaineessa (1 atrn) 

Aine kJ/(kg•K) 

Ilma 1.006 

Vesi 	Ci.. .100 4,1885 

± 	0 4,2174 

+ 	4 o c 4,2045 

+ 	13.8 ° c 4.1868 

+ 	15 ° C 	(kcal 15 o) 4.1855 

+ 	20 ° C 4,1816 

+ 	34.5 
0 
C 	(mirnmiarvo) 4,1779 

+ 	50 ° C 4.1804 

^ 	65,5 ° C 4.1868 

+ 70 ° C 4.1899 

+ 	85 4,2002 

+ 	95 ° C 4,2100 

+ 	100 ° C 4.21 56 

Vesihöyry 1,86 

Jää 2.05 

Hiitihappolumi 1,38 

Teräs 0.45.. .0,46 

Kupari 0,385 

Alumiinj 0.89 

Tuli, 	muurilaasti 0.83 

Betoni 0.88 

Graniitti 0.75 

Paperi 1.36 

Bitumi 0.92 

Puu 1.38.. .2.73 

Korkki 1.7 

Lasi 0.79 



MUUNNOSESIMERKKEJÄ: 

1. Kuinka monta 	on -40 

= 	- 32) = 	(-40-3?) = - ____ = - !-2 = - 

0 	 0 2. Kuinka monta C on 0 	F? 

- 32) = 	(0-32) = - ____ 	- 4.2 = - 17,8 

3. Kuinka monta kelviniä ja ° F on +20 ° C? 

TK 	t 	+ 273,15 = 2) + 273,15 = 293,15 K 



ESIMERKKEJÄ: 

Esimerkki 1. Pakkasmäärä F voidaan Laskea kaavasta 

F = T .t 	(Ks. 0 Cs) 
p 

missä 	= 273,15 - T (T pakkaskauden keskimää- 

räinen LämpötiLa (K). 

Jos pakkaskauden pituus on 100 d ja keskimääräi-

nen LämpötiLa 263.15 K, saadaan 

F = (273.15-263,15)1O0.243600 	Ks 

F = 86.4.106 	Ks 

Esimerkki 2. Homogeenisessa maassa roudan tunkeutumissyvyys 

voidaan Laskea kaavaLLa 

q 

missä h roudan tunkeutumissyvyys (m) 

Ä Lämmönjohtavuus (W/Km) 

F pakkasmäärä (Ks) 

q Lämpökapasiteetti 	(MJ/m 3 ). 

Esimerkiksi soraLla voi Lämmönjohtavuus olLa 

Ä = 1.00 W/Km ja Lämpökapasiteetti q = 40 MJ/m 3 . 

Jos Lisäksi pakkasmäärä F = so.io6 Ks, saadaan 

roudan tunkeutumissyvyydeksi 

h \/2.1.00.50.106 

40.10 6  

h 	1.58 m 



2.5 	SAHKOOPPI 
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2.51 	JÄNNITE U 

Spannung. elektrisk spänninq, voitage 

U 	I•R 	(virta.resistanssi) 

SI - yksikkä: voitti (V) 

Voitti (V) 	jännite, joka vallitsee johtimen kanden 

pisteen välillä, kun 1 ampeerin sähkövirran kulkiessa 

johtimessa käytetty teho näiden pisteider, vtiitä on 

1 watti 

Voitti on johdannaisyksikkö SI-järjestelmässä. 

Huomaa. että voitin sitoo mekaniikan perusyksikkäihin 

(rn, kg. s) yhtäiö 

2 	3 
1 V = 1 kg m /(s 	A) 	1 W/A 

Suositeltuja kerrannai syksi kkäjä: 

nV = 10 9 V 

= 10 6 V 

mV 	1o 3 v 
kV 	103V 
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2.52 RESISTANSSI R 

Widerstand. resistans. resistance 

R = U/I 	(jännite/virta) 

SI-yksikkö: ohmi (2) 

Ohmi () = seLLaisen johtimen resistanssi. jossa johtimen 

päiden välisen jännitteen ollessa 1 voitti kulkee 1 ampeerin 

sähkävi rta. 

Voitti on johdannaisyksikkö SI-järjesteLmässä. 

Huomaa. että ohmin sitoo mekaniikan perusyksikköibin 

(m, kg. s) yhtäLö 

11kg 	2 	3 	2 m /(s .A ) = 1 V/A 

Suosi teLtuj a kerrannai syksi kkäj ä: 

1O2 

= 
m = 1O 3 Z 

k2 	1O -2 

= 



2.53 	RESISTIIVISYYS p (ro) omiraisvastus 

Spezifischer Widerstand. resistivitet. resistivity 

p 	•m 	(ohmi.pituus) 

SI-yksikkö: ohmi•metri (cm) 

Suositeltuja kerrannaisyksi kköjö: 

= - 6 	2 
10 	Qm = 	mm 	/m 

mQm = 10 

kQm = 

Mm = 10 6 cm 

Gm = 10 9 cm 

TQm = 10 12 cm 

Huomaa erikoisesti, että yleisesti käytettyä resistiivisyy- 
2 	. 	. 	. 

den yksikköa )mm /m vastaa SI-yksikko pm. joLloin resistii- 

visyyden Lukuarvot eivät muutu. vaikka resistiivisyyden 

yksikkö Qmm 2 /m ei ote SI-yksikkö. 



2.54 	SAhKÖVIRTA 1 

Strorn. Stromstärke. etektrisk sträm. (eLectric) current 

1 = U/R 	(jännite/resistanssi) 

Ampeeri (A) = sellaisen sähkävirran voimakkuus. joka 

kulkiessaan kandessa yhdensuuntaisessa. suorassa. tyhjiössä 

toisistaan 1 metrin etäisyydellä olevassa, äärettömän 

pitkässä ja ohuessa johtimessa aiheuttaa johtimien väliltä 

2•10 7 N voiman johtimen 1 metriä kohti. 

Ampeeri on perusyksikkä SI-järjestelmässä. 

Suositeltuja kerrannaisyksi kköjä: 

nA = 10 9 A 

= 10 6 A 

mA = 10 3 A 

Coulombi 

Sähkämäärän yksikkä coulombi (C) = sähkämäärä. joka 1 se-

kunnissa kulkee johtimen poikkipinnan Läpi. kun sähkävir-

ran voimakkuus johtimessa on 1 ampeeri 

Määritelmän mukaan on 

1 C 	= 1 As 

1 Ah = 3600 C 
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2.55 	TEHOKERROIN cos 4 

Leistungsfaktor. effektfaktor, power factor 

SI-yksikkö: 	paljas luku 

cos 	= R/Z, kun 

R = resistanssi () 

Z impedanssi () 

impedanssi (Z) = 42+x2, kun 

reaktanssi (X) = wL-1/(wC) 

wL = induktiivinen reaktanssi 

1/(wC) 	kapasitiivinen reaktanssi 

w= 2nf = nopeusvektorin kuLmanopeus radiaaneina 

sekuntia kohti 

Induktanssin SI-yksikkö henry (FI) = sellaisen johtimen 

induktanssi, jossa sen kautta kulkevan sähkövirran voimak-

kuuden muuttuessa tasaisesti 1 ampeerin määrälLä 1 sekuntia 

kohti indusoituu 1 voltin jannite. 

Määritelmän mukaan on 

1 FI 	1 Vs/A 

Kapasitanssin SI-yksikkö faradi (F) = sellaisen konden-

saattorin kapasitanssi jonka napojen välille syntyy 1 voltin 

jännite 	kun se varataan 1 coutombin eli 1 As sähkömäärällä. 



Määritelmän mukaan on 

1 F = 1 As/V 

C r r r c e 

Jos vaihtovirtapiirissä sarjaan kytketyt induktiivinen 

ja kapasitiivinen reaktanssi ovat yhtä suuret eli reaktanssi 

X 	O kumoavat vaihtovirtapiirin induktiivinen ja kapasi- 

tiivinen reaktanssi toisensa. TälLaisen vaihtovirtapiirin 

sanotaan olevan resonanssissa ja piirissä kulkevan virran 

suuruuden määrää (ohminen) resistanssi R. 

Tehokertoimen laskeminen 

Kun vaihtovirtapirissä ohmisen resistanssin kanssa sar-

jaan kytketty reaktanssi aiheuttaa resonanssitapausta Lu-

kuunottamatta vaihekäämin jännitteen ja virran väLille 

vaihesiirtokulman $, voidaan tehokerroin cos 4) Laskea re-
sistanssi- ja reaktanssivektorien avulla siten, että suo-

rakulmion viereisinä sivuina ovat R ja X, jolloin R- ja 

X-vektorjen leikkauspisteestä piirretty suorakulmion Lä-

vistäjä = Z = impedanssi. Tällöin on 

cos 4) = R/Z 

R 	Z 

4) 

X = 	- 1/(wC) 



Huomaa, että induktiivisessa kuormituksessa on 

wL > 1/(wC) . 	kun taas kapasitiivisessa kuormituksessa on 

wL < 1/(wC) . 	Pelkästään ohmisessa kuormituksessa 

(resonanssissa) on cos 	= 1 eli c = 0. 

Huomaa. että • = t on vaihekäämin jännitteen Ja vaihe-

käämin virran väLinen vaihesiirtokutma. Jonka tulisi oLla 

hyvin pieni. Jotta tehokertoimen Lukuarvo olisi vastaavasti 

Lähes yksi. 

Jos tehokerroin cos y < 0.85 induktiivisessa kuormituksessa, 

tutki tehokertoimen parantamismandoLlisuutta kapasitiivista 

kuormi tusta Lisäämällä. 

Tehon kaavat '1-vaihevirralle: 

Pätöteho 	P = U'I•cos 

Näennäisteho 	S 	U1 = 

Loisteho 	Q = UIsin • 

Tehon kaavat 3-vaihevirralle: 

Pät äteho 
	

P = V.U.I.cos $ 

Näennäi steho 
	s = V.u'i 

Loi steho 
	Q = V.U.I.sir , 

Huomaa. että loistehon yksikkö var kirjoitetaan nykyisin 

pienillä kirjaimilla tunnuksen VAr  asemasta. 
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Tehokertoimen laskeminen pätä- ja näennäistehon avulla 

Tehokerroin voidaan laskea myäs pätötehon (P) ja näennäis-

tehon (S) avulla kaavasta 

cos 	P/S 

Loisteho (0) saadaan taas kaavasta 

sin q = Q/S 

Koska sin 2 	+ cos 	1. on näennäisteho (S) 

s = 	Q 2  

Tähtikytkentä Y 

Tähtikytkennässä on vaiheiden välinen verkkojännite = 

kertaa vaiheen ja 0-johtimen välinen jännite. 

Tähtikytkennässä on virta sekä vaiheiden välillä että vai-

heen ja 0-johtimen väli Itä yhtä suuri. 

Kolmiokytkentä ä 

Kolmiokytkennässä on verkkovirta 	kertaa vaihekäämin 

virta. 

Kolmiokytkennässa on jännite sekä vaiheiden välillä että 

vaihekäärnin päiden välillä sama. 



SAIIKÖ-OPPI 

Esinerkki 1: 	Jännite U 

»LIi 

	

—I 	c II t1 

'i' r-i / - - 1 - __ 

Iu U;;j 	1 
L4\I 	1--' '+1 Ii- 

Kuvan resistiiviset vastukset ovat 

Suur u ud e 1 t a a n: 

Ri = 5, R2 = 	R ja R3 	1fl2 sekä 

virtapiirissä kulkeva virta 1 = 5A. 

Kuinka suuri on pariston E napajän-

nitteen U oltava, kun oletetaan, että 

pariston sisäinen jännitehäviö ji 

utkovirtapi irin johtinien jännite- 

= 

= I• (R 	+ R 2  + R 3 ) 

= 5A (5 + 3 + 1)2 	Iuomaa, että 1Q = 1 V/A 

= 115 V 

Esimerkki 2: 	Fesistanssi R 

Kuinka suuri on sähkösilitysraud3n vastus 	kun silitys - 

rauta 220 V jännitteettä ottaa 3,AA virran? 

R - 	- 22') V 	- 
1 	3,62 A - 61 
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Esimerkki 3: 	Resistiivisyys eli orninaisvastus P 

Mikä on kuparin orninaisvastus,kun 20 	rn pitkän ja 5 rrn 

vahvuiseri kupariLanan vastus on 0,l82 ? 

Kuparitanan poikkipinnan alaA 	316•5 = 19.6 	
2 

mm 
6 

- p.L 	•.• 	- R•A 

0,1819.6 mm 2 	 mm 2  
2fl0 m 	

= 0,0175 	 0,n175 ji2m 
m 

Esimerkki 4: 	Sähkövirta 1 

Sähkölamppu, jonka vastus on 1.92k2 kytketään 220 V verkko-

jännitteeseen. Kuinka suuri on lampun kautta kulkeva virta 

mA:ssa lausuttuna? 

220V 	- 220 V - 220 V A 
1.92kg - 1920 	1920 	

0.114 A = 114 mA 

Esimerkki 5: 	Coulombi C 

Johtimessa kulkee 25A virta. Kuinka suuri sähkönäärä kul -

kee sen kautta 15 sekunnissa? 

C = I•t = 25 A15 s = 375 As 
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Esimerkki 6: 	Tehokerroin cos 	sarjakytkennäss.. 

R 	L 	C 

____ 1 resistanssi R 	= 1) Q 

induktanssi L 	= 0,11 I 

kondensaattori C 	= 150 iiF 

jaksoluku f 	= 50 Hz 

tehokerroin cos 4> = 

COS q = 

+ (L - 1 	2 

1 0f 
= 

10 	+ (2n-53fl,11 - 	 ) 
51 .0 

Esimerkki 7: 	Resonanssi 

Kuinka suuri kapasitanssi 0,111 induktanssin kanssa on kyt-

kettävä sarjaan, jotta kytkentä olisi resonanssissa 50 Hz 

taaj uudella? 

1 
Resonanssitaajuus f 	.'. C = 

42 L•f2 

1 
_________________ = 0,0001015 F = 1015 pF 
4. 2 .01Fj.50 2 ! 

s 
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Esimerkki 8: 	Tehokertoimen Laskeminen pät5- ja näennäis- 

tehon avuLla. 

380V 50 Hz 3-vaiheverkkoon kytketyn moottorin virta on 5A 

ja sen ottama teho on 2.7 kW. Mikä on rnoottorin tehokerroin? 

Lasketaan näennäi steho 

S = Ju•i = /• 380V-5A = 3280 / = 3.28 kVA 

P 	2.70 - cos 	= 	
- 3.28 - 0.82 

Esimerkki 9: 	U- ja 1 arvot Y ja 	kytkennäissä 

11 kW:n, 380 V:n 3-vaihemoottorin cos 	= 0.78. Kuinka 

suuret ovat moottorin vaihejännite ja vaihevirta 

a) kun moottori on kytketty tähteen 

b) kun moottori on kytketty kolnioon 

Lasketaan moottorin päavirta. 

1 = _________ = 11000 w 	= 21.4 A 
/3Ucos 	/3380V0,78 

U 	380 V a) Y:ssa U = - = _____ = 220 V 
v 	/:. 

1 	= 1 = 21,4 A v 

b) :ssa 	= U 	380 V 

1 v = 	= 21,4 A = 12.4 A 



2.6 	VALO-OPPI 
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2.61 	LUMINANSSI L 	(valotiheys) 

Leuchtdichte. luminans, ljustäthet, luminance 

L = 1 /(A•cos c) £ 

Pinnan Luminanssi L tiettyyn suuntaan saadaan jakamalla 

tässä suunnassa mitattu vatovoima 1 projektiopinnalla. 

SI-yksikkö: 	nitti (cd/m 2 ) 

Täysin himmeän eli hajavaLoa säteilevän tai hei jastavan 

pinnan valovoima (1) suuntaan. joka muodostaa kulman 

pinnan normaalin kanssa. on verrannollinen kulman kosinuin 

Lambertin kosini Lain mukaan. Jos 10  on vatovoima pinnan 

normaalin suuntaan, on 1 =1 	cos c. 
£ 0 

Edeitäesitetystä seuraa. että ns. näennäinen vatotiheys 

1 /(A•cos £) on kaikkiin suuntiin sama kuin Luminanssi. £ 

Luminanssi (L) riippuu pinnan vataistusvoimakkuudesta 

(E) ja pinnan hei jastuskyvystä. kun taas valaistusvoimak-

kuus (E) on riippumaton pinnan hei jastuskyvystä. 

Muunnokset: 

1 	riitti (nt) = 	 1 cd/m 2  

1 	sti Ibi (sb) = 	10 
2 

cd/m 

1 	apostiibi (asb) = 	(1/n) cd/m 2  

1 	lambert Cia) = 	(10 	/ir) cd/m 

1 	foottambert (ftia) = 	3.42626 cd/m 2  

1 	mitiiiambert (mia) = 	(lO/ir) cd/m 2  

1 	skot (sk) = 	(1/1000n) cd/m 2 	(hämyvalotiheys) 
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2.62 	VALAISTUSVOIMAKKIJ!JS E 

Beteuchtungsstärke, betysningsstyrka. ittuminar,ce 

E 	4/A 	(valovirta/pinta-ata) 

Pinnan (A) vataistusvoimakkuus 	(E) = pinnaLLe saapuva va- 

tovirta () jaettuna pinnan aLaLta (A). 

SI-yksikkö: 	luksi (lx) 

2 
1 lx = 1 lm/m 

Huomaa. että pinnan vataistusvoimakkuus 	(E) on riippumaton 

pinnatte saapuvan vatovirran 	suunnasta. 

Vataistusvoimakkuus (E) Lukseissa ilmaisee vain pinnan yk-

siköLte tankeavan vaLovirran tumeneissa. joten vataistusvoi-

makkuudetta ei ote mitään tekemistä pinnan hei jastusominai-

suuksien kanssa. 

Muunnokset: 

1 footcandLe (ft-cd) = 10,76391 lx 
-4 

1 phot 	(ph) = 	10 	Lx 

1 noksi 	(nx) = 	1Ö 3  Lx 

Esimerkkejä: 

1.Pinnan A 

Keskimääräinen vataistusvoimakksuus (Ea) saadaan jakamatta 

pinnalle saapuva kokonaisvatovjrta () pinnan aLaLLa (A) 

eli 

E = 
a 

jos 10 m 2  pinnalLe saapuu 8000 tumenin vatovirta, niin 

pinnan keskimääräinen vatai stusvoimakkuus 

E 	= (8000/10) lx 
a 

Ea = 800 lx 



2. Tietyn pisteen vataistusvoimakkuus (E n) lukseina saadaan 

jakamatta valovoima CI) kandetoina valolähteen ja ko. 

pisteen välisen etäisyyden (r) netiölla eli kaavana 

E = I/r 2  
p 

Kaavan mukaan antaa 100 candetari valovoima 100 tuksin 

vaLaistusvoimakkuuden 1 metrin etäisyydettä. Viiden met-

rin etäisyydet.tä vatotähteestä on vataistusvoimakkuus 

vain 4 % eli 

E 	= 100/(52) Lx 
p 

E = 4 lx 
p 



2.63 VALOMÄÄRÄ Q 

Lichtmenge, tjusmänqd, Luminous energy 

Q 	t 	(vatovirta - aika) 

Vatomäärä (Q) on säteiltyn vatovirran 	ja säteityn kesto- 

ajan t tuLo. 

Valomäärä vastaa fysiikan säteitysuuretta säteiLymäär*. 

SI-yksikkä: 	Lumensekuriti (tms) 

Lisäyksikkö: tumentunti 	(Lmh) 

1 Lmh = 3600 tms 



2.64 VALOVIRTA 

Lichtstrom, ljusftöde, tuminous ftux 

I•w 	(vatovoima - avaruuskulma) 

Valovirta on tietyn pinnan tai aukon kautta kulkeva tai 

tietylte pinnalle lankeava säteityteho muunnettuna siLmän 

herkkyysarvoja vastaavasti 

SI-yksikkö: 	lumen (Im) 

1 Lm = 1 cd 	1 sr 

Lumen on tasaisesti eri suuntiin vataisevasta 1 kandelan 

suurui sesta pistemäisestä vatotähteestä avaruuskulmayksi k-

köön lähtevä valovirta eli l/4'ff tällaisen vatolähteen ko-

konaisvatovirrasta. 

Vatovirta vastaa fysiikan säteilysuuretta säteiLyvirta 

(-teho). 

Vatovirran ja säteilyvirran suhde eli 	s ä t e i 1 y n 

f o t o m e t r i n e n 	e k v i v a 1 e n t t i 	vaih- 

telee väristä riippuen silmän herkkyyden mukaisesti. Sätei-

Lyn fotometrinen ekvivatentti on suurimmillaan, kun sähkö-

magneettjsen säteilyn aaltonpituus Ä = 555 nm. jolloin sä-

teityn fotometriren ekvivaLentti on 679 Lm/W. 

Kun kutakin silmän havaitsemaa värisävyä vastaa tietty 

aaltopjtuus näkyvän säteityn aaltopituusatueelta 

(Ä = 380 ... 780 nm) niin muiLle väreille säteiLyn foto-

metrinen ekvivalentti saadaan kertomatla tämä arvo siLmän 

herkkyydel Lä. 

Säteityn fotometrisen ekvivatentin suurimman arvon 

(679 tm/W) käänteisarvoa 1,473 • 10 	W/tm sanotaan valon 

tehoekvivalentjksj eli vatoekvivatentiksi. 
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Sähkömagneettisen 	säteiLyr Vatoisaan sopeutuneen 
näkyvän alueen 	aallon- normaatisitmän 	aistima 
pituudet naometreinä väri 
(1 	nm 	= 10 	m) 

380 . . . 	420 sinipunainen 

420 . . . 	495 sininen 

495 . . . 	566 vihreä 

566 . . . 	589 keltainen 

589 ... . 	627 ounakeLtainen 

627 . . . 	780 punainen 

Silmäherkkyystuku (VÄ)  on normaatisitmän herkkyys energia-

säteitylte aattopituudetta 	verrattuna sen maksimiherk- 

kyyteen. 

NORMAALISI LMAN HERKKYYS 

V V Ä V.,  

-1 

380 mm 0 5.89.10 550 mm 0,995 0,481 

400 mm 0,0004 0.00929 555 mm 1.000 

430 mm 0.0116 0.200 580 mm 0,870 0.1212 

450 mm 0,038 0.455 600 mm 0,631 0.03315 

480 mm 0.139 0.793 630 mm 0.265 0.003335 

500 mm 0.323 0.982 650 mm 0,107 6.77.10 

507 mm 1.000 700 mm 0.0041 1,78.10 

520 mm 
_______________ 

0.710 
____________ 

0.935 780 mm 
1 

0,000015 
-____________ 

1.39.1fl 
_________________ 

X 	= energiasäteityn aattonpituus nm 

VÄ = vLoisaan sopeutuneen silmän silmäherkkyystuku 

V 	= hämärään sopeutuneen silmän sitmäherkkyystuku 

Hämärään sopeutuneen silmän silmäherkkyysluvun (Vx)  ja 

energiasäteilyn aallonpituuden () vatiltä on kaava 

log V 	= —25,263 + 14400 ix. kun 	on nanometreinä 



2.65 VALOVOIMA 1 

Lichtstärke. Ijustyrka, lurinous intensity 

Vatovoima on perussuure SI-järjestelmässä. 

1 = (vatovirta/avaruuskutma) 

Valotähteen vatovoima (1) = vatotähteestä määräsuuntaan 

aukeavaan avaruuskuimaan (w) säteiLty valovirta 	jaettuna 

avaruuskulmaita (w). 

SI-yksikkö: 	kandela (cd) 

1 cd = 1 tm/sr 

Vatovoiman SI-perusyksikkö kandeta (cfl 	vatovoima. jonka 

piatinan jähmettymislämpötitassa (1772 ° C) oleva musta kap-

pate sätei Lee kohtisuorassa suunnassa 1/600000 neHömetrin 

suu"ui se Ita pi nna Ita. 

Avaruuskulman yksikkö steradiaani (sr) = avaruuskutma. Joka 

sen kärjen sijaitessa paLlon keskipisteessä Leikkaa tämän 

pallon pinnatta sellaisen neliön suuruisen pinnan, Jonka 

sivu on pallon säteen pituinen. 

Kun 1 m säteen omaavan pallon pinnan ala = 4ir m 2, on piste-

mäisen valolähteen ympärillä 4iT sr = 12.56 steradiaanin 

avaruusku Ima. 

Muunnokset: 

1 	kansainvälinen 	kynttitä (IK) = 	1.019 cd 

1 	hefnerkynttitä (HK) = 	0.903 cd 

1 	Neuvostoliiton 	kynttitä (KNL) = 	1.056 cd 

1 	normaatikynttilä (NK) = 	1.028 cd 
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271 	ÄÄNI 

Ääni on kimmoisissa aineissa tapahtuvaa jaksottaista paine-

aattojen liikettä. joka korvassa aiheuttaa kuuloaistimuksen. 

Kiinteissä aineissa voi esiintyä sekä pitkittäis- että 

poi ki ttai saaltoja. 

Nesteissä esiintyy yleensä vain pitkittäsaalto. mutta 

nesteen ja kaasun rajapinnassa syntyy myös poikittaisaatto. 

Kaasuissa on vain pitkittäisaattoja 	koska poikittaisaalto- 

jen synnyttämiseen tarvittavia etastisia teikkausvoimia 

ei ole (Liukumoduti G = 0). 

Äänet voidaan jakaa musikaatisiin ääniin eli sävetiin ja 

metuääniin. MusikaaLiset äänet ovat jaksottista värähtetyä. 

kun taas metuäänet ovat epäsäännöttistä värähtetyä. 

Äänes eLi säveL on jaksoltisen värähdysliikkeen 

aiheuttamaa jaksot Lista aalto liikettä. 

Sävelkorkeus 	on lähes verrannollinen puhtaan sinikäy- 

rän muotoisen värähdystilkkeen taajuuteen. 

Sävelvoimakkuus 	on suunnilleen verrannoL.Linen puhtaan 

sinikäyrän muotoisen värähdystiikkeen Laajuuteen eli 

amptitudi in. 

Sointi on perussäveLen ja sen kerrannaisten (yLi-

äänesten) muodostama sointu eli akordi. 

Kun sointi on perussävelen taajuuden ja sen kerrannaisten 

summa. ei soinnin kuvaaja ole enää puhdas sinikäyrä. 



Oktaavi 

Kun ihmisen korva aistii kanden puhtaan sinikäyrän muotoisen 

säveten (ääneksen) välisen suhteen (f 2 :f 1 ). mutta ei niiden 

erotusta (f 2 -f 1 ). on korvan aistimien sävetten taajuuksien 

suhdetuvuilte annettu erityisnimiä, siltä Galilein mukaan 

värähtelyn taajuus määrää äänen korkeuden. 

Oktaavissa on kanden puhtaan sävelen taajuuksien suhde 2:1. 

Taajuuden kaksinkertaistuminen merkitsee siis siirtymistä 

oktaavia korkeampaan ääneen. 

Musiikkia varten on kansainvälisesti sovittu, että yksi-

viivaisen a:n taajuus on 440 Hz. 

Ihmisen äänen taajuusalue on noin 3 1/2 oktaavia, kun taas 

silmän näkökyky on vain noin 1 oktaavi sähkömagneettisen 

säteityn näkyvän osan taajuusatueetta (780 nm : 380 nm = 

2,16). 

Kuulokynnys 

Korva voi erottaa äänen vain siinä tapauksessa, että äänen 

taajuus f on 20 Hz ja 20 kHz välillä ja lisäksi äänenpaine-

tasoon kuutokynnyksen yläpuolella. 

Äänen voimakkuuden ataraja eli ns. kuutokynnys riippuu 

äänen taajuudesta. Kuutokynnystä vastaava äänenpainetaso 

on 1000 Hz taajuudella noin 0 dB ja noin -10 dB, kun äänen 

taajuus on 2000....4000 Hz väLiLtä. 

1 0 4 



käsittää muut 'ei toivotut" äänet. Käytännössä 

meLun ampiitudi ja taajuus yLeensä vaihtelevat epäsäännöl-

lisesti 

ILIIWLU 
A 1 KA 

TyypiLlinen melun kuvaaja, jossa ampiitudit ja taajuudet 

vaihtelevat epäsäännötiisesti. 

Taajuus 

Kun akustisen aaltoliikkeen taajuus on vähintään 20 Hz ja 

enintään 20 kHz. korvamme tajuaa aattoliikkeen äänenä. 

Iän mukana kuutemisen yläraja Laskee normaalisti siten. että 

se on 40-vuotiaiLLa noin 15 kHz:n paikkeilla ja Laskee iän 

mukana henkiLöstä riippuen noin 12 kHz:iin tai sen alle. 

Kun taajuus on pieni. sanotaan ääntä matataks, 

Suuren taajuuden omaavaa ääntä sanotaan korkeaksi 

InfraääneLtä ymmärrämme aaltotiikettä. jonka taajuus on 

alle 20 Hz. 

Ultraääni on suuritaajuuksista aattoLiikettä. jonka taajuus 

on yLI 20 kHz ja jonka taajuuden yläraja on enintään suu- 
13 

ruusluokkaa 10 	Hz. 

Kun atomien LämpövärähteLyt estävät aatLonpituuden puoli-

kasta Lyhyempiaattolsen äänen etenemisen väliaineessa. 

ei uLtraäänen taajuus voi kasvaa em. raja-arvoa suuremmaksi. 

1- 

-J 

z 
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Melun mittaus 

Koska aäni on joukko toisiaan seuraavia ilrnanpaineen muu-

toksia. ne  saattavat kohtaamansa pinnan tai korvan osat 

värähtelemään. 

Melun arvostelemiseksi on tunnettava sekä värähtetyjen 

amplitudi että taajuus. Ampiitudi iLmaisee äänenpaineen 

vaihteluiden voimakkuuden. Itikan äänellä on pieni ampti-

tudi, kun taas laivan sireenin amptitudi on suuri. 

Äänen taajuus ilmaisee paineenmuutosten Luvun sekuntia kohti. 

MataLaLla äänelLä on pieni taajuus. kun taas korkean äänen 

taajuus on suuri. 

Koska melu voi sisältää taajuuksia. joista jokaisen voimak-

kuus saattaa vaihdella erittäin suuresti. ei melua voida 

tyydyttävästi mitata laitteelLa. jonka näyttämä on melun taa-

juudesta riippumaton. Tämän takia eri taajuudet painotetaan 

painotussuodattimeLla. jotta mittaustulos vastaisi paremmin 

ihmisen subjekti ivista kuulohavaintoa. 

Melumittarien rakennetta koskevissa kansainvälisissä suosi-

tuksissa on määritelty painotuskäyrät A. B ja C. jotka pe-

rustuvat korvan taajuusvasteeseen eri äänenpaineitta. 

Myöhemmin on otettu käyttöön myäs D-painotuskäyrä. joka 

suunniteltiin lentokoneiden metun mittausta varten, mutta 

jonka yleisesti katsotaan muita käyrlä paremmin vastaavan 

äänekkyysaistimusta. 

Käytännön mittauksissa käytetään useimmiten A-suodatinta. 

jolloin äänen painetason yksikkö desibeli on ilmaistava 

kirjaimiLla dB(A). 
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Taajuusa na lyys i 

Painot'uskäyrien avulla voidaan melun voimakkuus ilmaista 

yhdeLtä LuvuLLa. MeLuntorjunnassa on kuitenkin välttämätöntä 

selvittää metun spektri taajuusanalysaattorilla. 

Taajuusanalyysi tehdään yleensä oktaavi- tai terssisuodat-

timitta. jotka keskitaajuuteen verrannoLtisen kaistatevey-

tensä takia soveltuvat erittäin hyvin äänimittauksiin ja 

vastaavat sitä tapaa. joLta ihminen äänet aistii. 

Anatyysituloksista voidaan hatuttaessa laskea myös ns. 

metutuku (Noise Rating Number) NR. jonka on katsottu 

kuvaavan metun subjektiivisia vaikutuksia tarkemmin kuin 

esimerki ksi dB(A)-arvo. 

MikäLi oktaavin Levyinen taajuuskaista on Liian leveä. on 

tapana käyttää 1/3 oktaavin Levyistä taajuuskaistaa. jonka 

nimi on terssi. Kaistojen kansainväLisesti sovitut suodatti-

mien keskitaajuudet hertseinä (Hz) ovat seuraavat: 

Oktaavi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10000 31500 Hz 

Terssi 40 	50 	63 	80 	100 	125 	160 200 	250 	315 Hz 

400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 
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Taajuusanalyysi 

Painotuskäyrien avulla voidaan metun voimakkuus ilmaista 

yhdeltä Luvulta. Metuntorjunnassa on kuitenkin välttämätöntä 

selvittää metun spektri taajuusanatysaattorilla. 

Taajuusanatyysi tehdään yleensä oktaavi- tai terssisuodat-

timilta. jotka keskitaajuuteen verrannoLtisen keistatevey-

tensä takia soveltuvat erittäin hyvin äänimittauksiin ja 

vastaavat sitä tapaa. joLta ihminen äänet aistii. 

Anatyysitutoksista voidaan haLuttaessa laskea myös ns. 

metuLuku (Noise Rating Number) NR. Jonka on katsottu 

kuvaavan metun subjektiivisia vaikutuksia tarkemmin kuin 

esimerki ksi dB(A)-arvo. 

Mikäli oktaavin Levyinen taajuuskaista on liian Leveä. on 

tapana käyttää 1/3 oktaavin Levyistä taajuuskaistaa. jonka 

nimi on terssi. Kaistojen kansainvälisesti sovitut suodatti-

mien keskitaajuudet hertseinä (Hz) ovat seuraavat: 

Oktaavi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10000 31500 Hz 

Terssi 40 	50 	63 	80 	100 	125 	160 200 	250 	315 Hz 

400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 



Meluannoksen mittaus 

MeLu koostuu yleensä useista äänikomponenteista 	jotka 

vaihtelevat äänen taajuuden. äänen painetason ja äänen keston 

suhteen. Tämän takia yksittäisen äänen painetason nittaus 

desibeleinä ei aina riitä antamaan objektiivista kuvaa melun 

aiheuttamasta terveydellisestä riskistä. Mittaamatla koko työ-

päivän aikana kertynyt melun määrä eli ns. metuannos, joka 

ottaa huomioon kolme edellä mainittua tekijää. voidaan 

työpaikan meluolosuhteita arvostella objektiivisesti 

EkvivaLenttinen äänen painetaso Leq  on äänen painetasoa tuo-

tettavampi mitta melun haittavaikutuksia arvioitaessa. 

Koska ekvivalenttisen äänen painetason määrittäminen Liit-

tämäLtä äänitasomittariin tasopiirturi on työläs menetelmä, 

käytetään ekvivalenttisen äänen painetason mittaamiseen ns. 

me Luanno sm itt arja. 

Meluannosmittari mittaa vaihteLevaa äänen painetasoa. jonka 

mittarin virtapiirit muuttavat vastaamaan saman kestoista. 

mutta tasaista ääntä. Meluannosmittarin tasoittama äänen pai-

netaso on "ekvivalenttiner, jatkuva äänitaso", joka kuvaa me-

Luannosta ISO R 1999 suosituksen mukaan. 

Tällöin 3 dB (A) muutos L 	:n arvossa vastaa kerrointa 
eq 

2 kestossa. 

Esimerkiksi rneLuannosta 90 dB (A) kandeksan tunnin aikana 

vastaa 93 dB (A) neljän tunnin aikana ja 96 d8 (A) kanden 

tunnin aikana. 
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Graham BelLin mukaan nirnetyn vaimennussuureen yksikkä 

"beLi otettiin Euroopassa vuonna 1928 käyttöön kaukopu-

hetutekniikassa "International Advisory Committee on Long 

Distance Tetephony"-'nimisen organisation suosituksen perus-

teet ta. 

Kun beti (B) oli liian suuri yksikkö akustiikkaa varten 

otettiin käyttöön pienempi valmennussuure desibeti (dB). 

joka määriteltiin yhtälöllä 

D 	10 Log, 0  (E,/E 2 ), 

jossa E 1  ja E 2  ovat energiaan verrannollisia suureita. 

Aikaisemmin belin (B) ohella puhetintekniikassa käytetyn 

vaimennussuureen yksikön "neper 	(Np) sitoo beliin (B) 

ja desibetiin (dB) tauseke 

1 Np = 0,86859 B = 8.6859 dB 

Neperin (Np) määritelmä perustui tuonnoltiseen togaritmi-

järjestelmään ja äänenpaineiden p 1  ja p 2  suhteen itseisarvoon. 

joten 
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1 Np = In [p,ip 2 ] = 1/2 tn (E1/E2) 
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AASUUETA 

- 	 e!ega1he ys 

;n-rq,ejjchte 	eryitthet 	sound energy density 

er rg 	ntheyd11ä 1 trko 	etaan energiaa W ti lavuus- 

kslkköä V kohti eli 

wi 	 [ws/rn 3 ] 

neqiantlheyden E keskarvo sinirnuotoisessa tasoaaltossa on 

? 	 3 
[Ws/m 

inen arvo 

äänenpaineen huippuarvo /J2 

p 	iLman tiheys 

c 	äänen nopeus 

okd äaen intensiteetti tasoaaLlotta on 1 = P 2 /(Pc)s On 

nergiantiheys E äänen intensiteetin 1 ja äänen nopeuden c 

1 	i/c 	 [Ws/m 3 ] 

ka sinimuotolsessa tasoaaltossa äänenpaineen p ja hiuk-
ksnopeuden u väLinen suhde p/u = Z on vakio. saadaan hiuk-

snopeuden u ja iLman tiheyden 	avulla määritelty ener- 

rt 	ey; F tusekkeesta 

[Ws/m 3 ] 

'yksikkä 'beti' (8) määriteltiin aikoinaan 

-iergiantiheyksien E, Ja E 2  suhteen Briggsin Logaritmin avulla, 

:n E 1  oli energiantiheys ennen ääntä absorboivaa seinää ja 

nthy 	seinän toiseLa puolella, Vaimennussuure 

OL 

n 	Lj 	uk' i man di mens i ota 
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2 .722 	Äänen inten siteetti 

Schallintensität, intensitet, sound intensitv 

Pintayksikön S kautta aikayksIkössä t kutkenutta ääniener-

gian W määrää eli äänitehoa P pinta-ateyksikköä S kohti. 

[w/.t.S)] = P/S kutsutaan äänen intensiteetiksi 1, jonka 

SI-yksikkö on W/n 

Edettäesi tetysä 	tta tas 	atosa wi 	 intn- 

siteetti 1 äänitehon P Ja pinnan S osamäärä 

1 	p/s 	 [w/m 2 ] 

Kun poikkipinnar 5 Lävitse ajassa t kulkeva energiamäärä 

W on energiatiheyden E = W/V Ja äänen nopeuden c avulla 

tausuttuna 

W = E•Sc't 

saadaan äänen intensiteetitte 1 Lauseke 

1 = E•c 	[w/m 2 ] 

Äänenpaineen tehotLisen arvon 
e  sekä iLman tiheyden p ja 

äänen nopeuden c avulla itmaistuna on äänen intensiteetti 

1 = p 2 /(pc) 	[w1m 2 ] e 

= P e 2 /Z s  

Ilman kokonaispaine on tietenkin jokaisess&, 	rtär ps- 

teessä äänen paineen ja iLman staattisen paineen summa. 

Kun sinimuotoisessa tasoaattossa äänenpaine p ja hiukkas-

nopeus u ovat samassa vaiheessa, on niiden suhde p/u = Z 

vakio. Hiukkasnopeuden u ja äärienpaineen p avulla määriteLty 

äänen intensiteetti 1 saadaan kaavasta 

1 	pu 	[w/2j 
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2.723 	Äanen 	intensiteettitaso 

Schallintensitätpegel. intensitetniv. sound intensity levet. 

Äänen intensiteettitaso määritellään desibeliasteikon 

(dB) avulla seuraavasti: 

L 1  = 10 log 	(1/1 ) 	[dB] 
10 

missä 1og 10  tarkoittaa (10 kantaista) Brigqsin Logaritmia 

ja 1 on kyseisen äänen intensiteetti sekä I  vertailuinten 

siteetti 

Kansainvälisesti on sovittu, että akustiikassa käytetään 

vertailuintensiteettinä arvoa 1 	= io 12  W/m 2 . 

Vertailuintensiteetiri arvo on valittu siten. että se vastaa 

heikointa äänenvoimakkuutta' jonka normaalikuuloisen ihmisen 

korva vielä havaitsee. 

Äänen intensiteettitaso on 1 cIB silloin, kun 

10 Log 13 (I/I 0 ) 	1 

Kun 1 = 10.I 	eli 1 	1.2599I0 ,on äänen intensiteetti- 

taso 	= 1 dB. 

Koska 	2.1, kaksinkertaistaa jokainen 3 dB:n 

lisäys äänen intensiteettitason. Huomaa myös. että 6 dB:n 

lisäys netinkertaistaa äänen intensiteettitason ja 9 dB:n 

lisäys kandeksankertaistaa äänen intensiteettitason. Desibeli-

asteikon määritetmästä seuraa että 10 dB:n lisäys kymmen-

kertai staa äänen intensiteettitason. 

Erikoisesti on huomattava, että desibeliasteikko on riippuma-

ton äänen taajuudesta. kun taas foniasteikko riippuu äänen 

taajuudesta. Kun äänen taajuus on 1000 Hz on 1 foni = 1 dB. 



2.724 Ominaisimpedanssi 

Spezili sche 	Schatlimpedanz. 

specific acoustic impedance 

specifik akustisk impedans, 
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Apusuure tiheys p kertaa äänen nopeus c eli 

Z = P.0 
	

[Ns/m3] 

on nimeltään ominaisimpedanssi eli vätiaineen (ominais)-

aaltovastus, jonka tukuarvo riippuu äänenpaineen p ja 

hiukkasnopeuden u osamäärästä kyseessäotevassa äänikentän 

pi steessä. 

Kun sinimuotoisessa aattoliikkeessä äänen paine p ja hiukkas-

nopeus u ovat samassa vaiheessa, on ominaisimpedanssi reaali-

nen suure. jolloin 

p 	p.c.0 = Z.0 	 eli 

z = plu 	 [Ns/m 3] 

Ominaisimpedanssin kannalta on samantekevää, käytetäänkö 

äänen paineette p ja hiukkasnopeudette u hetkettisarvoja 

(p'u 	, huippuarvoja (.6) 	vai tehollisarvoja (Pe#u). 

Mittaustutoksia ilmoitettaessa tarkoitetaan äänenpaineelta 

tavallisesti paineen tehottisarvoa ja se merkitään yleensä 

lyhyesti kirjaimetta p. Paineen ajasta ja paikasta riippuva 

hetkeltinen arvo kirjoitetaan tavallisesti muotoon P(t,x). 

Kuivan ilman ominaisimpedanssi + 20 ° C lämpötilassa ja 
2 

101325 N/m paineessa on 

z 	p'c 	 [sim 3] 

z 	= 1.2043°343.6 (kg/m 3 ).(m/s) 
s 

3 
Z = 414 Ns/m 
s 

Ominaisimpedanssin yksikön nimi on kirjallisuudessa usein 

rayV (äännä "reil") kansainvälisesti tunnetun tiedemiehen 

J.W.S. Rayleighin kunniaksi. joka kehitti muun muassa 

h i ukkausnopeuden hui ppuarvon 	mi ttaami smenetetmän. 



Koska ominaisimpedanssin yksikän "rayt" lukuarvo riippuu 

käytetystä mittayksi kköjärj estetmästä 	on 

	

2 	3 
1 (metrnen) rayl 	1 kg/(m •s) = 1 Ns/m 

	

2 	3 
1 (c-g-s) 	rayt = 1 qI(cm 	s) 	1 (dyn.$)/cm 
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2.725 	Äänenpainetaso 

SchaLldruckpegel 	1Judtrycksniv, sound pressure Levet 

Sinimuotoisesti värähtelevä suuri tasainen Levy synnyttää 

ilmassa paineaatton 

p(x.t) = 	cos w(t-x/c) 	[N/m2] 

missä w = 2if = paineaallon kulmanopeus 

f 	paineaatton taajuus 

äänenpaineen huippuarvo yhden Jakson aikana 

Kun äänenpaineen p ja hiukkaspoikkeaman y(x.t) väliltä on 

ir/2 radiaanin eLi 900  vaihesiirto. on seisovassa aattoliik-

keessä hiukkaspoikkeaman y(x.t) kupukohdalla y paineen p 

solmukohta ja päinvastoin. 

Kun kaasuhiukkasten poikkeaman y(x,t) mittaaminen on erittäin 

vaikeasti toteutettavissa. on käytännötlisempää mitata ii-

manpaineen p(x.t) vaihtelut, jotka ovat samassa vaiheessa 

hiukkasnopeuden u(x,t) kanssa. 

Koska äänen intensiteetti 1 on suoraan verrannollinen äänen- 

paineen tehoLlisen arvon 	neLiöön ja kääntäen verrannoltinen 

ilman tiheyden p ja äänen etenemisnopeuden c tuloon eli 

ominaisimpedanssiin Z, on äänen intensiteetti 

1 = p 2/(p•c) 	[wim2] 
e 

2 	. 
Koska aanenpaine 20 N/m eli noin 1/5000 ilmanpaineesta 

aiheuttaa korvassa kipuärsytyksen, ei korva jatkuvasti kestä 

korkeampi a paineamplitudej a. 

Kun korva ei toisaaLta pysty tajuamaan 210 	N/m 2  pienem- 

piä paineaattoja. on korvan tajuamat paineet edetiämainittu-

jen rajojen välillä, joiden suhde on 
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Kun äänenpaine on korvan kipukynnyksen kohdalla 106 ker- 

taa kuuLokynnyksen äänenpaine. on suurten Lukujen valttämi-

seksi otettu käyttöön Logaritminen desibetiasteikkO äänen-

painei tie. 

Aänenpainetaso L 	eli lyhyesti painetaso määrätään yhtätöstä 

L 	10 log 10  (p/p 0 ) 2 	[dB] 
p 

Kun 	p = mitattu äänenpaine 

	

-5 	2 
p 	210 	r/m 	(vertaituarvo) 

0 

Mitatun paineen p ja vertailupaineen p välisen suhdeluvun 

neliöön korottamisetta vättytään muuntamalta edel.iämainittu 

kaava muotoon 

L = 20 1og 10  (p/p 0 ) 	 [dB] 
p 

Aänenpainetasoa ilmaistaessa on aina mainittava vertailu- 

arvo p 0. joka on tavaLLisesti 21O N/m 2 , mutta voi olla 

hydroakustiikassa myös io1  N/m 2  eli 1 pbar. 

Esimerkki 

Aänenpainetaso on 80 dB, kun vertailuarvon äänenpaine on 

21O 	N/m 2 . Mikä on äänenpainetaso desibeleissä, kun ver- 

taituarvon äänenpaine on 1 .tbar? 

-1 	2 
Koska 1 	bar = 10 	N/m on suurempi Lukuarvottaan kuin 

10 	im 	on painetasojen välinen erotus dB:nä: 

L 	re. 1 	bar - L 	re. 210 	N/m 2 	20 loq10 (2.1051101) dB 

= -74 dB 

joten L re. 1 pbar 	80-74 	6 dB 
p 
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2726 	Ääniteho 

SchalLeistung. ljudeffekt, sound power 

Aänilähteen aikayksikössä ympäristöönsä säteilemää ääni- 

energian W määrää kutsutaan äänilähteen äänitehoksi P. 

Äänitehon SI-yksikkä on watti (W). 
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2.727 	Äänen tehotaso 

Schatleistungspegel, effektniv. sound power level 

Desibeliasteikolla on äanen tehotaso 

Lw 	10 Log 10  (P/P ) 	[dB] 
0 

jossa referenssi- eli vertailuarvo 	= io 2  w. 

Kun Yhdysvalloissa käytetään usein äänitehoa P 0 	10 13 W 

referenssj-eL.i vertaiLuarvona. on sekaannuksen välttämiseksi 

syytä aina ilmoittaa käytetty vertailu- eli referenssiarvo 

tunnuksen "re." avulla seuraavasti: 

L 1  = 53 dB re. iö12  W/m2 

L = 35 dB re. 21O 	N/m 2  
-12 

Lw = 45 dB re. 10 	W 

Koska intensiteettitason ja painetason vertailuarvoiksi 

on valittu toisiaan vastaavat arvot kuulokynnyksen kohdalla. 

ovat intensiteettitason ja painetason lukuarvot normaaliolo -

suhteissa yhtä suuret. Vaikka käsitteet intensiteettitaso 

ja painetaso korvataankin usein havainnoltisetta nimitykseltä 

äänentaso. on syytä välttää äänentaso nimitystä tarkoissa 

eritteLyissä. Erikoisesti on syytä välttää rinnastamasta 

äänenpaineasoa Ja äänen tehotasoa toisiinsa, koska ne ovat 

täysin eri käsitteitä. 

Esimerkki 

Kaiuttimen tehotaso on 	desibetiä. Mikä on neljän saman- 

laisen kaiuttimen yhteenlaskettu tehotaso? 

L 	= 10 tog 
10 
 (4P) dB 

Wx 

10 log 13  4 + 10 Log 10  P dB 

L 	L +6dB 
Wx 	W 



2.728 Äänekkyys 

Lautheit. hörstyrka, Loudness 

Koska korva ei aivan tarkasti noudata logaritmista Weber - 

Fechner'in lakia. jonka mukaan 

äänekkyys = Klog 1 

missä 	K = vakio 

1 	intensiteetti 

niin foniasteikko ei anna täysin oikeata kuvaa siita. miten 

voimakkaana normaali-ihminen aistii äänekkyyden. 

Soniasteikon avuLla iLmaistaan tilastollisen tarkastelun 

perusteeLla saadun normaali-ihmisen käsitys äänekkyydestä 

40 fonin vertaiLuääneen verrattuna. Äänekkyys on siis 

1 soni, kun äänekkyystaso on 40 fonia. 

Soni- ja foniasteikot sitoo toisiinsa yhtälä 

(F-40)/10 
S = 2 	 sonia eli 

log S = 	0,030103(F-40) 	sonia 

missä S = äänekkyys soneina 

F = äänekkyystaso foneina 

Koska soniasteikko on Lineaarinen. saadaan esimerkiksi 

kanden äänen yhteisvaikutus soniasteikoLLa kyseisten äänten 

soniarvojen summana. Yhteentasku ei ole mandollista foni- 

ja desibeliasteikoilta. koska ne ovat Logaritmisia asteikkoja. 



Muistisääntänä pätee. että jokainen 10 fonin lisäys kak-

sinkertaistaa soniarvon. mikä itmenee seuraavasta tautu-

kost a. 

Foni Soni 

1 

Foni Soni 

1 

Foni 

1 

Soni 
1 1 

--------------------------------------------- 
1 1 

1 
u 	20 0,25 

1 
' 55 2.83 

1 
' 90 

1 
32 

1 $ 1 1 

25 0,35 60 4.00 95 45,3 
1 
' 	30 0,50 

1 
' 65 5,66 

1 
' 100 

1 
64.0 

1 1 1 1 

1 	35 0,70 1 70 8,00 105 90,5 
1 

40 1.00 
1 
' 75 11,3 

1 
' 110 

1 
128 

1 1 1 1 

45 1.41 80 16,0 115 181 
1 

50 

1 

2.00 
1 

85 22.6 
1 

1 

120 256 
- 	- 

Taulukosta ilmenee myös, että jokainen 5 fonin Lisäys, 

Lisää soniarvoa 41.4 %:lLa eli 1.414 kertaiseksi. Vastaa-

vasti jokainen 5 fonin vähennys pienentää soniarvoa 29.3 % 

Esimerkki: 

Kun 50 fonia vastaa 2 sonia ja 70 fonia vastaa 8 sonia. 

on näiden äänten yhteisvaikutus 10 sonia. mutta vain 73 

fonia. MeneteLmä on käyttökeLpoinen vain siinä tapauksessa. 

että taajuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
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2.729 	Äänekkyystaso 

Lautstärke, hörniv, loudness tevel 

Aänekkyydetlä tarkoitetaan tavallisesti ihmisen kuulo-

aistiin perustuvaa käsitystä äänekkyydestä eikä äänen inten-

siteettiä. Äänen ifltensiteetti iLmoittaa äänen tason puh-

taasti fysikaaLisena suureena Ja tarvittaessa myös desibeli-

asteikotta äänen intensiteettitason avuLla. 

Aänen fonimäärä L foniasteikolla on yhtä voimakkaaksi arvos-

tellun 1000 hertsin vertailuäänen painetason desihelimäär. 

Foniasteikko yhtyy taajuuden arvolla 1000 Hz äänen paine- 

tasoon. joten 1000 Hz äänette fonimäärä on sama kuin äänen 

painetason desibetimäärä. 

Koska korvan kuulokyky riippuu äänen taajuudesta. saadaan 

1000 Hz taajuudesta poikkeavien äänten foniarvot vertaamalla 

kuultua äänen voimakkuutta säädettävään 1000 Hz vertailu- 

ääneen. Kun molemmat kuuluvat yhtä voimakkaina. ilmoittaa 

vertailuäänen desibeliarvo tutkittavar, äänen kuutovoimak-

kuuden foneina. 

Normaaliäänen foniarvo on nolla, kun sen inter,siteetti 
-12 	2 	. 	. 	. 	2 

1 = 10 	W/rn . Aanen intensiteetti 10 W/m vastaa foniarvoa 
-12 	2 

130. Korvan kuuloatueen alarajaa (1 	= 10 	W/m ) kutsu- 

taan kuutokynnykseksi ja ytärajaa CI = 10 W/m ) kipukynnykseksi. 

Herkimmillään on korva 3...4 kHz taajuuksilla, mikä voidaan 

helposti todeta ns. isofonikäyristä. jotka tavallisesti 

piirretään 10 desibelin välein. 0heisesti kuviosta nähdään 

norrnaalikorvan kuuloatue foneina eri taajuuksitta. 
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2.73 	AALTOLI IKKEEN ETENEMINEN AINEESSA 

2.731 	Aaltoliikkeen etenemisnopeus 

Värähdysliikkeessä olevan kappaleen suorittaessa edesta-

kaista liikettä tasapainoasemansa ympäriltä tiiketila siir-

tyy värähtelevästä kappaleesta ympäröivään kirnmoiseen väli- 

aineeseen (esimerkiksi ilmaan) ja etenee siinä aattoliik-

keenä. jonka etenemisnopeus c saadaan kaavasta 

c = f• Ä 

kun 	f = taajuus eli jaksotuku 

= aattonpituus 

Aaltotiikkeen etenernisnopeus c väliaineessa 	riippuu sekä 

väliaineesta että aattotyypistä (pitkittäisaatto/poi kittais-

aalto). 

2.732 	Äanen etem isnopeus kaasuissa 

Kun kaasuissa esiintyy vain pitkittäisaalto, voidaan äänen 

etenemisnopeus (c) kaasuissa laskea LapLacen mukaan kaavasta 

c = 

jossa 	p 	kaasun staattinen paine 

= C/C 	= kaasun ominaislämpöjen suhde vakiopai- 

neessa (c ) ja vakiotämpötitassa (c ) 
p 	 v 

p = kaasun tiheys 

Aänen etenemisnopeus (c 0 ) kuivassa ilmassa O ° C Lämpötilassa 

ja 101325 	paineessa on 

c 	= /1.403•101325/1.2928 = 331,6 mis 
0 
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Koska LämpötiLan kasvaessa ilman tiheys pienenee kaavan 

p o  

p t - 1 + 0,003675t 

mukaanv saadaan äänen nopeus ilmassa LämptiLassa t ja 

101325 N/m 2  paineessa kaavasta 

ct 
= 	0 .,/;—:; 0,00367t 

2.733 	Äänen etemisnopeus nesteissä 

Aänen nopeus nesteeSSä riippuu nesteen kokoonpuristuvuudesta 

eli kompressibiliteetiStä. jolla tarkoitetaan nesteen suh-

teellista tiLavuuden pienenemiStä paineen muutosta kohti 

Laskettuna. Koska nesteiden kokoonpuristuvuus k = (1/Ap)(AV/V) 

on pieni Luku, on tapana käyttää sen sijasta ns. puristus— 

eli kompressiOmOdUlia eli tilavuuskimmokerrointa K = 1/k, 

joka on kokoonpuriStUVUuden k käänteisarvo. Huomaa että 

engianninkietiSessä kirjallisuudessa on ruristusmoduHn tunnus 

b, joka on peräisin sanoista 'bulk moduLus. Koska äänen no-

peus c nesteeSSä voidaan laskea Lausekkeesta 

[mis] 

jossa K = nesteen puristusmoduU 

p = nesteen tiheys 

havaitaan äänen nopeuden yhtälään 

c = 

vertaamalla 	että kaasujen puristusrnoduli 

K 	= I(.p 
kaasu 
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Koska nesteet ovat käytännöllisesti katsoen kokoonpuristu-

mattornia (KH 	tJ/m 2 ), on äänen nopeus nesteissä suurem- 

pi kuin itniasa. 

Koska äänen nopeus vedessä riippuu sekä veden Lämpötilasta t 

( ° C) että veden suolapitoisuudesta s (o/oo). on kytännöLLi-

sempää laskea äanen nopeus vedessä kokemusperäisestä lausek-

keesta 

CL() 	1405 + 4t + s 	[mis] 

Es 1 rner kk i 

Veden lrpöH1an o1Less 	+ 4 ° C. on äänen nopeus suolatto- 

massa vedessä 

c 	1405 + 4•4 	1421 mis 
h 20 



2.734 Äänen eteneminen kiinteissa aineissa 

Ohuessa sauvassa pitkittäinen aaltotiike etenee riopeudelL 

c = /E/p 

kun 	E 	aineen kimrnomoduli (Youngs modutus) 

p 	aineen tiheys 

Kun äänen etenemisnopeus nesteissä noudattaa kaavaa 

c = 	 1 

jossa K 	nesteen puristusrnoduti (butk modu1us) 	päe 

äänen etenemisnopeudelLe nesteissä johdettu kaava periaat-

teessa myös kiinteissä aineissa 	kun nesteen puristusmodulin 

tilalle sijoitetaan kiinteän aineen kimmomoduli. 

Käytännössä pätee kaava 

c = 

likimain vain pitkittäisessä aaltotiikkeessä ohuen sauvan 

tapauksessa. 

126 



3. SI-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ ERIKOISALOILLA 
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TIE- MAARAKENNUSALAN MITTAYKSIKKÖJEN KESKEISET MUUTOKSET 

1. 	MASSA, VOIMA. PAINO, KUORMA. KUORMITUS 

Suureiden massa. voima. paino, kuorma ja kuorvnitus 

merkitys ilmenee niiden yksiköistä seuraavasti 

- 	massa. perusyksikkö on kitogramma (kg) 

- 	voima. perusyksikkö on newton (N) 

- 	paino, yksikkö 	on newtori (N) 

- 	kuorma. yksikkö 	on kilogramma (kg) 

- 	kuormitus. yksikkö 	on kilogramma (kg). 	mikäli 

kuormitus aiheutuu normaalista painovoimasta. 

muuten 	yksikkö on 	newton 	(N). 

Vakiintuneissa paino-sanan käytöissä voidaan edelleen 

käyttää paino-sanaa huolimatta siitä, että massa olisi 

oikea termi. 

Esim. 1. 	Koneet voidaan ryhmitellä edelleen niiden painojen 

mukaan painoluokkiin. 

Keskiraskastäryjyrä JT 05 kuuluu painoluokkaan 

5,1...8,O t. 

Esim. 2. 	Kuorma-autojen Lastista käytetään usein nimitystä 

kuorma. Kuorman yksikkö on tällöin tonni (t). 

Kuorman yksikkö ei ole kuutiometri (m3itd), mutta 

kuorman tiLavuus voi olla yksiköltään (m3itd). 

Esim. 3. 	Ajoneuvo aiheuttaa rasitusta tielle. Kyseinen 

rasitus aiheutuu pyöräpainosta ja tämä taas akse-

Lipainoista. Tällöin rasitus tarkoittaa voimasuu-

retta (N). Jos puhutaan tien kuormittamisesta ja 

pyörä- tai aksetikuormasta. on kyseessä oleva 

yksikkö tonni (t) tai kiLogramma (kg). 



Kun tielle asetetaan kantokykyrajoituksia. on 

harkittava, onko esimerkiksi akselipaino enää 

suurenimenä käyttökelpoinen (akselikuormako?) 

2. 	TIHEYS 

Voiman ja massan tarkka erottelu heijastuu eräiden vakiin-

tuneiden suurenimien ja suureiden hävittämisessä. Näin esi-

merkiksi suureet ominaispaino ja tilavuuspaino korvataan 

suureilla kiintotiheys ja irtotiheys. Titavuuspainolla tar-

koitetaan asianomaisen kappaleen massan ja putoamiskiihty 

vyyden tulon (ns. painovoiman) sekä kappaleen tilavuuden 

suhdetta. OminaispainoLla voidaan taas ymmärtää tilavuuspai-

non maksimaalista arvoa, jolloin tiLavuus on minimoitu. 

- Tiheys ei riipu lainkaan paikallisen putoamiskiihtyvyyden 

arvosta, vaan on ainoastaan kappaleen ainemäärästä riippuva 

suure (tiheys on massan ja titavuuden suhde). Kiinteistä 

aineista puhuttaessa käytetään suurenimenä kiintotiheys sil-

loin. kun kysymyksessä on huokoinen materiaali. 

Vanhoja suurenimiä ja -yksikköjä käytettäessä saattoi hiekan 

ominaispaino olla 2.67 kp/dm 3  ja titavuuspaino 1,75 kp/dm 3 . 

Jos vanhat käsitteet sältytettäisiiri. olisi ominaispaino 
3. 	. 	. 	. 	3 

noin 26,7 kN/m 	ja tilavuuspaino noin 17.5 kN/m . Koska 

suurelta ominais- ja titavuuspaino ei suositella käytettävän. 

vaan suurelta kunto- Ja irtotiheys. on tässä tapauksessa 

hi ekan 

- kiintotiheys 2.67 kg/dm 3  

	

- irtotiheys 	1.75 kg/dm 3  

Yksikön etuliitteet voidaan valita käyttätarkoituksen perus-

teella. Laboratoriotutkimuksissa voidaan käyttää yksikköä 
3 	. 	. 	. 	. 	3 	3 	3 

kg/dm tai toissijaisesti g/cm 	(1 kq/dm = 1 gicm ). Kent- 
3 

tatyössa saattaa yksikkä t/m olla konkreettisempi 	pieniin 

yksikköihin kg/dm 3  tai 9/cm 3  nähden (1 t/m 3  = 1 Mgim3  = 

1 kg/dm 3  = 1 g/cm 3 ). Yksikön tonni käyttö on sallittua. 

vaikka tonrii ei olekaan SI-yksikkö. 
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Maarakennustöiden taadunvatvonnassa esiintyy usein suureet 

märkäirtotiheys. kuivairtotiheys sekä kiintotiheys. Suureet 

voidaan määritellä seuraavasti: 

koko 	ainemäärän 	massa- = m - 	märkäirtotiheys = 	koko ainemärän tUavuus V 

kuiva-aineksen 	massa = mk 
- 	kuivairtotiheys 

ik = 	koki 	rntTtavuus V 

kiinteän 	ainesosan massa = mk 
- 	kiintotiheys 

k = 	krtän 	ainesosan titavuusV 

Kuivairtotiheys voidaan laskea myös kaavalla 

- 	im 
- 1- 

missä w on materiaalin vesipitoisuuS (%). 

Kivisyyden (k) vaikutus voidaan ottaa irtotiheydessä huomioon 

käyttämälLä kaavaa 

100 	
d k 1 

0id = 100 *Pkk ( PkPjd )  

(k on ylisuurten rakeiden määrä painoprosentteina koko 

ki viainesmassasta) 
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3. TILAVUUS 

Tilavuuskäsitettä on jonkin verran täsmennetty uusissa 

SI-ohjeissa. Kiinteistä aineista käytetään kiintotitavuus-

suuretta siLLoin, kun kyseinen aine on täysin huokoiseton. 

Irtotilavuuteen taas sisäLtyy kiintotitavuuden Lisäksi 

myös huokosten tiLavuus. 

Ilaarakerinusalalta irtotitavuuden yksikköinä voidaan käyttää 

- m3ktd. m3ktr 

- m3itd 

- m3rtd, m3rtr 

Sen sijaan kiintotitavuuden yksikkö on vain ffl 3  

Koska kiintotitavuus on meLko harvinainen suure. voitaneen 

sopia, että jos kyseessä ei ote kiintotiLavuustapaus. 

voidaan muuLLoin käyttää suureen nimenä peLkkää tiLavuussanaa 

ja tarvittaessa tarkentaa yksikön avulLa suureen Luonnetta. 

Esim. 1. 	Varamaanottopaikatia oLevien käyttäkelpoisten 

maa-ainesten titavuus on 10 000 m3ktr (=irtoti- 

Lavuus). 

Huomaa. että varamaanottopaikatta ei ote massoja 

10 000 m3ktr. mutta massoja voi oLla 15 000 t 

ja niiden titavuus 10 000 m3ktr. 

4. LUJUUS 

Tien rakenteiden kantavuuden (E2-Luvuri) yksikkönä käytetään 

MN/m 2  (1 kp/cm 2 	0,1 MN/m 2 ). 

Esim. 1. 	Jakavan kerroksen kantavuudeksi voidaan saada 

E2 	190 MN/m2. 



Maarakennusmekaniikkaan lukeutuvat erilaiset painesuureet 

ilmaistaan yksiköissä N/m 2  (tai sen kerrannaisina). 

Esim. 2. 	Saven puristustujuus voi olla 50 kN/m 2  ( 	5 Mp/m 2  
2 	2 

ja Leikkaustujuus 25 kN/m 	( 	2.5 Mp/m ). 

Nesteiden ja kaasujen paineen yksikkönä käytetään pascaVa 

(1 Pa = 1 N/m 2 ). Jos esimerkiksi nesteiden painetta ja kun- 

teiden ainesten lujuutta käsitellään rinnan, on toki miele-

kästä siirtyä käyttämään jompaa kumpaa yksikköä. 

Esim. 3. 	Kumipyöräjyrän rengaspaineen tulisi oLla vähin- 

tään 700 kPa ( 	7 at = 7 kp/cm 2 ). 

5. 	LAMP0TILA 

Lämpötilan perusyksikän kelvin (K) käyttöönotto aiheuttaa 

muutoksia termodynaami si ssa lasketmi ssa. 

Pakkasmäarä F voidaan laskea kaavalta 

F 	T 	t 	(Ks), 
p 

jolloin pakkaskauden keskimääräinen lämpötila on 

T = 273.15 - T 	(K) 	ja pakkaskauden kestoaika t (s). 

Esim. 1. Jos pakkaskausi kestää 100 d ja sen aikainen 

keskimaäräinen lämpötila on 263,15 K (-10 ° C) 

saadaan 

F = (273,15 - 263.15) x 100 x 24 x 3600 	Ks 

F = 86,4,106 Ks = 86.4 MKs 

Lämmönjohtavuus Ä iLmoitetaan yksiköissä W/Km. 

Riippuvuus vanhan yksikön ja SI-yksikän väLiLlä on 

1 kcaL/( 0 Cm.h) = 1.163 W/Km. Routatasketmissa käytettävän 
3 

ns. Lämpökapasiteetin q SI-ykskk6 on MJ/m 

(1 kcat/m 3  = 4.1868 kJ/m3). 
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Roudan tunkeutumissyvyys homogeeniseen maahan voidaan 

askea kaavalta 

h 	/.Ä.F/q 

Jos yo. kaavassa tarvittavat suureet itmaistaan SI-yksi-

köissa. saadaan roudan syvyyden yksiköksi 

h 1 = ____ • 	m 

6. 	VISKOSITEETTI 

Päältysteatalla muuttuu sideaineiden viskositeetin yksikkö 

(tässä kinemaattinen viskositeetti). Vaikka vanhan yksikön 

cSt käyttö on toistaiseksi sallittua, voidaan yksikkä 

cSt muuttaa jo nyt SI-yksiköksi mm 2 /s. joiden väliltä val-

litsee riippuvuus 1 cSt 	1 mm2/s. 
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ESIMERKKEJÄ TIE- JA MAARAKENNUSALALTA 

1. Maanäytteen massa on märkänä 3.1 kg ja titavuus 1.5 dm 3 . 

Näytteen vesimäärä on 0.4 kg eli sen titavuus on 0.4 dm 3 . 

Varsinaisen kiviainesosan titavuudeksi on saatu 1.0 dm 3 . 

Mikä on kyseisen maa-aineksen kuivairtotiheys 

märkäirtotiheys 	sekä kiintotiheys ( Pk ) ? 

Ratkai su: 

- mm - 3,1 

	

im 	- 

mk - 2,7 

	

0 id 	V 	- 

mk - 2.7 
= ____ - 

kg/dm 3 	2.06 kq/dm 3  

kg/dm 3 	1.80 kg/dm3  

kg/dm 3 	2.70 kg/dm 3  

Vesipitoisuuden w avulLa Laskettaessa saadaan kuivairtoti 

heydeksi 

0im 
- 	2.06 	- 

id = ____ - 	
0,4 100 - 1.80 kg/dm3  

1+ f5 

2. Näytteessä havaittiin seutonnari yhteydessä yli 32 mm 

l.äpimittaisia rakeita 7.5 %. Mikä on maa-aineksen todelli-

nen maksimikuivairtotiheys. 	dmaks oli 2,08 kg/dm 3  

ja kiintotiheys 	k oli 2.70 kg/dm'? 

Ratki su: 

_____________ 	1002.082.70 	2.12 kg/dm3  
id = 	

75-7,5(2.10-2.08) 
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3. Levykuormituskokeessa käytetään kuormana P = 8000 kg. 

Painuma-arvoiksi saatiin normaaliLla levykoolla ( 	300 mm) 

s 1  = 1.57 mm 

s 2  = 1.20 mm. 

Mitkä ovat Ei- Ja E2-tuvut? 

Ratkaisu: 	E. 	1.5 

E. 	i:s kantavuustuku 

a 	Levyn säde 
2 

p 	P..g/(w•a ) 

i:s painuma 

Ei - 	10•80000 	2 
- 

	

	162 MN/m 
3.141 .57 

10 80000 212 MN/m 2  E2 = __________________ 
3.141 .20 10 

4. 	Suunnitelmassa esitetään saven puristustujuudeksi 4.5 t/m 2  
2 ja Leikkauslujuudeksi 2.2 t/m . Miten tulokset tulisi nyt 

ilmoittaa, entä miten ennen? 

Ratkaisu: 

(ap) 	= 45 kN/m 2  (4.5 Mp/m 2 ) 

(t) 	s 	22 kN/m 2 	(2.2 Mp/m2) 

135 



136 

5, 	Koneen teknisissä tiedoissa on iLcitettu mn 	etta 

koneen teho on 75 hv pyÖrimisnoDeudetLi 4600 r/min 

Miten kyseinen asia iLmoitetaan SI-yksiköitä käytet -

täessä? 

Ratkai su: 

Teho on 55 kW 	pyärimisnopeude1a 77 r/. 
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Juhani Vähäaho 
	 05.02.1975 

SI-JARJESTELMAAN SIIRTYMISEN VAIKUTUS SILLAN -  JA TALON - 

RAKENNUKSEEN 

1 . 	YLEISTA 

SI-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa muutoksia 	jotka kos - 

kevat myös talon- ja sittanrakennuksen alaa. Muutokset eivät 

kuitenkaan Loppujen Lopuksi ote mitenkään mutlistavia. Tärkein 

muutos on voiman yksikön muuttuminen kiLopondista newtoniksi. 

Lisäksi terminoLogiaan ja kirjoituSSääntöihifl tulee tiettyjä 

muutoksia. 

Uusien yksikäiden omaksuminen on varmasti suhteellisen 

helppoa. Uusi järjestelmä on sikäli hyvä, että sen ansiosta 

eräät käsitteet setkeytyvät ja merkintätavat yhtenäistyvät. 

Nykyisellään käytäntö on olLut hyvin kirJavaa eri maissa. 

Tästä on aiheutunut hankaluuksia kansainvälisessä kanssakäy 

misessä ja esimerkiksi ulkomaisen kirjallisuuden lukemisessa 

on ollut tiettyjä mittayksiköiden erilaisuudesta johtuvia 

vaikeuksia. Seuraavassa tarkastellaan sillan- ja talonraken -

nuksen kannalta tärkeimpiä suureita ja niiden mittayksiköitä. 

2.1 PITUUS 

Nykyään on jo vakiintunut uusien piirustusnormien mukainen 

käytäntö. jonka mukaan kaikki mitat piirustuksissa ilmoite-

taan millimetreinä ja korkeudet metreinä. Tällöin ei mitta 

yksikän Lyhennettä tarvitse merkitä Luvun perään. Itmoitet 

taessa suuria pituuksia on hyvä ryhmitel.lä luvut väLejä 

käyttäen 3 numeron jaksoihin. Tällöin Luku on helpompi tajuta. 

Esim. sillan kokonaispituuS voi olLa 280 000 (=280 ii). 
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2.2 PINTA-ALA, 	IIITAUSMOMENTTI, TAIVUTUSVASTUS 

Pinta-alan yksikkönä suositeltaan ensisijaisesti käytettä-

väksi km 2 , m 2  ja mm 2 . Näistä tulevat rakentamisessa yleensä 

kysymykseen m 2  ja mm 2 . Kuitenkin taulukoissa on usein an-

nettu esim. teräspinta-alat cm 2 :nä. Koska cm 2  on Suuruustuo-

kattaan usein hyvin sopiva, ei sen käyttöä tarvinne ainakaan 

toistaiseksi hylätä. Samoin poikkitelkkauksen hitausmomentti 

Ja taivutusvastus on pienten teräspoikkiteikkausten kyseessä 

ollessa usein kätevintä antaa yksiköissä cm 4  ja cm 3 . 

Esimerkiksi teräspalkki HE 100 A: 

- poikkileikkausata A = 21.2 cm 2  ( 	21.2'10 2 mm 2 ) 

	

3 	33 
- taivutusvastus 	Wx = 73 	cm ( 7310 mm ) 

	

4 	44 
- hitausmomentti 	Jx = 349 cm 	(= 349.10 mm ) 

Sen sijaan sittanrakennuksessa m 2 , m 3  ja m 4  ovat useimmiten 

sopivimpia yksi käitä. 

2.3 TASOKULMA 

On huomattava, että suositeLtu yksikkö gooni ( 	uusaste) on 

sama kuin aikaisemmin käytetty graadi. 

2.4 MASSA JA VOIMA 

Tärkeimpiä SI-järjestelmän etuja mekaniikessa on se, että 

massan ja voiman yksiköt eroavat selvästi toisistaan. Nykyi-

sin sekoitetaan vieLä helposti käsitteet massa ja voima. 

Niinpä sanaa paino on käytetty joskus merkityksessä massa, 

joskus merkityksessä voima. 

Nyt suositellaankin vältettäväksi sanaa paino täsrnällisessä 

kieLenkäytässä. On kuitenkin eräitä niin vakiintuneita 

yhdyssanoja. kuten esim. rakenteen omapaino. että näissä 

muutamissa tapauksissa sanan paino käyttäminen on puotustet-

tavi ssa. 



Valtiovarainministeriön kirjeen mukaan kuormitus ilmoitetaan 

massan yksikköinä nostureissa. hisseissä. vaaoissa. ajo-

neuvoissa jne. sekä Laitteissa. joissa kuormitus aiheutuu 

painovoimasta ja joissa kuormitus on käytännöllisesti kat-

soen riippumaton painovoiman vaikutuspaikasta. Näin ollen 

ilmoitetaan esimerkiksi varastohuoneen kuormituskilvessä 

sallittu kuormitus massan yksikköinä. 

Koska rakenne lasketaan luonnollisesti kestämään voimia. 

on kuorinituksina olevat massan yksiköt muunnettava voimiksi. 

Tällöin voidaan maan vetovoiman kiihtyvyyden arvona käyttää 

käytännön tehtävissä yleensä arvoa g = 10 m/s 2 . 

Uusimmassa rakenteiden kuormitusnormien painoksessa (RIL 59d: 

Rakenteiden kuormitusnormit 1974) on kuormat ilmoitettu 

suoraan voimina SI-yksiköissä. Lisäksi on sulkeisiin merkitty 

kuormat myös vanhoissa yksiköissä. 

Tatonrakennuksessa sopiva voiman yksikkä on yleensä kN. 

Sittanrakennuksessa on useimmiten sopiva yksikkö MN. 

On huomattava, että Laskelmissa on syytä käyttää johdonmu-

kaisesti samaa yksikköä. Näin voidaan välttää suuruusluokka-

virheet. 

2.5 MOMENTTI. JANNITYS 

Momentin SI-yksikkö on Nm. Huomaa. että erityisnimeä joule 

ei saa käyttää. Joute on työn tai energian yksikön erityis-

nimi. 

Talonrakennuksessa on useimmiten sopivin lukuarvoltaan yk-

sikkö kNm. Siltanrakennuksessa saadaan sopiva lukuarvo 

momentitte käyttämällä yksikköä MNm ja sekundäärirakenteissa 

kNm. 

Jännityksen yksikkö on N/m 2 . Sopivin kerrannaisyksikkä sekä 

talon- että sillanrakennuksen alalla on MN/m 2 . joka on luku- 

arvoltaan sama kuin N/mm 2 . Jälkimmäistä (N/mm 2 ) käytetään 

kansainvälisten suositusten mukaan. kun kyseessä on metalli- 

139 

nen aine. 



Valtiovarainministeriön kiri eessä suositeliaan jännityksen 

	

yksikkönä käytettäväksi myös pascalia (1 Pa 	1 N/m 2 ). 

Tämä tuntuu kuitenkin epäjohdonmukaiselta. koska metaltisten 

aineiden Lujuusominaisuudet ilmoitetaan kuitenkin yksikkönä 

N/mm 2 . Kosk.a pascalia käytetään myös kaasujen paineen yk-

sikkönä. Lienee sopivinta käyttää mekaanisesta jännityksestä 

edeLLä mainittuja yksiköltä MN/m 2  ja N/fnm 2 . Viimeksi maini 

tut Lyhenteet antavat myös paremman käsityksen Jännityksen 

Luonteesta kuin Lyhenne Pa. 

Manittakoon. että Suomen rakennusinsinöörieri Liitto on 

julkaisemissaan uusimmissa normeissa Ja standardeissa käyt- 
2 	 2 

tänyt Jännityksen yksikkoina MN/m Ja N/mm 

Askeittäin sisäasiainministeriön toimesta muutetuissa betoni-

normeissa on sen määräysosassa käytetty SI - Järjestetmän 

mukaisia yksiköitä. Sen sijaan niiden soveLtamisohieissa on 

edelleen säiLytetty vanhat yksiköt. Myöhemmin ILmestyvissä 

raJatiLamitoitusta koskevissa ohjeissa tuLtarieeri käyttämään 

uusia yksikäitä. 

2.6 LAMPÖOPPI 

Lämpäopin SI-yksiköt ovat niitä kä,'ttävitte varmasti jo 

tuttuja. Esimerkiksi RakentaJan katenterissa on lämmöntä-

päisykertoimen Laskemista koskevassa artikkelissa käytetty 

SI-yksi kköJ ä. 

3. 	MUUTOKSET BETONI- JA TERÄSMERKINTÖIHIN 

Uusittujen betoninormien mukaan ovat betoni- ja betonimer -

kinnät muuttuneet seuraavasti: 
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betoni Luokka 

betoni teräs 

Vanha merkintä 

K 100...K 500 

A 22 (S) 

A 40 M (S) 

B 50 V 

8 50 MV 

Uusi merkintä 

K 10 ... K 50 

A 220 (S) 

A 400 P1 (S) 

8 500 V 

B 500 MV 
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Uusia betoniteräsmerkintöjä on käytetty myös betoniteräs-

standardissa SFS 1200. 

EdeLLä esitetyt uudet merkinnät tuLevat voimaan 01.07.1975. 

Myös uudet teräsrakenteita koskevat standardit ovat iLmes-

tyneet. Niiden mukaan rakenneterästen merkinnät säilyvät 

enna 1 Laan. 

Terästen iskusitkeyden yksikkönä tulee käyttää joutea ai-

kaisemman kpm sijasta. Sen sijaan terästen kovuudet ilmoi-

tetaan käytettyjen mittauslaitteiden mittalukemina kuten 

ennenkin. Esim. teräksen kovuus voi oLla 110 MB mikä tar-

koittaa, että teräksen Brinett-kovuus on 110. 

4. 	YHTEENVETO 

Suurimpana vaikeutena SI-järjestetmän käyttöönotosta raken-

teiden mitoituksessa tulevat olemaan vanhoiLLe yksiköilte 

Laaditut nomogrammit ja mitoitustautukot. Myös mitoituksessa 

käytettyihin tietokoneohjelmiin on ilmeisesti tehtävä muu-

toksia. Nämä vaikeudet ovat kuitenkin meLko pieniä ja SI-

järjestelmän käyttö tuLLee nopeasti yleistymään. 

Liitteeseen 1 on koottu tiivistetmänä tärkeimmät taLon-

ja siltanrakennuksen alalta tarvittavat tiedot SI-järjes-

telmästä. 
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TIIVISTEL.MÄ SI-JARJESTELMASTÄ 
	

Liite 1. 

Suure Vanha yksikkö Uusi yksikkö 
ussa a 
perusyksikkö kitögramma Voima 	F *) 	1 	kp 	10 N 

1 Mp 10 kN 10fl) kq = 1 	t = 1 Mq 

_______________ 100 Mp 1 MN newton. N 2 
Momentti M *) 	1 kpm 10 Nm 1 N 	= 1 kgmls 

1000 N 	1 	kN 
100 kpm 1 kNm 1000 kN = 1 MN 

_______________ 1 Mpin 10 kNm joule. 	j 

	

1 J = 1 	Mm 	1 	Ws Jännitys 	a *) 	1 	kp/cm2 	0.1 MN/m2  

= 	0.1 Nimm2  watti. 	W 
0.1 MPa 1 	W = 1 Jis 

_______________ 1 kpimm2  10 N/mm2 kelvin. 	K 
Työ W 1 kWh = 	3.6 MJ lämpötilan perusyksikkö 

0°C 	273.15 K 
1 kcal 4.187 kJ 

_______________ 1 Gcal. 4.187 GJ pascal. 	Pa 
lPa=lNim2  

Teho P 1 hv 735.5 W 

_______________ 1 kcaLih =1.163_W kerroin etuliite tunnus _______________ - 
Lämmönjohta- 1 	kcaLi0Cmh = 	1,163 W1Km i01 2 	tera 	T 
VUUS Ä ____________________________ giga 	G 

10 	mega 	M Lämmönsi 1 rty- 1 	kcaL/Cm2 h = 	1.163 W1Km2 
miskerroin h ____________________________ kilo 	k 

i0 	milli 	m 
Ominaislämpö- 1 	kcal/°Ckg 4.187 kJiKkg iO 6 	mikro 	u 
kapasiteetti c _____________________________ nano 	n 

*) Muunnoksissa on käytetty likimääräistä arvoa g = 10 m/s 2 . Tämä tarkkuus 
riittää yleensä käytännön tehtävissä (virhe 	2%). 

- Käytä jännityksen. kimmomouLin jne. yksikköinä yLeensä MN/m2  ja 
metaLlisilLa aineilta Nimm'. 
Esimerkkejä suuruusLuokista: 	 2 
Betonin (Luokat K 10.. .K 50) salLittu puristusjänn. = 2.4.. .10.7 MN1m 
Betoniteräksen (A 400 II) sallittu vetojänniys 	= 220.. .250 Nimm2  
Betonin kimmomoduti 	10000 ... 40000 MN/m 
Teräksen kimmomoduli 	210000 N/mm 2  

- VäItä täsmäl.Lisessä kleLenkäytössä sanaa paino. Muista erottaa käsit-
teet massa ja voima. Massa on se kappaleen ominaisuus. joka ilmenee 
vastuksena voiman muuttaessa sen Liiketitaa. 

- Käytä yleensä etuLiitettä siten. että suureen arvo on väLiltä 
0.1...1000. Esim. kirjoita 200 kM eikä 200 000 N. Vältä kuitenkin 
turhia muunnoksia LaskeLm1ssa 
Piirustuksissa ilmoitetaan mitat kuitenkin yleensä mm:nä. Selvyyden 
vuoksi on syytä ryhmitettä vätejä käyttäen pitkät luvut 3:n numeron 
sarjoihin. Esim. silLan pituus 120 000 (mm). 

- Piirustusmerkintölä: 	vanha merkintä 	uusi merkintä 
Betonituokat: 	K 100.. .K 500 	K 10... K 50 
Betoniteräkset: 	A 22 	A 220 

A 40 H jne. 	A 400 H jne. 

Rakenneterästen merkinnät säiLyvät ennallaan: esim. Fe37B, 
Fe44B. Fe52C. Fe60 jne. 	__________________________________ 



Olavi Tupamäki 
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SI-JARJ ESTELMA JA VESITIETOIMIALA 

Siirtyminen SI-mittayksikkäjärjestelmään aiheuttaa vesitie-

toimiatalla samat helpotukset ja samat ongelmat kuin muilla-

kin toimiatoilta. Muodoltaan setkeänä ja loogisena suureyhtä-

töitten vastatessa mittayksiköitten keskinäisiä riippuvuuksia 

tuo SI-järjestelmä olennaista helpotusta laskutoimitusten 

suorittamiseen ja niiden ymmärtämiseen. Toisaalta tottumus 

poistuvien mittayksikköjärjestelmien käyttöön ja erityisesti 

poistuviin mittayksiköihin tavalLisimmasta eli voiman mitta-

yksiköstä lähtien tuo  mukanaan omat vaikeutensa. jotka ovat 

kuitenkin voitettavi ssa, 

VesitietoimiaLatia on osa konsutteista siirtynyt käyttämään 

SI-järjestelmää laskelmissaan ja piirustuksissaan jo lähes 

kaksi vuotta sitten. Vesitieosastolta on perustietous asiasta 

jaettu tekniikan miehiLle ja naisille vuosi sitten. ja joi-

takin suunnitelmia laadittaessa on uutta järjestelmää myös 

käytännössä käytetty. 

PERUSTIETOJEN KERTAUS 

Yleiset peruskäsi tteet 

Mittayksikätlä mitataan suureen suuruutta. jolloin lukuarvo 

ilmaisee kuinka monta kertaa mittayksikkö sisältyy suureeseen. 

.Järjestetmä on muodostettu siten. että johdannaisyksiköt 

saadaan perus- ja täydennysyksiköistä samalla tavalla kuin 

tietty suure toisista suureista. Samakantaisuudesta johtuen 

ei muuntokertoimia tarvita. 



- perusyksiköt (7) 

- täydennysyksiköt (2) 

- johdannaisyksiköt (15) 

- tisäyksiköt (16) 

eivät oLe SI-yksikköjä, mutta sallitaan käytettävän 

niiden oheLLa 

Kerrannaisuus kaikissa 	välein 

- käytä SI-mittayksikköjä aina 1975-01-01 alkaen 

- älä käytä lainkaan vanhoja, poistettavia mittayksikköjä 

1975-01-01 aLkaen 

- käytä vanhoja, poistuvia mittayksikköjä SI-mittayksiköiden 

rinnaLla 1977-12-31 saakka. mutta älä sen jälkeen. 

SUURIMMAT MUUTOKSET 

Mekaniikka. joka on alan tärkein mittayksiköiden käyttäatue, 

tarvitsee vain koLme perussuuretta. Teknillisessä (m-kp-s-A) 

mittayksikköjärjestetmässä. jonka mukaisena useimmat ovat 

koulutuksensa saaneet, nämä kolme perussuuretta olivat 

pituus, voima ja aika sekä vastaavat mittayksiköt metri (m). 

ki lopondi (kp) ja sekunti (s) 

SI-mittayksikköjärjestelmässä mekaniikan perussuureet sen 

sijaan ovat 2!tuusi  massa ja aika sekä vastaavat mittayksiköt 

metri (m), kilogramma (kg) ja sekunti (s). 

Epäilemättä suurin muutos siitä aiheutuvine ongetrnineen onkin 

se, että mekaniikan 2erussuureet e!vat ote samat, vaan teknil-

Lisen mittayksikköjärjestetmän suure voima vaihtuu SI-mittayk-

sikköjärjestelmän massaksi. Teknillisessä järjestelmässä 

massan yksikkö oli johdannaisyksikkö. ja SI-järjestelmässä 

taas voiman yksikkö on johdannaisyksikkö. Kun tästä seuraa 

vielä se. että entinen perussuureen mittayksikkö kitopondi (kp) 
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poistetaan kokonaan käytöstä 1975 alusta Lukien ja korvataan 

SI-mittayksiköltä newton (1 N = 1 kg.m/s 2 ) 	jolloin 1 kp 

9,80665 N 	10 N, on ongelma tarjolla. 

Voiman mittayksikköön Liittyvä probiematiikka voidaan kui-

tenkin täysin välttää käyttämällä Johdonmukaisesti SI-mitta-

yksiköitä. 

Normien tai muiden tauLukkotietojen soveltamisessakaan ei 

tule vaikeuksia, vaikka ne olisikin kirjoitettu kilopondia 

(kiloa) mittayksikkönä käyttäen, muistamalta vain em. muun-

nossuhde. 

Kaksi muuta alan mekaniikassa usein esiintyvää suuretta ovat 

myöskin saaneet uudet mittayksiköt. 	!aj_rj mitta- 

yksikkö on SI-järjestelmässä joule (1 J =1 Nm 	1 Ws). 

jolloin entiset yksiköt kuten kiLopondimetri (kpm) ja kalori 

(cat.) jäävät pois vuoden 1975 alusta Lukien. Samoin voiman 

mittayksikön vaihtumisesta johtuen ei 

enää vuoden 1975 alusta Lukien tule kirjoittaa mittayksikknä 

kitopondia neliösenttimetriä kohti (kplcm 2 ). vaan uusi SI-

mittayksikkö on pascal (1 Pa = 1 N/m 2 ). jota käytettäessä 

on hyödyllistä todeta yhteys 1 MPa = 1 N/rnm 2 	10 kp/cm 2 . 

Näiden uusien yksiköiden käytössä mandolliset ongelmat liit-

tyvät ainoastaan semantiikkaan Ja Jälkimmäisen osalta ha-

vainriollisuuden puutteeseen. 

Eri tahoilla Suomessa rnuodostettujen kannanottojen mukaisesti 

voidaan meka 	is 	jännitksen mittayksikkönä ainakin tois- 

taiseksi käyttää metalLisiLla aineitta newtonia neliämilli-

metriä kohti (N/mm 2 ) ja muiLLa aineilla meganewtonia neliö-

metriä kohti (MN/m 2 ). Huomattakoon tällöin yhteys 1 N/mm 2  = 

1 MN/m 2 	1 MPa 	10 kp/cm2. 
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MITÄ ERITYISTÄ VESITIEALALLA 

Vesitieatalla merenkulku siihen mukaanlukien on käytössä 

useita merenkuLkuun Liittyviä mittayksiköitäs jotka eivät 

kymmenjärjestetmästä poikkeavina - kuten eivät engLantilais -

peräiset mitatkaan - sisäLLy SI-järjestetmän mittayksiköihin. 

2ii!2 mittayksiköihin kuuluvat seuraavat: 

?leri peninkutma (mpk) 

Kaapelinmitta (kpm) 

Rekisteritonni (rt) 

Solmu 

1 rnpk = 1.852 km 

1 kpm = 1 x 10-1 mpk = 185,2 

1 rt = 100 ft 3 	= 2,832 

1 sotmu = 1 mpkih 

= 1.852 km/h 

= 0,5144 mis 

Vesitieatatla käytettyihin poistettaviin mitteyksikköihin 

kuuluvat mm. seuraavat pääasiassa engiantilaisperäiset mitta- 

yksi köt: 

Hevosvoima 	(hv) 1 hv = 75 	kpmis = 	0,7355 kW 

Engl.hevosvoima (hp) 	1 hp = 76,0403 	kpm/s = 	0,7457 kW 

Katon 	(caL) 1 caL 4.1868 	J 

Tuuma 	(in) 1 in 	= 25.4000 mm 

Jalka 	(ft) 1 ft 	= 12 	in = 	0,3048 m 

Barreli 	(bbL) 1 bbt= 42 	gal. 	(US) = 	0,1590 

Standartti 	(std) 1 std= 165 	ft 3  = 	4,6720 

Tonni 	(ton(UK)) 1 	ton(UK) 20 	cwt = 	1016,47 kg 

Lyhyt 	tonni 	(sh ton(US)) 

1 	sh 	ton(US) 2000 	Lb 907,185 kg 
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ESIMERKKEJÄ JA SOVELLUTUKSIA 

Ku [mat 

Suunnat ja kulmat ovat aina merenkutussa olLeet tärkeimmät 

(siksipä •tavallisessa" maaitmankartassakin kulmat ovat oi-

kein. mutta pituudet miten sattuu). Kulmat mitataan yleensä 

asteina (10 = 2n/360 rad), minuutteina ja sekunteina, jolloin 

täysi ympyrä on 3600.  Kuitenkin vähäisessä määrin on yhä käy- 

tössä merenkulkijain ns. kompassipiiru (nautiskt streck point), 

jonka suuruus on 2n/32 rad = 110 15=  11,250.  Kompassipiirun 

avulla on määritelty väti—ilmansuunnat seuraavien esimerkkien 

mukaisesti: 

EpL (Engi. SbW) etelästä 	piiru 	Länteen 

ELO ( SSW) = 	eteLätounas 
LOpE ( SWbS) tounaasta 	piiru 	eteLään 

Käytännössä vanha kompassipiiru määrittelee viimeisimmisäkin 

meriteiden säännöissä (IMCO/Lontoo 1972; astunee voimaan 

meillä vuoden 1976 alusta) atusten merkkivalojen näkyvyys— 

kulmat. 

21 Sääntö 

Määri te Lmät 

a) M a $ t o v a L o 	tarkoittaa aLuksen pitkittäiskeskivii- 

valle asetettua vaLkoista valoa, joka näkyy keskeytymättömänä 

225 asteen suuruisessa näköpiirin kaaressa ja on niin asen-

nettu, että se näkyy suoraan keulasta 22,5 astetta aluksen 

poikkiviivan peränpuolette kummallekin puolelle. 
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b) S i v u v a 1 o 	tarkoittaa vihreätä valoa oikealta ja pu- 

naista valoa vasemmalla. jotka molemmat näkyvät keskeytymät-

tömänä 112.5 asteen suuruisessa näköpiirin kaaressa ja ovat 

niin asennetut. että ne näkyvät suoraan edestä. 22.5 astetta 

aluksen poikkiviivan peräpuotelle vastaavasti oikealla ja 

vasemmalla puolelta. Pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa 

voidaan aluksen pitkittäiskeskiviivalte asentaa sivuvalot 

yhdi stettyyn tyhtyyn. 

c) P e r 	v a 1 o 	tarkoittaa niin lähelle aluksen perää 

kuin mandollista asetettua valkoista valoa, joka näkyy kes-

keytymättömänä 135 asteen suuruisessa näköpiirin kaaressa 

ja on niin asennettu. että se näkyy 67.5 astetta suoraan 

perästä aluksen kummallekin puolelle. 

Niinpä: 

225 ° 	= 20 x 	11.25 °  = 20 piirua 
22.5 ° 	= 2 x 	11.25 °  = 	2 piirua 

112.5 ° 	= 10 x 	11.25 °  = 	10 piirua 
135 °  = 	12 x 	11,25 °  = 	12 piirua 
67,5 = 	6 x 	11.25 °  = 	6 piirua 

Vaikka kaikista engtanninmitoista johtuvista epätasaisista 

metri luvuista onkin vihdoin luovuttu (45.72 m + 50 m, 

19.80 m - 20 m. 12.19 m ̂  12 m. 0.91 ̂  1 m). vanha kulman mit-

tayksikkö - joka voimassa olevassa lainsäädännössämme maini-

taan astetuvun rinnalla- säilyttää yhä tosiasiatiisen ase-

mansa. 

Huomaa myös muut" piirut: 

Matemaattinen piiru on se kulma. jota vastaavan kaaren pituus 

on 1/1000 säteestä. jolloin täysi ympyrä on 6 283.1853 piirua. 

Tästä puolestaan on kehittynyt lähinnä tykistön käyttöön r'iiru, 

joka on joko 1/6300 tai 1/6400 täydestä ympyrästä. Lähinnä 

kenraali Nenosen toimesta otettiin käyttöön suomalainen 



149 

sotiLaspiiru 	joka on 1/6000 täydestä ynpyrästä ja näinrnuo- 

doin helpoin käyttää. Tätä vastaava asteikko on myöskin ylei -

sesti maassamme käytössä olevissa kompasseissa. 

1 matem.piiru = 1/1000 rad 	= 0.0573° = 00 0326" 

1 sotilaspiiru = 0.001047 rad = 0.6000° = 0 °  0336" 

Lai voj en vetoi suus 

Laivan vetoisuus eli tilavuus on näihin päiviin saakka mitattu 

rekisteritonneina (rt). jolloin 1 rt = 100 ft 3  = 2,8316 m 3 . 

BruttovetOisuus (BRT) on laivan sutjettujen osien kokonaisti-

Lavuus rekisteritonneina. 

Nettovetoisuus (NRT) on laivan hyötytilavuus eli lasti- ja 

rnatkustajatitojen tilavuus rekisteritonneina. 

r1ettovetoisuuden mukaan rnaäräytyvät erilaiset merenkulkumak -

sut. kuten satama- ja kanavamaksut. majakka -  ja luotsausmaksut. 

hinaus- ja jäänmurtaja-apu jne. Alusrekisteri Lain mukaan myös 

kauppa-aluksen rekisteröinti aLusrekisteriin on riippuvainen 

nettovetoisuudesta jos nettovetoisuus on vähintään 19 rekis-

teritonnia. on alus rekisteröitävä. Tästä samasta määräyksestä 

on ollut seurauksena. että Saimaan kanavalla on sama netto-

vetoisuus säädetty erottamaan pienalukset muista. 

Rekisteritonni on merkitty poistuvaksi yksikäksi. vaikka sen 

englanninmittoihin perustuvana tulisi olla poistettava yksikkö 

19 nrt = 53.80 m 3 . 

ALuksen kantavuus 

Kantavuus eli kuoLlut paino (dead weight) - oikeammin kuollut 

massa - on laivan kantokyky ilmaistuna tonneina. Kantavuus 

on iLmoitettu joko metrisin tonnein (1 t = 1000 kg). engian -

nintonnein (1 ton(UK) = 1016.047 kg) tai Lyhyin tonnein 

(1 sh ton(US) = 907.185 kg). Useimmiten kantavuus ilmaistaan 
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engiannintonneina. jolloin on käytetty lyhennettä dwt. 

Uppouma on aLuksen oman painon - oikeammin oman massan - 

ja kantavuuden summa eli aluksen kokonaispaino - oikeammin 

kokonaisrnassa - Lasteineen. 

Laskelmissa tarvittava uppouman arvo saadaan kuolleesta pai-

nosta seuraavasti (keskiarvoja): 

RahtiLaiva 	m = 1.6 dwt 

Tankkilaiva. maLmilaiva 	1.3 

Matkustajalaiva 	2,0 

Jokilaiva 	 1,2 

Samankaltaiset yhteydet voidaan Luonnollisesti esittää myöskin 

vetoisuuden tai jopa aluksen mittojen osalta. 

Meri peni nkulma 

Meripeninkutma on määritelty maapallon meridiaaniila yhtä 

kutmaminuuttia vastaavan kaaren pituutena. jolloin myös pi-

tuuspiiriltä yksi minuutti Likimäärin vastaa yhtä meripenin -

kulmaa. Vuonna 1928 sovittiin Monacossa pidetyssä kansainvä-

lisessä hydrograafisessa konferenssissa kansainvälisen meri-

peninkulman pituudeksi tasan 1 852 m. Huolimatta tästä kan-

sainvälisestä sopimuksesta. säilytti Yhdistyneet Kuningaskunnat 

(UK) oman merimaiLinsa (lmpk(UK) = 6 080 imp.ft = 1 853,181 m) 

ja samoin Yhdysvallat (US) omansa (1 mpk(US) = 6080.198 U.S. 

ft 	1 853,248 m) 01.07.1954 saakka. 

Englannin ja Yhdysvaltain meripeninkulrnien pituuden perus-

teena on palLonmuotoiseksi ajatelLun maapallon keskimääräinen 

säde 	, joka on päiväntasaajahalkaisijan ja napasäteen sum- 

man kolmas osa. Sen sijaan meripeninkulman pituus on peri-

aatteessa 1/(9060):s osa maapallon meridiaaniympyrän neljän- 

neksestä. 
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Maapallon 
MerpeninkuI.ma 

rnEärysrnitta 

Bessel 1841 1 852,035 	m 40 	003,956 	km 

INC 	(Monaco) 1928 1 852.000 40 	003,200 

UK 1 853.181 40 	028,705 

US 	01.07.1954 saakka 1 853,248 40 	030.157 

IUGG 1924 1 852.276 40 	009,162 

Berroth 1943 1 852.276 40 	009.162 	- 

NavigoinnisSa ja paikanmääritykseSSä meripeninkulrnasta tuopu-

minen tuottanee suuria vaikeuksia. Sen sijaan vesiliikenteen 

säännöstÖssä määriteLtäessä vähimmäisetäisyykSiä. nopeuksia 

yms. siirtyminen SI-järjestelmän mukaisiin mittoihin on help-

poa ja osittain jo tapahtunutkin. 

Vaikka kuormitusmääräYSten mukaisesti voidaan poltareita ja 

siltojen vi rtapi Lareita mi toi ttaa aluksen tormäyksen varalta 

käyttäen tiettyä voimaa kuormitusotettamUkSena. riippuu todet -

lisessa törmäystilanteeSSa rakenteeseen kohdistuva voima tör-

määvän aluksen Liike-energiasta sekä siitä, millä tavoin tör-

mäyksen osapuoLet törmäysenergian "kuolettavat. Jos rakenne 

on joustava, kuluu energia muodonmuutostyönä ilman vaurioita 

ja tärmäysvoima jää pieneksi. Jos rakenne on jäykkä. aiheuttaa 

törmäysenergia hyvin suuren törmäysvoiman ja rakenne rikkoutuu. 

Jos tulee mitoittaa esim. sisävesiväyLiLtä sijaitseva laiva -

tihtaali. saadaan mitoittava energia seuraavasti, 

mitoitus: 	syväys = d 11  = 1.8 m 

b = 6.5 

1 = 28.0 

mitoitusnopeus: 	v = 0,50 mis (kohtisuora nopeus 
virtaisa paikka) 
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aluksen massa = uppourna = rn 	= 0.701 	b.d (1 	= 0.9 	1) 
1 	 p 	 p 

= 208 t 

virtuaalinen massa = aluksen massa + hydrody 
naaminen massa = m 

+ m 

= (1 + 1,3 d/b)•m 1  

= 283 t 

törmäysenergia W 	1/2.a.m.v 2 	(a = rakenteesta ja törmäysta - 
vasta riippuva redusointi-
kerroin = 0.40) 

= 14.15 tm 2 /s 2  

= 14,15 x 1O 3  kgm/s 2 "m 

= 14.15 kNm 

= 14.15 kJ 

Näin saatu törmäysenergian määrä tulee tihtaalin kuol.,ettaa 

muodonmuutostyöLlään W = 1/2EIfM 2 (z)dz 	murtumatta mistä 

jo voidaan havaita kimmomoduLin ja hitausmomentin suuri mer-

kitys. Ja vaikuttavaa voimaa ei itse asiassa tarvitse edes 

todeta muuta kuin mietenkiinnosta (jännitysten tarkistuksessa 

se tosin on käyttökelpoinen). 

M a a n p a i ne 

Laske kuirnatukimuurin etumuurin juuressa vaikuttava maanpai 

neen aiheuttama momentti seuraavitta lähtäarvoitta: 

eturnuurin korkeus 

muurin pituus 

maan tiheys 

maan sisäinen kitkakulma 

h 	 7m 

1= 	15m 

p = 1 700 kg/m 3  

= 	0,52 rad = 300 



M = F h/3 
8 

F 	f g•t•h'/2 

pt8fl (45—/2) 

= 566.67 kg/m3  

153 

F = 566.67 kglm 3  x 9.81 m/s 2  x 15 m x 72/2  m2 = 2,043 x io6 N 

M = 2.043 x 10 N x 7/3 m = 4.767 x 10 Nm 
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