
Katariina Kylämäki

LÄMPÖTILAMITTAUSTEN

TARKKUUSANALYYSI KYLMISSÄ

OLOSUHTEISSA

Kandidaatintyö

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Tarkastajat: Prof. Jyrki Mäkelä, TkT Leif Roschier

Helmikuu 2021



i

TIIVISTELMÄ

Katariina Kylämäki: Lämpötilamittausten tarkkuusanalyysi kylmissä olosuhteissa
Kandidaatintyö
Tampereen yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen tutkinto-ohjelma
Helmikuu 2021

Kylmät olosuhteet, eli tässä tapauksessa alle 10 K lämpötilat, saavutetaan kryostaateiksi kut-
suttujen laitteiden avulla. Niiden pääsovelluskohteita ovat fysiikan ja biologian tutkimus sekä teol-
lisuus, ja joka tapauksessa lämpötilamittauksen tarkkuus on ensisijaisen tärkeää. Tässä kandi-
daatintyössä tutkitaan lämpötilamittausta 0–10 K lämpötiloissa ja Bluefors Oy:n uuden tuotteen,
lämpötilasäätäjän, tarkkuutta. Tavoitteena on selvittää, miten resistanssikompensaatioksi kutsuttu
menetelmä vaikuttaa lämpötilasäätäjän mittaustuloksiin, sekä tutustua kryotekniikan nykytilantee-
seen kirjallisuuskatsauksen keinoin.

Työ voidaan jakaa kahteen osaan. Kirjallisuuskatsausosiossa perehdytään kryostaatteihin, eri-
tyisesti jatkuvaa jäähdytystehoa antaviin laimennusjäähdyttimiin, joita Bluefors valmistaa. Lisäksi
käydään läpi laajasti erilaisia kylmien olosuhteiden lämpömittareita, joista keskeisimpiä ovat re-
sistanssilämpömittarit. Ne perustuvat resistiivisyyden lämpötilariippuvuuteen, jonka voimakkuut-
ta kuvaa resistiivisyyden lämpötilakerroin. Sen yksikkö on ppm/K (engl. parts per million/Kelvin).
Kylmien olosuhteiden lämpötilanmittauksen virhelähteistä merkittävin on se, että lämpömittari ja
mitattava kohde eivät ole samassa lämpötilassa.

Toinen osio liittyy Blueforsin lämpötilasäätäjään ja sen tarkkuuden parantamiseen resistanssi-
kompensaatioksi kutsutulla menetelmällä, jota ei ollut aiemmin testattu kyseisellä laitteella. Läm-
pötilasäätäjä on useiden lämpötila-anturien hallitsemiseen tarkoitettu laite, joka toimii kryostaatin
yhteydessä. Resistanssikompensaation ideana on käyttää vertailuvastuksia minimoimaan ympä-
ristön lämpötilanmuutosten vaikutus lämpötilasäätäjän mittaustuloksiin. Resistanssikompensaa-
tion tutkimiseksi tehtiin kvantitatiivisia mittauksia, joissa lämpötilasäätäjiä altistettiin 10–40 ◦C läm-
pötilanmuutoksille. Tutkimuskysymykset olivat, kuinka paljon ja millä mittausasetuksilla lämpötila-
säätäjän lämpötilakertoimeen voidaan vaikuttaa ja miten tämä vaikutus suhtautuu varsinaisten
lämpömittarien virheprosenttiin.

Kolmesta lämpötilasäätäjästä ja eristetystä lämpökaapista kerätystä datasta laskettiin resis-
tiivisyyden lämpötilakertoimia. Ilman resistanssikompensaatiota resistiivisyyden lämpötilakertoi-
met olivat keskimäärin -60,2 ppm/K. Resistanssikompensaatiolla lämpötilakertoimet olivat yli -25
ppm/K, mikä oli hyvä tulos. Kuitenkin erillisten lämpötila-anturien, joita lämpötilasäätäjään voi-
daan kytkeä, virhe peittää resistanssikompensaation aiheuttaman parannuksen. Tulosten perus-
teella on mahdollista kehittää algoritmi, joka toteuttaa resistanssikompensaatiota automaattisesti,
vain resistanssia mittaaville käyttäjille. Mittaukset tuottivat paljon uutta tietoa lämpötilasäätäjän
käytöksestä muuttuvissa lämpötilaolosuhteissa sekä mittausasetusten vaikutuksesta resistanssi-
kompensaatioon.

Avainsanat: lämpötilan mittaus, kryogeniikka, resistanssikompensaatio

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.



ii

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Lämpötilan mittaaminen kylmissä olosuhteissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Kryostaatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Heliumin ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.2 Laimennusjäähdyttimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Resistiivisyyden lämpötilakerroin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3 Lämpötila-anturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3.1 Primääriset lämpömittarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3.2 Sekundääriset lämpömittarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4 Lämpötilamittauksen virhelähteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Blueforsin lämpötilasäätäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Menetelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5 Tulokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lähteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



1

1 JOHDANTO

Lämpötila on jokapäiväinen suure, joka ilmaisee lämpöenergian määrän aineessa. Läm-

pöenergia on atomien liikettä, jota on itsessään vaikea mitata. Lämpötilaa mitataan aina

suhteessa johonkin kiintopisteeseen, jonka lämpötila on sovittu. Ihmisen ruumiinlämpö

on jo antiikin ajoista asti ollut tärkeä kiintopiste, jota edelleen käytössä oleva Fahrenheit-

asteikko hyödyntää. Celsius-asteikko taas perustuu veden kiehumis- ja jäätymispisteisiin.

Fahrenheit- ja Celsius-asteikot ovat suhteellisia: niiden kiintopisteet ovat ihmisten valit-

semia. Absoluuttisissa lämpötila-asteikoissa, kuten Kelvin-asteikossa, kiintopisteenä on

absoluuttinen nollapiste, jossa kaikki atomien liike lakkaa.

Koska luonnossa esiintyvät lämpötilat vaihtelevat avaruuden muutaman kelvinin kylmyy-

destä tähtien sisuksien tuhansiin kelvineihin, tarkasteltavan lämpötila-alueen rajaaminen

on välttämätöntä. Tässä työssä keskitytään mataliin lämpötiloihin. Kylmiä olosuhteita läh-

dettiin tavoittelemaan 1800-luvulla, jolloin tavoitteita oli kaksi: lihan jäähdyttäminen maan-

osien välisen kuljetuksen aikana sekä selvittää, onko pysyviä, nesteytymättömiä kaasuja

olemassa (Pobell 1992, s. 3). Kilpailu kaasujen nesteyttämisestä päättyi kuitenkin vuo-

teen 1908, jolloin Heike Kamerlingh Onnes nesteytti heliumin. Onnes nimesi tämän fysii-

kan osa-alueen, jossa tutkitaan alle -150 ◦C (120 K) lämpötiloja, kryogeniikaksi. (Timmer-

haus ja Reed 2007, s. 7) Nykyään kryogeniikkaa tarvitaan niin avaruustekniikassa kuin

lääketieteessäkin. Esimerkiksi magneettikuvauksessa tarvitaan suprajohtaviksi jäähdytet-

tyjä keloja magneettikentän luomiseen.

Tulevaisuudessa merkittävä kryogeniikan sovelluskohde on kvanttitietokoneet. Niillä voi-

taisiin kvanttimekaniikan avulla tehdä monimutkaisempia laskutoimituksia kuin tavallisilla

tietokoneilla. Jo nykyään kvanttitietokoneita on erilaisia, mutta joissakin niistä laskenta ta-

pahtuu kubiteissa, jotka voivat olla ioneja (Cirac ja Zoller 1995), elektroneja (Dahm et al.

2002; Loss ja DiVincenzo 1998) tai atomeja. Tällaisen kvanttitietokoneen laskennassa

tarkkaillaan sitä, millä energiatiloilla kubitit ovat. Systeemi on altis häiriöille: esimerkiksi

väliaineen atomin törmäys kubittiin pysäyttää laskennan. Alhaisessa lämpötilassa näitä

häiritseviä törmäyksiä ei tapahdu.

Matalat lämpötilat on mahdollista saavuttaa kryostaattien avulla. Kryostaattien toiminta-

periaatteita on lukuisia, mutta kaikkia alle 10 K lämpötiloissa toimivia laitteita yhdistää

helium (Pobell 1992, s. 116). Heliumilla on ominaisuuksia, esimerkiksi suprajuoksevuus,
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joita ei ole millään muulla alkuaineella. Kylmyyden luomisen lisäksi kryogeniikassa on

erittäin tärkeää tietää lämpötila tarkasti. Tässä kandidaatintyössä käydään läpi kryotek-

niikan ja erityisesti kylmien olosuhteiden lämpötilamittauksen nykytila ja hyödyllisimmät

menetelmät kirjallisuuskatsauksena.

Työn jälkimmäinen osa käsittelee kokeellisia mittauksia, jotka toteutettiin Bluefors Oy:n

projektissa. Bluefors on merkittävä kryotekniikan alan toimija Suomessa, joka on nyt ke-

hittänyt lämpömittareita ja lämmitysvastuksia hallinnoivan lämpötilasäätäjän. Projektin ta-

voitteena oli tutkia lämpötilasäätäjän lämpötilakäytöstä sekä resistanssikompensaation

vaikutusta säätäjän tarkkuuteen. Resistanssikompensaatiossa käytetään referenssivas-

tuksia kompensoimaan lämpötilasäätäjän havaitsemia muutoksia huoneenlämpötilassa.

Vastaavia mittauksia ei ollut ennen tehty Blueforsin lämpötilasäätäjällä, ja niillä haluttiin

selvittää, kuinka hyvin resistanssikompensaatio poistaa huoneenlämpötilan vaikutuksen

säätäjän mittaustuloksiin. Lisäksi avoimena oli se, miten mittausasetukset vaikuttavat re-

sistanssikompensaatioon sekä se, miten erillisten lämpötila-anturien virhe suhtautuu re-

sistanssikompensaation aiheuttamaan parannukseen.

Luvussa 2 perehdytään kryostaatteihin ja erilaisiin lämpötila-antureihin. Erityistä huomio-

ta kiinnitetään resistiivisyyden lämpötilariippuvuuteen, sillä sitä hyödynnetään usein läm-

pötilan mittaamisessa. Luvussa 3 käydään läpi Blueforsin lämpötilasäätäjän toimintaa ja

resistanssikompensaatiota menetelmänä. Projektiin kuuluneista mittauksista ja niiden tu-

loksista kerrotaan työn loppupuolella luvuissa 4 ja 5. Tulokset kootaan yhteen luvussa

6.
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2 LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN KYLMISSÄ

OLOSUHTEISSA

Tässä luvussa käsitellään sitä, millaisilla laitteilla kylmiin lämpötiloihin päästään ja miten

lämpötilan mittaus toteutetaan käytännössä. Kryogeniikassa lämpötilan mittaaminen tar-

kasti on lähes yhtä tärkeää kuin alhaisiin lämpötiloihin pääseminen. Jos lämpötilan mit-

taamisen tarkkuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota, kokeen luotettavuus kärsii (Lou-

nasmaa 1974, s. 189).

Kryogeniikassa voidaan käyttää vain sellaisia lämpömittareita, joiden toiminta-alue ulot-

tuu lähelle absoluuttista nollapistettä. Lämpötilan mittaaminen perustuu aina siihen, että

jokin suure riippuu lämpötilasta. Suureen pitää olla helposti, nopeasti ja tarkasti mitatta-

vissa, ja mitä yksinkertaisempi lämpötilariippuvuus on, sen parempi (Lounasmaa 1974,

s. 190). Kaikki lämpötilasta riippuvat suureet eivät täytä näitä kriteerejä. Resistanssiläm-

pömittarit, jotka ovat yleisimpiä kylmissä olosuhteissa (Pobell 1992, s. 287), perustuvat

resistiivisyyden riippuvuuteen lämpötilasta, ja siksi tässä luvussa tarkastellaan resistiivi-

syyden lämpötilakerrointa.

Ennen kuin perehdytään tarkemmin lämpötilan mittaamiseen alhaisissa lämpötiloissa, on

hyvä ymmärtää, millaisia ovat lähelle absoluuttista nollapistettä jäähtyvät laitteet ja missä

niitä käytetään.

2.1 Kryostaatit

Kryostaatti on laite, joka saavuttaa todella alhaisen, jopa lähellä absoluuttista nollapistet-

tä olevan lämpötilan. Sen avulla voi tutkia erilaisten näytteiden ominaisuuksia alhaisissa

lämpötiloissa. Kryostaatteja käytetään esimerkiksi fysiikan tutkimuksessa, avaruusaluk-

sissa ja lääketieteessä. Kiinnostavia kryogeenisissä lämpötiloissa tapahtuvia fysikaalisia

ilmiöitä ovat esimerkiksi suprajohtavuus ja supranesteet, ja aineen rakenteen tutkiminen

on mielekästä lämpötiloissa, joissa lämpöliike ei häiritse tutkimusta (Daney 2019). Esi-

merkki kryogeniikan sovelluksesta avaruustekniikkaan on NASA:n Spitzer-teleskooppi,

joka mittaa avaruuden infrapunasäteilyä, ja se on jäähdytetty muutamaan millikelviniin

pienikokoisen kryostaatin avulla, jotta laite itse ei häiritsisi mittausta (Spitzer Space Te-

lescope: The Cryostat 2008). Lääketieteessä sukusoluja ja muita elinkelpoisia kudoksia
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säilötään nestetypessä (Kim ja Donnez 2011). Lisäksi magneettikuvauksessa käytettävä

suuri kela jäähdytetään nestemäisellä heliumilla suprajohtavaksi, jolloin saadaan riittävän

voimakas magneettikenttä (Daney 2019).

Kryostaattien kehittäminen alkoi 1800-luvun loppupuolella, kun haluttiin nesteyttää kaik-

ki tunnetut alkuaineet. Viimeisenä saatiin nesteytettyä helium, mistä kunnian sai Heike

Kamerlingh Onnes vuonna 1908. Tällöin alhaisin saavutettu lämpötila oli 4,2 K, heliumin

kiehumispiste normaalipaineessa. Vuonna 1922 Onnes alitti jo 1 K:n rajan pienentämäl-

lä heliumkylvyn yläpuolista höyrynpainetta. Kun heliumin harvinaisempi isotooppi 3He tuli

saataville 1950-luvulla, sen erikoiset ominaisuudet voitiin valjastaa jäähdyttimiin. (Enss ja

Hunklinger 2005, s. 449) Nykyään heliumia käytetään kaikissa alle 10 K lämpötilaan me-

nevissä jäähdyttimissä joko viimeisessä tai esijäähdyttävissä vaiheissa (Pobell 1992, s.

116). Helium on siis kryogeniikan kannalta erittäin tärkeä alkuaine, minkä vuoksi seuraa-

vassa kappaleessa käydään sen ominaisuuksia tarkemmin läpi.

2.1.1 Heliumin ominaisuudet

Heliumilla on kolme jäähdytyslaitteen kylmäaineelle sopivaa ominaisuutta. Ensimmäinen

on se, että alhaisissa lämpötiloissa heliumin ominaislämpökapasiteetti c on suurempi kuin

useimpien aineiden. Esimerkiksi 1,5 K lämpötilassa 3He:n tai 4He:n ominaislämpökapasi-

teetti on luokkaa 1J/K/g, kun kuparille se on luokkaa 10−5J/K/g (Pobell 1992, s. 20).

Jos tarkastellaan lämmönsiirtoa kuparin ja heliumin välillä, kun aineilla on sama massa

m, saadaan

Qkuparilta = Qheliumille ⇐⇒ cCu mdTCu = cHe mdTHe. (2.1)

Koska cCu << cHe, kuparin lämpötilan muutoksen täytyy olla suurempi kuin heliumin.

Siten nestemäisellä heliumilla voidaan jäähdyttää muita aineita, esimerkiksi metalleja.

Toiseksi heliumilla on pieni höyrystymislämpö L, eli sen kiehuttaminen ei vaadi paljon

energiaa. Tästä syystä lämmöneristykseen pitää kiinnittää paljon huomiota kryostaatteja

suunnitellessa. (Pobell 1992, s. 17-18) Nesteen yläpuolella olevan höyryn paine riippuu

höyrystymislämmöstä ja lämpötilasta yhtälöllä

Pvap ∝ e−L/RT , (2.2)

missä R on moolinen kaasuvakio. Heliumin höyrynpaine on siis suuri. Tätä hyödynnetään

esimerkiksi kryopumppaamisessa sekä lämpötilan mittaamisessa (Pobell 1992, s. 19).

Useat jäähdyttimet perustuvat jäähdytinaineen kiertoon tai kylpyyn, joten kylmäaineen pi-

täisi olla nestemäistä. Kolmantena ominaisuutena heliumin kaksi stabiilia isotooppia, 4He

ja 3He, ovat ainoat aineet, jotka eivät mene kiinteäksi ilman kovaa painetta edes 0 K:ssä.

Siksi suprajuoksevuus, jossa aineen viskositeetti häviää, on mahdollista ainoastaan he-
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liumin kahdelle isotoopille: suprajuoksevuuden rajalämpötila, joka on 4He:lle 2,17 K, on

muilla aineilla sulamislämpötilan alapuolella, joten ne eivät voi muuttua supranesteiksi.

Helium ei kiinteydy oman höyrynpaineensa alla siksi, että heliumatomien välisen vuoro-

vaikutuksen potentiaalienergia on pienempi kuin niiden nollapiste-energia, joka saadaan

E0 =
h2

8ma2
, (2.3)

missä a = (Vm/NA)
1/3 on atomin laskennallinen säde ja m atomin massa. Toisin sanoen

heliumatomien välillä vaikuttaa vain heikkoja van der Waals -vuorovaikutuksia, jotka eivät

riitä pitämään kevyitä heliumatomeja paikoillaan. (Tipler ja Llewellyn 2008, s. 336)

Tarkastellaan seuraavaksi 4He-3He-seosta, jolla on kryogeniikan kannalta hyödyllisiä omi-

naisuuksia. Kuva 2.1 on seoksen faasidiagrammi, josta huomataan, että lämpötilan saa-

vuttaessa arvon 0,87 K, isotoopit erottuvat kahdeksi faasiksi, mikä on merkitty kuvaan

viivoitettuna alueena. 3He:lla on pienempi tiheys, koska 3He-atomit ovat kevyempiä kuin
4He-atomit, joten 3He-faasi jää pääosin 4He:a sisältävän faasin päälle (Pobell 1992, s.

151).

Kuva 2.1. Lämpötila 3He:n konsentraation funktiona. (Pobell 1992, s. 151)

Kuvaajasta voidaan lukea myös erottuvien faasien konsentraatiot lämpötilan funktiona.

Kun T = 0 K, 3He-faasi on puhdas (3He-konsentraatio on 1), mutta 4He-faasiin jää vakio-
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konsentraatio 6,6 % 3He:a. Tämä hämmästyttävä havainto on edellytys laimennusjääh-

dyttimien toiminnalle, jota tarkastelemme seuraavassa luvussa tarkemmin. (Pobell 1992,

s. 151)

2.1.2 Laimennusjäähdyttimet

Laimennusjäähdyttimet ovat nykyään teollisuudessa alle 1 K lämpötiloissa käytetyimpiä

kryostaatteja, koska 3He:n kierrolla jäähdytys saadaan jatkuvaksi ja pohjalämpötila jopa

5 mK:ssä saadaan ylläpidettyä (Enss ja Hunklinger 2005, s. 450). Laimennusjäähdyttimiä

valmistetaan myös Suomessa Blueforsilla. Minkään kryostaatin jäähdyttäminen suoraan

pohjalämpötilaan ei ole mahdollista, koska lämpösäteily kryostaatin ulkopuolelta on ker-

taluokkia voimakkaampaa kuin jäähdyttimen ytimen jäähdytysteho (Vaaranta 2018, s. 6).

Tällä on kaksi seurausta: jäähdytyksen täytyy tapahtua vaiheittain ja eri vaiheiden välillä

täytyy olla lämpösäteilysuojat. Laimennusjäähdyttimen esijäähdytys tapahtuu esimerkiksi

heliumkylvyn tai pulssituubin avulla (Enss ja Hunklinger 2005, s. 460). Säteilysuojat on

merkitty vasemmanpuoleiseen kuvaan kuvassa 2.2.

Kuva 2.2. Laimennusjäähdyttimen rakenne kaaviokuvassa sekä Blueforsin XLD-
kryostaatissa ilman säteilysuojia. Kuviin on merkitty kunkin vaiheen minimilämpötilat. Ku-
vat: Bluefors Oy.
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Kaavio laimennusjäähdyttimen suljetusta 3He-kierrosta on esitetty kuvassa 2.3. Jaetaan
3He-kierto neljään vaiheeseen. Alkutilanteessa faasit ovat erottuneet sekoituskammiossa

(engl. mixing chamber) 3He:n suhteen väkevään faasiin (engl. concentrate phase) ja sen

alla olevaan laimeaan faasiin (engl. dilute phase). Kuten edellisessä luvussa mainittiin,

tämä faasien erottuminen tapahtuu 0,87 K:n lämpötilassa.

Kuva 2.3. Kaaviokuva kylmimmästä osuudesta,
joka on alle 1 K:ssä. Keskeiset komponentit ovat
sekoituskammio, tislauskammio ja lämmönvaih-
din. (Enss ja Hunklinger 2005, s. 473)

Ensimmäisessä vaiheessa 3He vir-

taa laimeasta faasista tislauskam-

mioon (engl. still), jonka lämpöti-

la on 0,7 K. Tässä lämpötilassa
3He:n höyrynpaine on paljon suurem-

pi kuin 4He:n, joten 3He voidaan tis-

lata 4He:n joukosta lähes täydellises-

ti. (Pobell 1992, s. 163) Toisessa vai-

heessa 3He pumpataan pois, puhdis-

tetaan ja nesteytetään. Kolmannes-

sa vaiheessa 3He palaa tislauskam-

mioon nesteenä, jäähtyy 0,7 K:iin ja

kulkee lämmönvaihtimen (engl. heat

exchanger) kautta takaisin sekoitus-

kammioon. Lämmönvaihtimeen tule-

va 3He luovuttaa lämpöään tilauskam-

mioon menevälle 3He-4He-seokselle,

jotta sekoituskammio ei lämpene kier-

ron takia. (Enss ja Hunklinger 2005, s.

473-474) Viimeisessä vaiheessa 3He

’haihtuu’ väkevästä faasista laimeaan

faasiin sitoen energiaa väkevästä faa-

sista (Schröeder 2000, s. 144). Varsinainen jäähtyminen tapahtuu tässä vaiheessa.

Kuvaan 2.3 on merkitty lämmitin tislauskammioon. Lämmittimen tarkoitus on pitää tislaus-

kammion lämpötila tasaisena ja mahdollistaa pienet korjausliikkeet kammion lämpötilas-

sa (Ekin 2006). Lisäksi lämpötilaa halutaan mitata jäähdytyksen eri vaiheista eri puolilta

kryostaattia. Lämpötilasäätäjä (engl. temperature controller) on mittalaite, jolla voi mita-

ta lämpötilaa sekä ohjata lämmitysvastuksia. Laitteen hyöty on se, että yhdellä laitteella

voi mitata lämpötilaa kryostaatin eri puolilta eri lämpötiloista. Siksi lämpötilasäätäjä on

tavallinen kryostaatin apulaite.
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2.2 Resistiivisyyden lämpötilakerroin

Monilla suureilla on lämpötilariippuvuus, joka riippuu materiaalista. Näitä riippuvuuksia

kuvaamaan käytetään usein lämpötilakertoimia. Yksi tällainen suure on resistiivisyys, ja

tarkastelemme resistiivisyyden lämpötilariippuvuutta siitä syystä, että tätä riippuvuutta

hyödynnetään lämpötilamittauksessa yleisimmin.

Ohmin laki U = RI kuvaa jännitteen riippuvuutta virrasta. Tässä R on resistanssi, joka

on kappaleen sähkövirran kulkua vastustava ominaisuus. Resistanssi lasketaan kaavalla

R =
ρL

A
, (2.4)

missä ρ on resistiivisyys, L on kappaleen koko ja A sen poikkipinta-ala. Resistiivisyys on

materiaalille ominainen suure, ja L ja A liittyvät kappaleen muotoon. Resistiivisyys kuvaa

materiaalin kykyä vastustaa sähkövirtaa, ja johtavuus taas sitä, kuinka hyvin aine johtaa

sähköä. Johtavuus σ saadaan resistiivisyyden käänteisarvona: σ = 1
ρ
.

Johtavuus riippuu siitä, kuinka paljon vapaita varauksenkuljettajia aineessa on. Yleisim-

min varauksenkuljettajat ovat elektroneja, vaikka myös ionit ja puolijohteiden tapaukses-

sa hilassa olevat aukot voivat kuljettaa sähkövirtaa (Callister ja Rethwisch 2015). Vain va-

paat elektronit, jotka eivät ole sitoutuneet hilaan, voivat kuljettaa sähkövirtaa. Tarkemmin

sanottuna elektroneilla täytyy olla vähintään Fermi-energia (ylimmän miehitetyn energia-

tilan energia 0 K lämpötilassa) ollakseen varauksenkuljettajia. Aineen johtavuus riippuu

sen elektronirakenteesta, jota havainnollistaa energiavyöteoria (ks. kuva 2.4).

Kuva 2.4. Tässä on kuvattu atomien elektronien energiatiloja alimmasta ylöspäin. Valkoi-
sen kielletyn alueen alapuolella on valenssivyö ja yläpuolella johtavuusvyö. Fermi-energia
on kielletyn alueen puolivälissä. Energiavöitä voi miehittää neljällä eri tavalla. (Tipler ja
Llewellyn 2008)

Jos aineessa on vapaita energiatiloja lähellä Fermi-energiaa (kuva 2.4 a) ja b)), sähkö-

kentän energia riittää virittämään suuren määrän elektroneja yli Fermi-energian, jolloin

niistä tulee vapaita ja ne pystyvät kuljettamaan sähkövirtaa. Metallit ovat tällaisia ainei-

ta, eli johteita. Jos energiatiloja ei ole vapaana lähellä Fermi-energiaa (kuva 2.4 c) ja

d)), elektronien täytyy saada paljon energiaa virittyäkseen suoraan johtavuusvyölle (engl.
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conduction band). Sähkökentän energia ei yleensä riitä tähän, vaan tarvitaan esimerkiksi

lämpöenergiaa. Tällaiset aineet ovat eristeitä tai puolijohteita riippuen siitä, onko kielletty

energia-alue leveä vai kapea. (Callister ja Rethwisch 2015)

Lämpötilan nostaminen vaikuttaa eri tavalla johteiden kuin puolijohteiden tai eristeiden re-

sistiivisyyteen. Lämpötilan noustessa johteiden johtavuus huononee ja resistiivisyys kas-

vaa, koska kiteen atomien lämpöliike lisääntyy ja johtavuuselektronit alkavat törmäillä nii-

hin enemmän (Kasap et al. 2007). Eristeiden johtavuus taas paranee ja resistiivisyys

pienenee lämpötilan kasvaessa, koska silloin lämpöenergiaa riittää virittämään useampi

elektroni johtavuusvyölle (Callister ja Rethwisch 2015). Puolijohteiden sähkönjohtavuus

riippuu siitä, onko kyseessä n- vai p-tyypin puolijohde, ja siitä, millaista seostussuhdet-

ta käytetään. Tästä syystä puolijohteilla lämpötilan nostaminen voi kasvattaa tai laskea

resistiivisyyttä.

Määritellään nyt resistiivisyyden lämpötilakerroin α, joka on materiaalille ominainen:

α =
1

ρ0
· ( dρ
dT

)T=T0 , (2.5)

missä ρ0 on resistiivisyys vertailulämpötilassa T0, joka on yleensä 273 K tai 293 K (Ka-

sap et al. 2007). Resistiivisyyden lämpötilakerroin siis kuvaa, kuinka paljon resistiivisyys

suhteellisesti muuttuu, kun lämpötila muuttuu yhden asteen. Jos α > 0, resistiivisyys ja

lämpötila ovat suoraan verrannolliset, ja jos taas α < 0, verrannollisuus on käänteinen.

Metallien α on positiivinen, koska lämpötilan noustessa metallien resistiivisyys kasvaa.

Eristeillä α on negatiivinen, ja puolijohteiden α voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jat-

kossa pelkkä lämpötilakerroin viittaa nimenomaan resistiivisyyden lämpötilakertoimeen.

Resistanssin lämpötilakerroin voidaan määritellä vastaavasti

αR =
1

R0

· (dR
dT

)T=T0 , (2.6)

missä R0 on resistanssi vertailulämpötilassa T0.

Haetaan nyt lauseke resistiivisyydelle missä tahansa lämpötilassa. Erotellaan kaavasta

2.5 resistiivisyydestä ja lämpötilasta riippuvat termit

dρ = α ρ0 dT. (2.7)

Seuraavaksi integroidaan puolittain. Pienellä lämpötila-alueella α voidaan olettaa lämpö-

tilan suhteen vakioksi, jolloin se voidaan siirtää integraalin ulkopuolelle. Toisinaan merkik-

si α:n lämpötilariippuvuudesta käytetään merkintää α0, joka viittaa lämpötilakertoimeen
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vertailulämpötilassa. Integroimalla resistiivisyys- ja lämpötila-alueen yli saadaan∫︂ ρ

ρ0

dρ = αρ0

∫︂ T

T0

dT (2.8)

ρ− ρ0 = αρ0(T − T0). (2.9)

Ottamalla ρ0 yhteiseksi tekijäksi saadaan

ρ(T ) = ρ0[1 + α(T − T0)]. (2.10)

Lämpötilakertoimen SI-yksikkö on 1/K. Usein tekniikassa käytetään yksikköä ppm/K, mis-

sä ppm on parts per million, eli miljoonasosa resistiivisyydestä vertailulämpötilassa. SI-

yksiköiden 1/K vastaa 106 ppm/K:iä.

2.3 Lämpötila-anturit

Lämpömittareita on lukemattomia erilaisia: varsinainen mitattava suure ja anturin rakenne

vaihtelevat. Kylmyys rajaa osan lämpömittareista pois, koska niiden toimintaa ohjaava

riippuvuus häviää tai tarkkuus kärsii alhaisissa lämpötiloissa. Kryotekniikan kehittyessä

on saavutettu aina vain alhaisempia lämpötiloja, jolloin myös lämpömittareiden on täytynyt

kehittyä.

Kryotekniikan eri sovelluskohteilla on erilaiset vaatimukset lämpötila-anturille. Tärkein yk-

sittäinen lämpötila-anturin valintaan vaikuttava tekijä on tarkkuus, jota voidaan tarkastel-

la kahdesta näkökulmasta. Mittarin herkkyys kuvaa sitä, kuinka paljon mitattava suure

muuttuu lämpötilan muuttuessa. Mitä suurempi herkkyys, sitä helpompi on mitata pieniä

lämpötilaeroja. Toisaalta jos herkkyys on kovin suuri, suurella lämpötila-alueella mitatta-

van suureen arvot kasvavat niin suuriksi, että niitä on hankala mitata. Toinen näkökulma

on resoluutio, joka kuvaa sitä, kuinka pieni muutos voidaan vielä havaita. Mitä pienempiä

muutoksia voidaan havaita, sen parempi resoluutio. (Ekin 2006, s. 189)

Lämpömittarit voidaan jakaa primäärisiin ja sekundäärisiin. Primäärisen lämpömittarin toi-

mintaa ohjaava riippuvuus tunnetaan tarkasti, jolloin lämpötila voidaan laskea suoraan

mitattavasta ominaisuudesta (Pobell 1992, s. 277). Sekundääriset lämpömittarit taas täy-

tyy kalibroida vähintään yhdessä tunnetussa lämpötilassa. Usein tunnetaan useampi ka-

libraatiopiste, joihin voidaan sovittaa käyrä (Lounasmaa 1974, s. 190).

2.3.1 Primääriset lämpömittarit

Primäärisissä lämpömittareissa lämpötilariippuvuus kuvataan perustavanlaatuisen fysii-

kan lain avulla tai olennainen suure voidaan mitata toistettavasti ilman erikoislaitteistoa.
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Useiden primääristen menetelmien ongelmana jokapäiväisessä käytössä on se, että nii-

den tarkkuuden varmistaminen on hankalaa, tai että menetelmä sisältää useita syste-

maattisia virhelähteitä. Siksi niitä käytetään lähinnä uusien lämpötila-asteikkojen tai se-

kundääristen lämpömittareiden kalibroimiseen. (Enss ja Hunklinger 2005, s. 506)

Lämpötila-asteikkojen luomiseen on käytetty kaasujen laajenemisen, kryonesteiden höy-

rynpaineen ja heliumin sulamispaineen lämpötilariippuvuuksia (Pobell 1992, s. 278-287).

Kahta ensiksi mainittua käytettiin ITS-90-asteikon luomisessa (Pobell 1992, s. 279) ja vii-

meistä matalien lämpötilojen lämpötila-asteikon PLTS-2000 pohjana (Rusby et al. 2002).

Lisäksi 4He-höyrynpainemittaria käytetään resistanssilämpömittarien kalibrointiin 0,5-4,2

K lämpötiloissa. Kaasulämpömittari perustuu ideaalikaasun tilanyhtälöön pV = nRT .

Tarkkojen mittaustulosten saamiseksi täytyy huomioida ideaalikaasumallin puutteet, ja

menetelmään sisältyy paljon muitakin virhetekijöitä. Höyrynpainemittarissa mitataan nes-

teen, kuten H2, 3He ja 4He, höyrynpainetta, joka riippuu lämpötilasta yhtälön 2.2 mukai-

sesti. Tässäkin nesteen yläpuolinen kaasu on oletettu ideaalikaasuksi, jolloin hyörynpai-

nemittari tarvitsee reaalikaasukorjauksia. (Enss ja Hunklinger 2005, s. 506-507) 3He:n

sulamislämpötila riippuu voimakkaasti paineesta, mutta teoreettista mallia ei ole olemas-

sa. Enss ja Hunklinger perustelevat primäärisyyden sillä, että mittaus on toistettavissa

erilaisilla mittauslaitteistoilla.

Kohinalämpömittarit perustuvat Brownin liikkeeseen, eli tilastolliseen lämpöliikkeeseen

(Enss ja Hunklinger 2005, s. 510). Vastuksessa olevat johde-elektronit liikkuvat satunnai-

sesti aiheuttaen satunnaisia muutoksia jännitteessä vastuksen yli. Liikkuva varaus aiheut-

taa magneettikentän, joten elektronien liikkeestä johtuvaa magneettikentän vaihteluakin

voidaan hyödyntää (Kirste ja Engert 2016). Keskimäärin nämä jännitteen muutokset voi-

daan laskea Nyquistin teoreemasta

⟨V 2
N⟩ = 4kBTR∆f, (2.11)

missä R on vastuksen resistanssi, T lämpötila ja ∆f mittauksen kaistanleveys. Kaava pä-

tee, kun ∆f << kBT/h. Jos oletetaan esimerkiksi 1 K lämpötila, 10 kΩ resistanssi ja 105

Hz kaistanleveys, jännite on noin 0,2 µV (Enss ja Hunklinger 2005, s. 511). Näin pienten

jännitteiden mittaaminen tavallisella puolijohdevahvistimella on hankalaa, mutta SQUID-

vahvistimella (Superconducting Quantum Interference Device) se onnistuu. SQUID on

äärimmäisen herkkä magnetometri (Kleiner et al. 2004, s. 1), jolla voidaan havaita pien-

ten virtojen aiheuttamia magneettikentän muutoksia, ja jolla on hyvin pieni sisäinen ko-

hina (Pobell 1992, s. 314). SQUIDien kehitys on mahdollistanut kohinalämpömittareiden

kehittämisen niin meteorologian, teollisuuden kuin kryogeniikan tarpeisiin laajalla 1 mK -

800 K lämpötila-alueella (Qu et al. 2019).

Coulombin saarto -lämpömittarit (engl. Coulomb blockade thermometer, CBT) ovat pie-

nikokoisia, nopeita ja tarkkoja, eikä mittaustulos riipu magneettikentästä (Pobell 1992, s.
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308). Teollisuudessa ja tutkimuksessa tällaisille lämpömittareille on kasvava tarve taval-

listen lämpötilanmittauksien lisäksi muiden lämpömittareiden kalibrointiin sekä lämpötila-

asteikkojen tarkennukseen (Hahtela et al. 2017). Mittari koostuu N kappaleesta sarjaan

kytkettyjä tunnelointiliitoksia, joilla on kapasitanssi (Enss ja Hunklinger 2005, s. 520).

CBT-mittarit toimivat yleensä sellaisella lämpötila-alueella, jossa terminen energia kBT

on suurempi systeemin varausenergiaan EC verrattuna: EC << kBT (Meschke et al.

2011). Tällöin elektroni voi tunneloitua liitosten läpi, ja piirissä alkaa kulkea virta. Mit-

taamalla virtaa eri esijännitteiden (engl. bias voltage) arvoilla voidaan laskea johtavuus

kuvan 2.5 mukaisesti. Jännitteen puoliarvonleveydelle (engl. full width at half minimum),

Kuva 2.5. Differentiaalinen johtavuus G = dI/dV esijännitteen funktiona. GT on asymp-
toottinen johtavuuden arvo korkealla esijännitteellä. Nollajännitteellä johtavuus on mini-
missään. Kuvaajaan on merkitty puoliarvonleveys, josta voidaan laskea lämpötila. (Hah-
tela et al. 2017)

joka saadaan kuvasta 2.5, on olemassa kokeellinen laki

V1/2 =
5, 439NkBT

e
, (2.12)

missä N on liitosten määrä. Koska kaavassa ei ole muita laitteistosta riippuvia tekijöitä,

CBT-menetelmää voidaan pitää primäärisenä.
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2.3.2 Sekundääriset lämpömittarit

Sekundääriset lämpömittarit täytyy kalibroida primäärisen lämpömittarin avulla. Usein se-

kundääristen lämpömittarien toimintaperiaate ja käytännön toteutus on yksinkertaisempi

kuin primääristen. (Enss ja Hunklinger 2005, s. 522) Alle 1 K lämpötilan mittauksessa on

jo pitkään käytetty hyväksi sekä elektronien että ytimen spinistä aiheutuvia magneettisia

momentteja (Pobell 1992, s. 320), sillä paramagneettisen aineen magneettisuus riippuu

lämpötilasta yksinkertaisella Curien-Weissin lailla (Enss ja Hunklinger 2005, s. 534). Hait-

tapuolena on kuitenkin mittareiden hidas reagointi lämpötilan muutoksiin. Siksi magneet-

tisiin momentteihin perustuvat lämpömittarit ohitetaan ja käsitellään tässä kappaleessa

pääasiassa johtimen jännitteen sekä materiaalin resistiivisyyden riippuvuutta lämpötilas-

ta.

Termoparissa hyödynnetään Seebeckin efektiä, jonka mukaan johtimeen, jonka päät ovat

eri lämpötiloissa, syntyy jännite (Pobell 1992, s. 284). Termoparit ovat pieniä, kestäviä

ja helppokäyttöisiä, ja ne sopivat erityisen hyvin korkeiden, jopa 2300 ◦C, lämpötilojen

mittaamiseen (Feteira 2009). Kylmissä olosuhteissa termoparit ovat korvautumassa re-

sistanssilämpömittareilla, jotka ovatkin yleisimpiä kylmissä olosuhteissa käytettäviä mit-

tareita tällä hetkellä (Pobell 1992, s. 287).

Resistanssilämpömittareita (engl. Resistance Temperature Detector, RTD) voidaan val-

mistaa metalleista (Pobell 1992, s. 287), seostetuista puolijohteista, hiilestä tai paksu-

kalvoista (Enss ja Hunklinger 2005, s. 523-530). Niiden resistanssi riippuu voimakkaasti

lämpötilasta. Tarkemmin ottaen metallista, yleisimmin platinasta, valmistetut ovat varsi-

naisia resistanssilämpömittareita, kun taas polymeereistä tai keraameista valmistettuja

mittareita kutsutaan termistoreiksi. Kuvassa 2.6 on erilaisten resistanssilämpömittareiden

kalibraatiokäyriä. Kuvasta huomataan, että platinamittareilla ei voi mitata alle 1 K lämpöti-

loissa. Sitä alhaisemmissa lämpötiloissa voidaan käyttää esimerkiksi RuO2- tai CernoxTM-

mittareita. Niiden lämpömittareiden, joiden kalibraatiokäyrät ovat kasvavia, lämpötilaker-

toimet ovat positiivisia. Huomataan, että metallisilla mittareilla on positiiviset lämpötilaker-

toimet, kun taas muilla on negatiiviset. Ekin suosittelee kryogeenisiin mittauksiin platina-

ja CernoxTM-lämpömittareita niiden tarkkuuden takia.

Resistanssilämpömittareissa mitattava suure on tietenkin resistanssi, joka voi alhaisissa

lämpötiloissa saada hyvin pieniä, jopa nanovoltin luokkaa olevia arvoja (Pobell 1992, s.

306). Tällöin resistanssin mittaamisessa voidaan hyödyntää vastussiltaa. Siinä mitataan

jännitettä ohjaten tasa- tai vaihtovirtaa vastussysteemin läpi. Kylmissä olosuhteissa käyte-

tään yleensä vaihtovirtaa, koska tasavirralla Seebeckin efekti huonontaisi mittauksen tark-

kuutta (Lounasmaa 1974, s. 221). Yksinkertainen esimerkki vastussillasta on Wheatsto-

nen silta, joka näkyy kuvassa 2.7. Blueforsinkin lämpötilasäätäjä mittaa lämpötila-anturien

resistanssia siltakytkennän avulla. Siltakytkentä voi olla hyvinkin tarkka, sillä voidaan saa-

vuttaa jopa 10−9 epätarkkuus (Poirier et al. 2020).
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Kuva 2.6. Erilaisten resistanssilämpömittarien resistanssit lämpötilan funktiona. A-B ja
Speer ovat hiilivastuksia ja CG hiili-lasi-mittari. Ge 100 ja Ge 1000 on valmistettu seos-
tetusta germaniumista ja CX 1050 on CernoxTM-keraamimittari. RX 202A viittaa RuO2-
paksukalvomittariin. Alimmat kaksi käyrää ovat metallisille mittareille. (Pobell 1992, s.
289)

.

Kapasitanssilämpömittarien toiminta perustuu siihen, että kondensaattorin eristeeksi lai-

tetaan sellaista ainetta, jonka dielektrisyysvakio ϵ riippuu lämpötilasta (Pobell 1992, s.

317). Tällaisia aineita ovat lasit, kuten piidioksidi seostettuna OH-:lla (Wiegers et al. 1987).

Mitattava suure on kapasitanssi, joka voi olla niin pieni matalissa lämpötiloissa, että mit-

taaminen on hankalaa. Suurempi kapasitanssi voidaan saavuttaa ohuemmalla eristele-

vyllä (Boutard-Gabillet et al. 1999) tai käyttämällä esimerkiksi SrTiO3:a, jonka ϵ on suuri

(Tinsman et al. 2016). Kapasitanssilämpömittarien etuja on hyvä tarkkuus yksinkertaisil-

lakin komponenteilla ja se, että magneettikenttä ei vaikuta mittaukseen (Enss ja Hunklin-

ger 2005, s. 533) toisin kuin resistanssilämpömittareilla sekä se, että mittaus ei lämmitä

mitattavaa ainetta (Pobell 1992, s. 317).
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Kuva 2.7. Wheatstonen silta. Mitattava vastus on merkitty Rx:llä, R2 on säätövastus.
(Wikimedia Commons 2006)

2.4 Lämpötilamittauksen virhelähteet

Tässä luvussa käsitellään kvalitatiivisesti sitä, mistä virhettä syntyy lämpötilamittaukseen

erityisesti kryogeniikassa. Jotta lämpömittari voi tarkasti mitata kappaleen lämpötilaa,

kappaleen ja lämpömittarin on oltava termisesti yhteydessä. Lämpöankkuroinnin (engl.

thermal anchoring) ongelmat ovat merkittävimpiä lämpötilamittauksen virhelähteitä (Ekin

2006). Ongelmana voi olla mitattavan pinnan huono lämmönjohtavuus, jolloin syntyy läm-

pötilagradientti (Ibrahim 2002, s. 60). Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä hyvin läm-

pöä johtavaa materiaalia näytteen ja anturin välillä tai viemällä anturi mitattavan aineen

sisään (Childs 2001, s. 21). Metallit johtavat hyvin lämpöä, joten kryostaattien näytelevyt

on usein tehty metallista.

Sekundääristen lämpötila-anturien mitattavan suureen arvo muunnetaan lämpötilaksi ka-

libraatiokäyrän avulla. Kalibraation virhe on summa offsetista ja lineaarisuusvirheestä.

Offset johtuu siitä, että kalibraatiopisteet ovat virheellisiä, kun taas lineaarisuusvirhe tar-

koittaa, että anturi ei noudata lineaarista kalibraatiokäyrää. Komponentin iän ja jatkuvien

lämpötilamuutosten myötä anturi voi poiketa kalibraatiokäyrästään, mitä pyritään estä-

mään säännöllisellä kalibroinnilla. (Ibrahim 2002, s. 59) Joillakin antureilla on yksilölliset

kalibraatiokäyrät, kun taas toisilla voidaan käyttää mallikohtaista käyrää. Jälkimmäiseksi

mainittuja antureita, kuten platinamittareita tai termopareja, kutsutaan vaihdettaviksi.

Resistanssilämpömittareiden, termistoreiden ja puolijohdeantureiden resistanssimittauk-

sessa niiden läpi johdetaan virta. Osa tästä ulkoisesta sähkötehosta muuttuu lämmök-

si, mikä näkyy mittaustuloksessa. Anturin lämpenemistä mittauksen aikana pyritään eh-

käisemään käyttämällä mahdollisimman pientä mittausvirtaa tai ottamalla lämpeneminen

huomioon kalibroinnissa. (Ibrahim 2002, s. 59)
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Lämpötila-anturin valinnassa täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, tapahtuuko mittaus

magneettikentässä vai ei. Kryostaattien yhteydessä käytetään usein magneettikenttää,

jos koejärjestely tai kryostaatin toiminta vaatii sitä. Magneettikenttä saattaa aiheuttaa vir-

heitä tiettyjen sensorityyppien toimintaan. Ekin suosittelee magneettikentässä tapahtuvil-

le mittauksille lämpömittariksi CernoxTMia. Myös platinamittari on hyvä 77-300 K lämpötila-

alueella (Ekin 2006, s. 194)

Monia edellisen luvun lämpömittareita mitataan elektroniikan avulla. Elektronisissa mit-

tauksissa mitataan aina myös ei-toivottuja kohinasignaaleja. Usein kryogeniikassa mitat-

tavat signaalit ovat pieniä (Ibrahim 2002, s. 60; Pobell 1992, s. 305), jolloin signaali ei saa

peittyä kohinan alle. Mitattavan signaalin havaittavuutta kuvataan signaali-kohinasuhteella

(engl. signal-to-noise-ratio, SNR), joka on signaalin ja kohinan tehon suhde. Mitä suurem-

pi SNR-luku on, sitä paremmin varsinainen signaali on havaittavissa. Kohinan lähteet ovat

joko ulkoisia tai sisäisiä. Radiotaajuiset taustasignaalit esimerkiksi puhelinverkoista ovat

ulkoisen kohinan lähde, kun taas lämpökohina on esimerkki sisäisestä lähteestä.

Radiotaajuisten signaalien aiheuttamaa kohinaa estetään parikaapeleilla (engl. twisted

pair), joissa kaksi johdinta on kierretty toistensa ympäri, tai suprajohdekuorilla (Ventura ja

Risegari 2008, s. 228). Lämpökohinan teho on verrannollinen signaalin kaistanleveyteen:

P ∝ ∆f , jolloin suodattamalla tiettyjä taajuuksia pois signaalista voidaan pienentää läm-

pökohinaa. Vastussilloissa, joita tarkasteltiin edellisessä luvussa, käytetään alipäästösuo-

datinta (engl. low-pass filter) tai kaistapäästösuodatinta (engl. band-pass filter). Alipäästö-

suodatin poistaa tiettyä taajuutta korkeammat taajuudet, ja kaistapäästösuodatin päästää

läpi vain tietyn taajuusalueen. Suodattimien lisäksi voidaan käyttää lock-in-vahvistinta. Se

vertailee saatua signaalia laitteen itsensä tuottamaan vertailusignaaliin. (Ventura ja Rise-

gari 2008, s. 233)

Anturin rakenne voi aiheuttaa virhettä mittaukseen mekaanisen jännityksen ja johtimien

kautta. Esimerkiksi resistanssilämpömittarit voivat antaa vääriä mittaustuloksia, jos ne on

liimattu mitattavaan pintaan. Alttius mekaanisen jännityksen aiheuttamille virheille riippuu

sensorityypistä. Johtimet ovat usein kuparisia ja johtavat hyvin lämpöä. Lisäksi anturilla

on aikavakio, joka kuvaa sitä, kuinka nopeasti anturi reagoi lämpötilan muutokseen. Aika-

vakio on se aika, jonka kuluttua mittarin lukema on saavuttanut 63 % lopullisesta arvos-

taan. Aikavakion aiheuttamia virheitä voidaan minimoida panostamalla lämpökytkentään

tai valitsemalla anturi, jolla on pieni aikavakio. (Ibrahim 2002, s. 60-61)
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3 BLUEFORSIN LÄMPÖTILASÄÄTÄJÄ

Bluefors Oy:n pääliiketoiminta-alue on kryotekniikka ja laimennusjäähdyttimet. Lämpötila-

säätäjä on yleinen apulaite kryostaateissa (ks. luku 2.1), ja Bluefors on tehnyt siitä oman

versionsa. Tässä projektissa keskityttiin Blueforsin lämpötilasäätäjään ja sen tarkkuuteen.

Lämpötilasäätäjään voi kytkeä useita lämpömittareita ja lämmitysvastuksia. Kuvassa 3.1

näkyvät ohjausyksikkö ja esivahvistin ovat yleensä kryostaatin vieressä telineessä, ja vain

lämpötila-anturit, joita ei näy kuvassa, menevät kryostaatin sisälle.

Kuva 3.1. Yleiskuva Blueforsin lämpötilasäätäjästä, jossa vasemmalla näkyy ohjausyk-
sikkö (engl. Control Unit) ja oikealla esivahvistin (engl. Pre-Amplifier) (Temperature Cont-
roller User Manual 2020)

Lämpötilasäätäjässä on 8 mittauskanavaa, joihin voi kiinnittää ulkoisia vastuksia tai läm-

pötila-antureita: nämä kytketään esivahvistimessa näkyviin portteihin. Varsinaisten mit-

tauskanavien lisäksi esivahvistimen sisällä on 4 referenssikanavaa, joihin on kiinnitetty

tarkkuusvastukset 10 kΩ, 1 kΩ, 100 Ω ja 10 Ω. Itse lämpötilasäätäjä mittaa resistanssia

kuvan 3.2 mukaisesti. Jos mittauskanaviin liitetään lämpötila-antureita, laitteen mittaama

resistanssiarvo voidaan muuttaa kalibraatiokäyrän avulla lämpötilaksi.

Resistanssin mittaaminen perustuu Ohmin lakiin ja se tehdään nelipistemittauksena suu-

remman tarkkuuden saamiseksi. Nelipistemittaus tarkoittaa sitä, että virta tulee eri piiristä
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Kuva 3.2. Yksinkertaistettu kaaviokuva resistanssimittauksesta. Vastukseen, eli testatta-
vaan laitteeseen (engl. Device-under-test, DUT) ohjataan sinimuotoinen virta ja mitataan
jännite vastuksen yli. (Temperature Controller System Description 2020)

kuin missä jännite mitataan. Kuvassa 3.2 virta syötetään vasemmanpuoleisesta piiristä ja

jännite mitataan oikeanpuoleisesta piiristä. Kuvassa 3.2 näkyy myös jännitevahvistimen

merkki. Lämpötilasäätäjän sisällä on lukuisia jännitevahvistimia, koska jännitteet ovat hy-

vin pieniä, noin mikrovoltin luokkaa. Lopuksi jännitesignaali muunnetaan digitaaliseksi ja

syötetään tietokoneelle analysoitavaksi. Tätä komponenttien ja toimenpiteiden sarjaa kut-

sutaan analyysipoluksi. Laite mittaa vastuksia vuorotellen, kutakin muutaman sekunnin

ajan. Mittausvirtaa voi säätää kullakin mittauskanavalla erikseen.

Kuten kaikilla mittalaitteilla, lämpötilasäätäjälläkin on omat virhelähteensä. Kaikilla säätä-

jän sisällä olevilla komponenteilla, kuten jännitevahvistimilla, johtimilla ja digitaali-analogia-

muuntimella, on lämpötilasta riippuvia ominaisuuksia. Tämä vaikuttaa lämpötilasäätäjän

resistanssin mittaukseen. Säätäjä ei ole kryostaatin sisällä, vaan huoneenlämpötilassa,

jolloin huoneenlämpötilassa tapahtuvat muutokset näkyvät ei-toivotusti mittaustuloksissa.

Pelkästään komponenttivalinnoilla ei voi poistaa huoneenlämpötilan muutosten vaikutusta

mittaustuloksiin, koska lämpötila vaikuttaa säätäjän kaikkien komponenttien ominaisuuk-

siin, ei pelkästään resistanssiin. Vaihtoehtoinen menetelmä on resistanssikompensaatio,

jossa mittauskanavan tulosta verrataan johonkin arvoon, joka tunnetaan. Referenssivas-

tusten vastusarvo on tämä tunnettu arvo, jolla kompensoidaan mittauskanavan mittaus-

tulosta.

Resistanssikompensaatiossa oletetaan, että referenssivastusten resistanssi ei muutu lain-

kaan lämpötilan muuttuessa: sen lämpötilakerroin on siis 0. Jos referenssivastusta mitat-

taisiin ideaalisella mittalaitteella, sen resistanssikuvaaja olisi vaakasuora. Kuitenkin, kun

referenssikanavaa mitataan muuttuvissa lämpötilaoloissa, huomataan, että kuvaaja ei ole

vaakasuora. Kuvassa 3.3 näkyy, miten lämpötilan arvot oli säädetty mittausten aikana, se-

kä mitattuja resistanssin arvoja referenssikanavalta.

Nyt on huomattava, että kun mittaamme lämpötilasäätäjällä referenssivastuskanavaa,

mittaustulokseen vaikuttaa lämpötilasäätäjän kaikkien komponenttien lämpötilariippuvuus.

Alussa oletimme, että itse referenssivastuksen resistanssi ei riipu lämpötilasta. Siitä syys-

tä selitämme kuvassa 3.3 havaittavan resistanssin lämpötilariippuvuuden johtuvan muista

laitteen komponenteista. Mittausten perusteella resistanssin lämpötilariiippuvuus on sa-
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Kuva 3.3. Lämpötila ajan funktiona vasemmalla pystyakselilla, resistanssi oikealla. Resis-
tanssidata on referenssikanavalta, ja siinä näkyy lämpötilan muutoksia vastaavat portaat.
Data on projektiin kuuluneista mittauksista.

manlaista referenssi- ja mittauskanavilla. Päättelemme, että koska eri vastukset käyttävät

samaa analyysipolkua, mittauskanavalla täytyy olla yhtä suuri ja samansuuntainen ana-

lyysipolusta aiheutuva virhe kuin referenssikanavalla. Resistanssikompensaatiossa ver-

taamme kullakin ajanhetkellä referenssikanavalta mitattua resistanssia sen tunnettuun

arvoon huoneenlämpötilassa. Tästä saamme kullekin ajanhetkelle kertoimen, jolla voim-

me kertoa mittauskanavalta saatua resistanssiarvoa.

Käytännössä referenssivastuksina käytettävillä vastuksilla lämpötilakerroin on hyvin pieni,

yleensä noin 5 ppm/K valmistajan mukaan, joten osoittautuu, että se voidaan arvioida

nollaksi hyvin tuloksin.
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4 MENETELMÄT

Resistanssikompensaation testaamiseksi tehtiin kaksi mittaussarjaa. Tutkimukset olivat

määrällisiä, ja niillä haluttiin selvittää, parantaako resistanssikompensaatio lämpötilasää-

täjän lämpötilamittauksen tarkkuutta. Esitellään seuraavaksi tutkimuskysymykset ja hypo-

teesit.

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, kuinka paljon resistanssikompensaatio parantaa läm-

pötilakertoimien arvoja. Aiempien mittausten perusteella tiedettiin, että lämpötilakerroin-

ten arvot ovat keskimäärin -65 ppm/K. Laitteen käyttöohjeessa luvataan lämpötilakertoi-

meksi yli -100 ppm/K. Ennen näitä uusia mittauksia arvioitiin, että resistanssikompensaa-

tiolla lämpötilakertoimet voisivat olla noin -15 ppm/K.

Toinen tutkimuskysymys oli, pitääkö referenssivastuksen vastusarvon olla mahdollisim-

man lähellä mitattavaa vastusta resistanssikompensaation onnistumiseksi. Hypoteesi oli,

että pitää. Tämä tutkimuskysymys oli tärkeä, koska tutkimuksen pohjalta tehtäisiin mah-

dollisesti algoritmi, jonka pohjalta lämpötilasäätäjä huomioisi resistanssikompensaation

automaattisesti. Algoritmin kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, mitä referenssivas-

tusta kannattaa käyttää kunkin mitattavan vastuksen mittaamiseen.

Kolmanneksi haluttiin tutkia, miten resistanssikompensaation aiheuttama mahdollinen pa-

rannus suhtautuu lämpötila-anturien kalibrointivirheeseen. Tutkimuksen perimmäisenä ta-

voitteena oli parantaa lämpötilamittauksen tarkkuutta, jolloin on oleellista ottaa huomioon

muitakin virhelähteitä. Hypoteesi oli, että lämpötila-anturien kalibrointivirhe olisi pienempi

kuin resistanssikompensaation aiheuttama parannus.

Mittausjärjestelyyn kuului lämpökaappi, kolme lämpötilasäätäjää ja 10 Ω - 1 MΩ vastuk-

sia, kuten kaaviossa 4.1 näkyy. Eristettyä, ohjelmoitavaa lämpökaappia käytettiin, jotta

saatiin suurempia lämpötilaeroja ja hallintaa lämpötilanvaihteluihin kuin tavallista toimis-

totilaa ja sen luontaista lämpötilanvaihtelua käyttämällä. Lämpötilaa muutettiin portaittain,

ja muutosten välillä oli noin 8 tuntia tasaista lämpötilaa, jotta lämpötila säätäjien sisäl-

lä ehti tasaantua. Kuvassa 3.3 näkyy lämpötilan muutos toisessa mittauksessa. Ensim-

mäisessä mittauksessa käytetty lämpötila-alue oli 10 ◦C - 40 ◦C, ja toisessa mittauksessa

hieman suppeampi 10 ◦C - 30 ◦C. Ensimmäisen mittauksen jälkeen arvioitiin, että dataso-

vitteet toimisivat hyvin suppeammallakin lämpötila-alueella, joten toisessa mittauksessa

pidennettiin tasaisen lämpötilan aluetta suuremman lämpötila-alueen sijaan.
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Kuva 4.1. Kaaviokuva mittausjärjestelystä. Lämpökaapissa näkyviin kolmeen lämpötila-
säätäjiin kytkettiin erisuuruisia vastuksia.

Lämpötilasäätäjiin kytkettiin ulkoisia vastuksia, joiden ppm/K-arvot olivat korkeintaan 25

ppm/K. Näissä mittauksissa haluttiin tutkia lämpötilasäätäjää, ei niinkään lämpötila-anturien

toimintaa, joten siksi lämpötilasäätäjän mittauskanaviin ei kiinnitetty lämpötila-antureja.

Ensimmäisessä mittauksessa käytettiin 1 kΩ - 1 MΩ vastuksia. Dataa analysoidessa huo-

mattiin, että tarvittaisiin lisää mittausdataa pienemmillä vastuksilla, joten toisessa mittauk-

sessa käytettiin 10 Ω - 1 kΩ vastuksia. On aina mahdollista, että yksittäisissä vastuksissa

tai mittauskanavissa on jotain vikaa. Tämä riski minimoitiin käyttämällä neljässä mittaus-

kanavassa samanlaista vastusta. Jotta saataisiin selville, mitkä mittausasetukset toimivat

parhaiten, eri kanavilla käytettiin eri mittausvirtoja. Lopuksi ulkoisten vastusten vastusar-

vot mitattiin vertailun vuoksi tavallisella digitaalimittarilla.

Dataa kerättiin yhteensä 110 tunnin ajan. Lämpötila kullakin ajanhetkellä saatiin lämpö-

kaapin muistista ja resistanssidata lämpötilasäätäjien muistista. Yhteensä resistanssida-

taa saatiin kolmen laitteen 12 kanavalta (8 mittauskanavaa + 4 referenssikanavaa) kah-

desta mittaussarjasta.
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5 TULOKSET

Tässä luvussa käsitellään mittauksista saatuja tuloksia. Tarkastellaan aluksi esimerkki-

nä yhtä mittauskanavaa yhdestä laitteesta, koska tulokset ovat samansuuntaisia kaikilla

mittauskanavilla. Kuvassa 5.1 näkyy lämpötilasäätäjästä saatua dataa. Ulkoisena vastuk-

sena on ollut 100 Ω vastus ja referenssivastuksena on käytetty 10 kΩ vastusta. Referens-

sikanavalta on laskettu poikkeama referenssivastuksen vastusarvosta huoneenlämpöti-

lasta, ja tätä tietoa on käytetty hyväksi mittauskanavan tuloksen kompensointiin.

Kuva 5.1. Resistanssi ajan funktiona. Sininen data on ilman resistanssikompensaatiota
ja siinä näkyvät portaat heijastelevat lämpötilan muutoksia kokeen aikana (ks. kuva 3.3).
Vihreä data on saatu kompensoimalla referenssikanavalla ja siinä ei näy portaita.

Kuvasta 5.1 huomataan, että kompensoidussa vihreässä käyrässä ympäristön lämpöti-

lan muutosta ei voi juurikaan havaita. Kuvassa 5.2 lämpötilasäätäjän data on yhdistetty

lämpökaapin dataan, ja datasetteihin on sovitettu suorat. Sovite on laskettu vain tasaisen

lämpötilan alueista, jotta se olisi mahdollisimman tarkka. Kaava 2.6 kertoo, että resistans-

sin lämpötilakerroin on R(T)-kuvaajan suhteellinen kulmakerroin, eli kulmakerroin jaettu-

na resistanssilla vertailulämpötilassa. Nyt tavoittelemme itseisarvoltaan mahdollisimman

pientä lämpötilakerrointa ja siten mahdollisimman loivaa kuvaajaa. Negatiivinen lämpöti-

lakerroin tarkoittaa, että resistiivisyys ja lämpötila riippuvat käänteisesti toisistaan, kuten

metalleilla (ks. luku 2.2).
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Kuva 5.2. Resistanssi lämpötilan funktiona. Sininen data on ilman resistanssikompensaa-
tiota, vihreä kompensaation kanssa. Lämpötilakertoimiksi sovitesuorien kulmakertoimista
on laskettu alkuperäiselle datalle -61,75 ppm/K ja korjatulle datalle -11,54 ppm/K.

Tähän asti olemme tarkastelleet vain yhtä ulkoista vastusta kompensoituna yhdellä refe-

renssivastuksella. Tutkimukseen kuului kolme laitetta, joissa kaikissa on 8 mittauskana-

vaa, joita kaikkia kompensoitiin kaikilla 4 referenssikanavalla. Lisäksi mittaussarjoja oli 2,

jolloin saadaan 3·8·4·2 = 192 kuvan 5.2 kaltaista mittauskäyrää. Vertaillaan seuraavaksi

näistä käyristä saatuja lämpötilakertoimien arvoja. Kuvassa 5.3 näkyvät pisteet edustavat

kukin yhtä ulkoisen vastuksen ja referenssivastuksen muodostamaa paria.

Kuva 5.3. Lämpötilakerroin vastusarvon funktiona resistanssikompensaatiolla ja ilman.
Vaaka-akselilla on valmistajan ilmoittama vastusarvo. Sinisellä ympyrällä on merkitty läm-
pötilakerroin ilman resistanssikompensaatiota, ja muut ovat arvoja erisuuruisilla referens-
sivastuksilla.
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Kuvasta 5.3 huomataan, että resistanssikompensaatiolla saadut lämpötilakertoimet ovat

lähempänä nollaa kuin mitatuista datoista lasketut. Korkeimmat kompensoitujen datojen

lämpötilakertoimet ovat noin 20 ppm/K, mikä vaikuttaa siltä, että huoneenlämpötilan muu-

toksia on ylikompensoitu. Pääosin syynä positiivisiin lämpötilakertoimiin on suuri kohina

referenssikanavalla tai mittauskanavalla. Kohinaa aiheutuu siitä, jos mittausvirta on va-

littu liian pieneksi. Etenkin toisessa mittauksessa, jossa mitattiin alle 1 kΩ vastuksia, eri

kanavilla käytettiin erilaisia mittausvirtoja, jolloin alle 1 kΩ vastuksilla esiintyy enemmän

positiivisia lämpötilakertoimia. Keskiarvo kompensoimattomista lämpötilakertoimista on -

60,2 ppm/K ja kompensoiduista -0,72 ppm/K. Kompensoimattomien tulosten hajonta oli

7,7 ppm/K ja kompensoitujen 10,5 ppm/K.

Hypoteesimme oli, että se referenssivastus, jonka vastusarvo on lähinnä mitattavan vas-

tuksen resistanssia, tuottaisi parhaan tuloksen resistanssikompensaatiossa. Tämän pi-

täisi kuvassa 5.3 näkyä niin, että kompensoidut lämpötilakertoimet olisivat ryhmittyneet

referenssivastuksen mukaan. Tällöin esimerkiksi 1 MΩ ulkoisella vastuksella 10 kΩ re-

ferenssivastuksen tuottama lämpötilakerroin pitäisi olla lähimpänä nollaa, koska se on

lähin referenssivastus. Ryhmittymiä ei etenkään alle 1 kΩ vastuksilla voi havaita, joten on

todettava, että resistanssikompensaation onnistuminen ei suoraan riipu referenssivastuk-

sen suuruudesta. Mittausvirran valinta on merkittävämpi tekijä.

Viimeiseksi halusimme vertailla resistanssikompensaation merkittävyyttä anturien kali-

brointivirheeseen. Anturien virheprosenttien määrittäminen on haastavaa, koska osalla

antureista on yksilölliset kalibraatiokäyränsä ja osalla yleinen kalibraatiokäyrä. Siksi ar-

vioimme, että antureiden virhe ei ole ainakaan pienempi kuin 0,1 %. Kuvan 5.4 vaaka-

suora viiva vastaa siis tilannetta, missä lämpötila-anturin resistanssi voitaisiin mitata ide-

aalisesti ilman muita virhetekijöitä.

Kuvan 5.4 muissa käyrissä on huomioitu se, että lämpötilasäätäjän resistanssimittaus

riippuu huoneenlämpötilasta. Tässä käytettiin eri anturityyppien (Pt100, Cernox, RuO2)

kalibrointikäyriä, jotka kertovat, mikä on anturin resistanssi kussakin lämpötilassa valmis-

tajan mukaan. Anturin resistanssiin lisättiin lämpötilasäätäjän lämpötilakertoimen verran

virhettä, ja sitten laskettiin lämpötilan suhteellinen virhe kussakin lämpötilassa. Lämpötila-

kertoimina käytettiin 65 ppm/K (ilman resistanssikompensaatiota) ja 15 ppm/K (resistans-

sikompensaatiolla). Nämä lämpötilakertoimet eivät vastaa täysin edellä esitettyjä. Tässä

käytettiin positiivisia kertoimia, koska suhteellisen virheen laskemisessa ei ole väliä sillä,

mihin suuntaan resistanssin virhe on. Tässä käytetty 15 ppm/K poikkeaa edellä laske-

tusta resistanssikompensoitujen lämpötilakertoimesta (-0,72 ppm/K), ja syynä on se, että

tässä ns. ylikompensoidut lämpötilakertoimet on jätetty pois.

Kuvasta 5.4 huomataan, että katkoviivoitetut käyrät ovat vastaavia yhtenäisiä käyriä alem-

pana, eli resistanssikompensaatio pienentää lämpötilan suhteellista virhettä. Kuitenkin

suhteellinen virhe erityisesti Pt100- ja Cernox-antureilla on ilman resistanssikompensaa-
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Kuva 5.4. Lämpötilan prosentuaalinen virhe lämpötilan funktiona. Tässä on vertailtu pel-
kän anturin kalibrointivirhettä siihen tilanteeseen, kun anturi kytketään lämpötilasäätä-
jään, jonka oma resistanssi muuttuu lämpötilan funktiona. Anturien kalibrointivirheeksi
oletettu 0,1 % näkyy sinisenä vaakaviivana. Katkoviivoitetut käyrät viittaavat resistanssi-
kompensoituun lämpötilasäätäjään, ja yhtenäiset käyrät lämpötilasäätäjään ilman resis-
tanssikompensaatiota.

tiotakin luokkaa 0,01 %. RuO2-anturilla resistanssikompensaation aiheuttama parannus

on merkittävin. Kuitenkin koska 0,1 % anturien kalibrointivirhe on arvioitu pienemmäksi

kuin todellisuudessa, lämpötilasäätäjän lämpötilakertoimesta aiheutuva virhe peittyy suu-

rella todennäköisyydellä anturien kalibrointivirheen alle. Lopputulos on siis se, että resis-

tanssikompensaatio ei paranna varsinaisen lämpötilamittauksen tarkkuutta merkittävästi.
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6 YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli tutkia lämpötilan mittausta kylmissä olosuhteissa, resistiivi-

syyden lämpötilakerrointa ja sitä, miten Blueforsin lämpötilasäätäjän tarkkuutta saataisiin

parannettua resistanssikompensaatiolla. Työn alkupuolella käsiteltiin kirjallisuuskatsauk-

sen tapaan lämpötilan mittausta alhaisissa lämpötiloissa ja jälkimmäinen puoli keskittyi

Bluefors Oy:lla kesän aikana tehtyihin lämpötilasäätäjän mittauksiin. Lämpötilasäätäjän

tarkoitus on hallita lämmitysvastuksia ja lämpömittareita kryostaatissa.

Työssä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia kryotekniikan kannalta tärkeitä lämpötilan mit-

tausmenetelmiä ja niiden nykytilaa. Vaikka menetelmiä on paljon, resistanssilämpömit-

tareiden merkitys korostui niiden tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden takia. Resistanssi-

lämpömittareita käytetään myös Blueforsilla ja niiden kannalta olennainen suure on resis-

tiivisyyden lämpötilakerroin, jonka yksikkö on ppm/K. Coulombin saartoon perustuva pri-

määrinen lämpömittari vaikutti minusta potentiaaliselta ja sitä on tutkittu myös Suomessa.

Jäähdytysmenetelmistä kiinnitettiin erityistä huomiota laimennusjäähdyttimiin, koska niitä

käytetään paljon teollisuudessa ja koska Bluefors valmistaa niitä.

Blueforsin lämpötilasäätäjällä tehdyt mittaukset perustuivat resistanssikompensaation tut-

kimiseen. Resistanssikompensaatiossa referenssivastuksia käytetään minimoimaan läm-

pötilasäätäjän ympäristön lämpötilan vaikutus sen mittaustuloksiin. Mittaukset tehtiin oi-

keaoppisesti huomioiden mahdolliset virhelähteet, ja data kerättiin kolmesta lämpötila-

säätäjästä sekä eristetyn lämpökaapin muistista.

Tehtyjen mittausten tulokseksi saatiin, että resistanssikompensaatio pienentää lämpöti-

lasäätäjän lämpötilakerrointa keskimäärin noin arvoon -0,73 ppm/K. Resistanssikompen-

soitujen tulosten keskihajonta oli kuitenkin suhteellisen suuri, noin 10,5 ppm/K. Tutkimuk-

sissa saatiin kuitenkin selville, että hajontaan voidaan vaikuttaa mittausvirran valinnalla.

Ilman resistanssikompensaatiota lämpötilakertoimet olivat keskimäärin -60,2 ppm/K, mi-

kä on lähellä aiempien mittausten arvoa -65 ppm/K. Lämpötilakerrointen määrittämisen

osalta tulos oli hyvä, koska ideaalitilanteessa resistanssikompensaatiolla lämpötilakerroin

olisi nolla.

Hypoteesin mukaan resistanssikompensaatiossa on käytettävä sellaista referenssivas-

tusta, jonka resistanssi on mahdollisimman lähellä mitattavaa vastusta. Tuloksista kuiten-

kin selvisi, että referenssivastuksen suuruus ei ole merkittävin tekijä, jolla resistanssikom-
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pensaation onnistuminen saadaan optimoitua. Hypoteesi oli siis väärä, mutta tutkimuk-

sessa saatiin vihje siitä, että mittausvirran valinta olisi merkittävämpi tekijä resistanssi-

kompensaation onnistumiselle.

Viimeisenä tuloksena saatiin, että lämpötila-anturien kalibrointivirhe on merkittävämpi vir-

helähde kuin huoneenlämpötilan muutosten vaikutus lämpötilasäätäjän resistanssimit-

taukseen. Tämä tarkoittaa, että resistanssikompensaatio ei paranna merkittävästi läm-

pötilasäätäjän lämpötilamittauksen tarkkuutta, mikä ei ollut toivottu tulos. Tarkkuuden pa-

raneminen edellyttäisi tarkempia lämpötila-antureita. Kuitenkin lämpötilasäätäjän resis-

tanssin mittauksen tarkkuus paranee, mikä voi olla hyödyllistä joillekin käyttäjille.

Tehdystä analyysistä saatiin uutta tietoa lämpötilasäätäjän tarkkuudesta ja käytöksestä

muuttuvissa lämpötiloissa. Resistanssikompensaatiota ei ollut ennen testattu Blueforsilla,

ja siitä syystä mittaukset olivat tarpeellisia. Lämpötilakertoimet ilman resistanssikompen-

saatiota olivat linjassa aiempien tulosten kanssa ja resistanssikompensaation kanssa ne

vaikuttivat lupaavilta. Tutkimuksen perusteella voidaan kehittää algoritmi, jolla lämpötila-

säätäjä voi toteuttaa resistanssikompensaatiota automaattisesti.

Tässä tutkimuksessa ei ehditty tutkia tilannetta, jossa referenssivastukset ovat eri lämpö-

tilassa kuin mitattavat vastukset. Oikeassa mittaustilanteessa lämpötilasäätäjään on kyt-

ketty lämpötila-anturit, jotka ovat kryostaatin sisällä. Referenssivastukset taas ovat aina

huoneenlämpötilassa. Ennen resistanssikompensaatioalgoritmin tekemistä pitäisi selvit-

tää, toimiiko resistanssikompensaatio, jos referenssivastukset ja mitattavat vastukset ovat

eri lämpötiloissa. Lisäksi olisi hyvä tutkia, miten lämpötila-anturien kytkeminen vaikuttaa

tuloksiin.

Kryotekniikalla on jo nykyään paljon sovelluksia avaruustutkimuksesta kudosten jäädyt-

tämiseen ja magneettikuvaukseen. Tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä on varmasti

kvanttitietokoneet, joissa tarvitaan usein erittäin alhaisia lämpötiloja. Tässä nimenomaan

laimennusjäähdyttimet ovat merkittäviä, koska niiden avulla voidaan saavuttaa jatkuva

jäähdytys. Kryostaatit tulevat siis luultavasti yleistymään ja samalla niiltä vaaditaan help-

pokäyttöisyyttä. Luotettavien ja helppokäyttöisten laitteiden valmistaminen on Blueforsin-

kin tavoitteena, ja lämpötilasäätäjä osaltaan vastaa tähän tavoitteeseen. Siksi lämpötila-

mittauksen ja kyseisen lämpötilasäätäjän tarkkuuden tutkiminen tuntui mielekkäältä pro-

jektilta.

Ennen projektia kryogeniikka ei ollut minulle tuttu fysiikan osa-alue, joten opin paljon kyl-

mäfysiikasta, ja pääsin näkemään läheltä, miten fysiikkaa sovelletaan käytäntöön. Tu-

tustuttuani laajasti kryotekniikan nykytilanteeseen huomaan Blueforsin ratkaisujen olevan

hyviä ja suomalaisen tutkimuksen olevan arvokasta kylmäfysiikan alalla.
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