Uusi SI-järjestelmä toteuttaa
Maxwellin unelman
Antti Manninen

Tämän

vuoden
tammi-

liikkeestä tai massasta, vaan pilaantumattomien, muuttumattomien ja

kuussa kanadalaistutkijat rapor-

täydellisen samanlaisten atomien

Planckin vakion arvon kahdella

[2]. Maxwellia voi kiittää hämmäs-

nasosan mittausepävarmuuden

edellytykset sen toteuttamiselle

toivat hätkähdyttävän tieteellisen

aallonpituudesta, värähtelyn jak-

menetelmällä ja tulokset olivat

tyttävän kaukonäköisestä visios-

tuloksen: he olivat määrittäneet

sosta ja absoluuttisesta massasta”

sopusoinnussa alle 0,1 miljoo-

ta, mutta tekniset ja tieteelliset

sisällä [1]. Aiemmin näillä kahdella
menetelmällä eri laboratorioissa
saatujen tulosten välillä on ollut
noin miljoonasosan suuruinen

ero. Miksi meidän pitäisi välittää

näistä viimeisistä desimaaleista?
Siksi että uusi tulos on tärkeä

askel kohti mittaamisen suurta

murrosta, luonnonvakiopohjaista
mittayksikköjärjestelmää.

Luonnonvakioiden ja atomien

ominaisuuksien avulla määritelty
mittayksikköjärjestelmä on ollut
mittaustieteen eli metrologian

tutkijoiden haaveena vuosikym-

menten ajan. Itse asiassa jo vuonna 1870 James Clerk Maxwell

esitti: ”Jos aiotaan luoda pituuden,
ajan tai massan mittanormaaleja,

jotka ovat täydellisen pysyviä, niitä
ei pidä etsiä planeettamme koosta,
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alkavat olla kasassa vasta nyt,
2010-luvulla.

Mittaamisen ensimmäinen
vallankumous roihahti
Ranskassa
Ajatus koko maailman kattavasta
yhtenäisestä mittayksikköjärjes-

telmästä kypsyi 1700-luvun lopun
Ranskassa vallankumouksen

aikoihin. Lähtökohdaksi otettiin
senaikaiset ”luonnonvakiot” eli

maapallon ympärysmitta ja veden
tiheys. Pituuden yksiköksi, metriksi, valittiin yksi kymmenes-

miljoonasosa päiväntasaajan ja

pohjoisnavan välisestä isoympy-

rän neljänneksestä, joka oli juuri

pystytty määrittämään ennennäkemättömän tarkasti, ja massan
yksiköksi, grammaksi, valittiin

kuutiosenttimetrin vesimäärän

massa. Tämän lähtökohdan mu-

kaisesti kilogrammalle ja metrille

valmistettiin platinaiset mittanormaalit Ranskassa vuonna 1799.
1800-luvun loppupuolella

metriin, kilogrammaan ja vuoro-

kauden keskimääräisen pituuden
avulla määriteltyyn sekuntiin
perustuva mittayksikköjär-

jestelmä oli levinnyt suureen

osaan Eurooppaa. Vuonna 1875

allekirjoitettiin metrisopimus ja

perustettiin BIPM, kansainvälinen
paino- ja mittatoimisto, metro-

logian keskuspaikaksi Sèvresiin
Pariisin lähelle. Vuonna 1889

otettiin käyttöön uudet, platinan

ja iridiumin seoksesta valmistetut
prototyypit metrin ja kilogramman määrittelemiseksi. Näiden

BIPM:n tiloissa monilukkoisessa
kassakaapissa säilytettävien

kansainvälisten prototyyppien

lisäksi valmistettiin niiden identtisiä kopioita, jollaiset Suomikin

sai omiksi mittanormaaleikseen
vuonna 1890.

Metrijärjestelmä laajeni säh-

kösuureisiin vuonna 1946, kun
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ampeeri otettiin neljänneksi

sen siirtymän taajuuteen. Metrin

luonnonvakiolle: Planckin vakiolle

1960 mittayksikköjärjestelmälle

jestelmän perustana luovuttiin

kB. Metrin, sekunnin ja kandelan

perusyksiköksi metrin, kilogramman ja sekunnin rinnalle. Vuonna
hyväksyttiin nykyinen nimitys,

SI, ja mukaan otettiin kaksi uutta

perusyksikköä: kelvin ja kandela.

Vuonna 1971 järjestelmää täyden-

nettiin vielä yhdellä perusyksiköllä, moolilla. Nykyinen SI-järjestel-

mä perustuu taulukon 1 mukaisesti seitsemään perussuureeseen ja
niitä vastaaviin perusyksiköihin

[4]. Näiden perusyksiköiden avulla
voidaan esittää muiden suureiden

kansainvälisestä platina-iridiumprototyypistä mittayksikköjär-

vuonna 1960, kun otettiin käyttöön Kr-atomien emittoiman
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säteilyn aallonpituuteen perus-

tuva metrin määritelmä. Se korvattiin vuonna 1983 nykyisellä

määritelmällä, joka ensimmäisenä
perustuu luonnonvakiolle (valon
nopeus tyhjiössä, c) sovittuun

arvoon. Sen mukaisesti metri on
määritelty niin, että valo etenee

tyhjiössä sekunnin aikana täsmäl-

mittayksiköt, kuten esimerkiksi

leen 299 792 458 metriä.

telmän toteuttamisesta ja kehit-

säilytettävän kansainvälisen

voiman yk sik kö new ton: N =
kg m s . SI-mittayksikköjärjes-2

tämisestä vastaavat kansalliset
metrologialaitokset, jollaisena

Suomessa toimii Mittatekniikan
keskus (MIKES).

Sekunnin määrittelemisestä

vuorokauden tai vuoden pituuden
avulla luovuttiin vuonna 1967,

kun siirryttiin nykyiseen atomi-

fysikaaliseen määritelmään, joka
perustuu cesium-atomin kahden
ylihienovuorovaikutustilan väliARKHIMEDES 2/2012

Mutta kilogramma määri-

tellään yhä edelleen BIPM:ssä

prototyypin avulla. Myös mooli

sekä virtajohdinten välisen voiman avulla määritelty ampeeri

riippuvat suoraan kilogramman

prototyypistä. Lämpötilan perus-

yksikkö kelvin on määritelty kiinnittämällä veden kolmoispisteen

lämpötila. Nyt metrologien tavoitteena on määritellä kilogramma,

ampeeri, mooli ja kelvin uudelleen
kiinnittämällä vakioarvot neljälle

h, alkeisvaraukselle e, Avogadron

vakiolle NA ja Boltzmannin vakiolle
määritelmät on tarkoitus jättää
periaatteessa ennalleen, mutta

niidenkin sanamuodot muuttu-

nevat. Keskustelua varten BIPM
on julkistanut verkkosivuillaan

alustavat ehdotukset SI-perusyk-

siköiden uusiksi määritelmiksi [5],
ja niiden vapaat suomennokset on
esitetty taulukossa 1.

Kvanttinormaalit
mullistivat sähkösuureiden
mittaukset
SI-järjestelmässä sähkösuurei-

den perusyksikkönä on ja pysyy
sähkövirran yksikkö ampeeri.

Ehdotettussa uudessa ampeerin

määritelmässä vain yksinkertai-

sesti kiinnitetään alkeisvarauksen
numeroarvo ottamatta kantaa
siihen, miten ampeeri käytän-

nössä toteutetaan. Yksiköiden
toteuttamistapoja käsitellään

BIPM:n erillisissä mise en pratique
-dokumenteissa [5]. Ampeerin

määritelmän muuttuessa nykyiset
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Taulukko 1. Nykyiset SI-perusyksiköiden määritelmät ja BIPM:n julkistamat ehdotukset uusiksi määritelmiksi [4, 5]. Luonnonvakioiden tarkkojen arvojen valinnassa (viimeiset desimaalit X) hyödynnetään kaikkia käytetävissä olevia mittaustuloksia ja pyritään
siihen, että mittayksiköiden suuruudet eivät muutu.

SI-perusyksikkö

Nykyinen määritelmä

Ehdotettu uusi määritelmä

sekunti (s)

Sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jaksonaika, joka vastaa cesium 133 -atomin
siirtymää perustilan ylihienorakenteen kahden
energiatason välillä.

Sekunti, s, on ajan yksikkö. Sen suuruus määräytyy
kiinnittämällä lepotilassa 0 K:n lämpötilassa olevan
cesium 133 -atomin perustilan ylihienorakennesiirtymän taajuuden numeroarvoksi täsmälleen
9 192 631 770, kun yksikkönä on s−1 eli Hz.

metri (m)

Metri on sellaisen matkan pituus, jonka valo kulkee tyhjiössä aikavälissä 1/299 792 458 sekuntia.

Metri, m, on pituuden yksikkö. Sen suuruus määräytyy
kiinnittämällä valon nopeudelle tyhjiössä täsmälleen
numeroarvo 299 792 458, kun yksikkönä on m s-1.

kilogramma
(kg)

Kilogramma on massan yksikkö; se on yhtä suuri
kuin kansainvälisen kilogramman prototyypin
massa.

Kilogramma, kg, on massan yksikkö. Sen suuruus
määräytyy kiinnittämällä Planckin vakion numeroarvoksi täsmälleen 6,626 06X ×10−34, kun yksikkönä on
s−1 m2 kg eli J s.

ampeeri (A)

Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton
sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa
yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja
poikkipinnaltaan mitättömässä pyöreässä johtimessa, jotka ovat metrin etäisyydellä toisistaan
tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2×10−7
newtonin voiman johtimen metriä kohti.

Ampeeri, A, on sähkövirran yksikkö. Sen suuruus
määräytyy kiinnittämällä alkeisvarauksen numeroarvoksi täsmälleen 1,602 17X ×10−19, kun yksikkönä on
A s eli C.

kelvin (K)

Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on
1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta.

Kelvin, K, on termodynaamisen lämpötilan yksikkö.
Sen suuruus määräytyy kiinnittämällä Boltzmannin
vakion numeroarvoksi täsmälleen 1.380 6X ×10−23,
kun yksikkönä on s−2 m2 kg K−1 eli J K−1.

mooli (mol)

Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka
sisältää yhtä monta perusosasta kuin 0,012
kilogrammassa hiili 12:ta on atomeja. Moolia
käytettäessä perusosaset on yksilöitävä ja ne
voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten
määriteltyjä ryhmiä.

Mooli, mol, on yksilöityjen perusosasten ainemäärän
yksikkö; perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä,
ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten yksilöityjä ryhmiä. Moolin suuruus määräytyy
kiinnittämällä Avogadron vakion numeroarvoksi
täsmälleen 6,022 14X ×1023, kun yksikkönä on mol−1.

kandela (cd)

Kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka
tiettyyn suuntaan lähettää monokromaattista
540×1012 hertsin taajuista säteilyä ja jonka säteilyintensiteetti tähän suuntaan on 1/683 wattia
steradiaania kohti

Kandela, cd, on valovoiman yksikkö. Sen suuruus
määräytyy kiinnittämällä 540 ×1012 Hz taajuisen monokromaattisen säteilyn valotehokkuuden numeroarvoksi täsmälleen 683, kun yksikkönä on s3 m−2 kg−1 cd
sr eli cd sr W−1 eli lm W−1.
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Kuva 1. Uutta ja vanhaa nykypäivää. MIKES käyttää metrin toteuttamiseen optista taajuuskampaa (vas.), joka perustuu
atomikellon avulla tahdistettujen fs-laserpulssien spektriin. Sen sijaan kilogramma määritellään ja toteutetaan vieläkin
1800-luvun lopulla valmistetun prototyypin ja sen kopioiden avulla (oik.).

kiinteäarvoiset vakiot, magneetti-

nitenormaalien kansainvälisissä

1980-luvulla kvantti-Hall-ilmiöön

telty 4π × 10-7 H/m) ja sähkövakio

liset erot ovat vain suuruusluok-

e:n ja h:n arvoihin. Matalassa

vakio eli tyhjiön permeabiliteetti
μ0 (jonka arvoksi nyt on määrieli tyhjiön permittiivisyys ε0 =

1/(μ0 c2), muuttuvat kokeellisesti
määritettäviksi.

Sähkömetrologian mullistus

kohti luonnonvakioiden avulla

määriteltyjä mittayksiköitä alkoi
1960-luvulla löydetystä Josephson-ilmiöstä, jonka avulla voltti

voidaan sitoa alkeisvarauksen e

ja Planckin vakion h arvoihin: kun
kahden suprajohtimen väliseen
heikkoon liitokseen syötetään

mikroaaltosäteilyä taajuudella f,

havaitaan liitoksen virta-jännitekäyrässä hyvin tarkasti mitattavissa olevat tasajänniteportaat

arvoilla U = n(h/2e)f, missä n on

kokonaisluku [3]. Josephson-jänARKHIMEDES 2/2012

vertailuissa mittausepävarmuudet
ja laboratorioiden väliset suhteel-

kaa 10 . Nykyisen SI-järjestelmän
-10

mukaisen, sähköisiin voimiin

perustuvan voltin toteutuksen

epävarmuus on tuhansia kertoja
isompi. Vuodesta 1990 lähtien

voltti onkin toteutettu kansainvälisen sopimuksen mukaisesti Jo-

sephson-kvanttinormaalien avulla

käyttämällä jännitettä ja taajuutta

yhdistävälle kertoimelle (teoriassa
2e/h) kiinteää arvoa 483 597,9

GHz/V. Nykyisin siis tarkimmat
jännitemittaukset tehdään ja

tulokset esitetään tavallaan SI-järjestelmän ulkopuolella eli tarkemmin kuin voltin SI-määritelmän
mukainen arvo tunnetaan.

Resistanssille kehitettiin

perustuva kvanttinormaali, jonka
avulla ohmi voidaan kiinnittää

lämpötilassa ja korkeassa mag-

neettikentässä kaksidimensioisen
elektronikaasun Hall-resistans-

sissa magneettikentän funktiona
havaitaan hyvin tasaiset portaat

arvoilla RH = RK/i = (h/e2)/i, missä
RK on von Klitzing -vakio ja i on

kokonaisluku. Nykyisin materiaalina käytetään tavallisimmin

GaAs/AlGaAs-rajapintaa, mutta

äskettäin löydettyyn grafeeniin eli
yhden hiiliatomikerroksen muodostamaan kaksidimensioiseen
rakenteeseen perustuva kvantti-Hall-resistanssinormaali on

aktiivisen kehitystyön kohteena.
Kvantti-Hall-ilmiöön perustuen

resistanssikalibrointeja voidaan

13

Kuva 2. SI-mittayksiköt ja niiden
määrittelemiseen käytettävät tai
ehdotetut perusvakiot. Sekunti määritellään jatkossakin 133Cs-atomin
perustilan ylihienorakennesiirtymän
taajuuden avulla (kuvassa fhfs(133Cs)).

tehdä luokkaa 10-8 olevalla suh-

resistanssinormaalin avulla

olevan suhteellisen tarkkuusta-

SI-järjestelmän mukainen ohmi

Käsitteellisesti suoraviivaisempi

sovelluksiin. Viime vuosina elekt-

teellisella epävarmuustasolla eli

paljon tarkemmin kuin nykyisen
tunnetaan. Niinpä ohmi on vuodesta 1990 lähtien toteutettu

kansainvälisen sopimuksen mu-

kaisesti kvantti-Hall-ilmiön avulla

käyttämällä von Klitzing -vakiolle,
joka teorian mukaan on h/e , kiin2

teää arvoa RK-90 = 25 812,807 Ω.

Uuden, alkeisvarauksen kiin-

teään arvoon perustuvan määri-

telmän mukainen ampeeri voidaan
toteuttaa voltin ja ohmin kvanttinormaaleiden avulla kytkemällä
Josephson-jännitenormaalista

saatava jännite U kvantti-Hall14

kalibroidun vastuksen R yli, jolloin

vastuksen läpi kulkee virta I = U/R.
tapa uuden määritelmän mukaisen
sähkövirran yksikön toteutta-

miseen on pumpata elektroneita
yksitellen taajuudella f, jolloin

virta I = ef. Tämä voidaan tehdä

hyvin mataliin lämpötiloihin jäähdytetyillä nanorakenteilla, joissa

Coulombin saarto ja yksielektroniilmiöt tekevät yksittäisten varauksenkuljettajien kontrolloidun
pumppauksen mahdolliseksi.

Jo 1990-luvulla NIST:n tutkijat

USA:ssa saavuttivat elektronien
pumppauksessa luokkaa 10

-8

son, mutta virta oli vain noin 1
pA eli liian pieni metrologisiin
ronipumppujen kehitys kohti

isompia virtoja on edennyt nopeasti. Yksi lupaavimmista uuden

sukupolven elektronipumpuista

on suprajohtavasta ja normaalitilaisesta metallista valmistettuun

yksielektronitransistoriin perustuva
SINIS-portti, joka keksittiin TKK:n
Kylmälaboratoriossa (nykyinen

Aalto-yliopiston O.V. Lounasmaa

-laboratorio) vuonna 2007 ja jonka
kehitystä MIKES ja Aalto-yliopisto
yhteistyössä jatkavat (kts. kuva
3) [6].
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Sähkömetrologien suuri haaste

ennen ampeerin uuteen määritel-

mään siirtymistä on osoittaa, että
kolmeen eri ilmiöön perustuvat

kvanttinormaalit ovat keskenään
ristiriidattomia eli että luonnonvakioilla e ja h tosiaan on samat
arvot kaikissa ilmiöissä ilman

mitään korjauskertoimia. Tähän

pyritään sulkemalla kvanttimet-

rologiakolmio, jossa on tarkoitus
osoittaa, että Josephson-ilmiön

avulla toteutettu jännite, kvantti-Hall-ilmiön avulla toteutettu

resistanssi ja elektronien pumppauksella toteutettu sähkövirta
noudattavat Ohmin lakia U = RI

ainakin 10-7 epävarmuustasolla.

Suomessa ollaan vahvasti mukana

tässä tutkimuksessa MIKESin, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistyönä.

Kilogrammasta ja moolista
väitellään vielä
SI-mittayksikköjärjestelmän

uudistamisessa eniten julkisuutta
saanee yli 120-vuotiaasta kilo-

gramman prototyypistä luopumi-

nen mittayksikön määritelmänä ja

sen korvaaminen Planckin vakiolla
h. Nykyisen, sinänsä hyvin selkeän
ja helposti ymmärrettävän mää-

ritelmän merkittävin heikkous on

se, että kilogramman prototyypin
massa ei pysy vakiona: vuoteen
1990 mennessä kansainvälisen

prototyypin ja sen kopioiden massojen erot olivat muuttuneet noin
50 μg:n haarukassa eikä kukaan
tiedä, kuinka paljon kaikkien

samasta materiaalista samaan

aikaan tehtyjen prototyyppien

massat ovat muuttuneet systeARKHIMEDES 2/2012

maattisesti samaan suuntaan [7].

suurimmista heikkouksista on

sitoa se esimerkiksi elektronin tai

on välttämätöntä kyetä tekemään

Luonnollisin tapa määritellä

kilogramma olisi epäilemättä

protonin massaan. Atomiskaalassa
massa mitataankin käyttämällä

mittayksikkönä atomimassayksikköä (u) eli daltonia (Da), joka määritellään kahdestoistaosaksi C12

atomin massasta. Atomiskaalasta

voidaan siirtyä makroskooppiseen
maailmaan Avogadron vakion, NA,
avulla, mutta sen mittaaminen on
äärimmäisen vaikeaa.

Nykyisessä SI-järjestelmässä

Avogadron vakion arvo voidaan

periaatteessa mitata rakentamalla
yksikiteisestä piistä noin 1 kg:n

pallo ja määrittämällä NA suoraan
atomien lukumäärän ja ainemää-

rän suhteena. Atomien lukumäärä
saadaan pallon ja piikiteen yksikkökopin tilavuuksien suhteesta,

ja ainemäärä on pallon massan ja

moolimassan suhde. Makroskooppiset ja mikroskooppiset dimensiot voidaan määrittää tarkasti

laser- ja röntgeninterferometriaa

käyttäen, pallon massaa verrataan
kilogramman prototyyppiin ja

moolimassa saadaan piin suhteellisesta atomimassasta ottamalla

isotooppijakauma huomioon. Tätä
on yritetty jo 1970-luvulta lähtien
suuren konsortion voimin, joka

nykyään tunnetaan nimellä International Avogadro Coordination.
Piipallon avulla voitaisiin

toteuttaa atomin massaan ja

Avogadron vakion arvoon perustuva kilogramman määritelmä.
Eräs tämän lähestymistavan

piipallojen valmistamisen ja mittaamisen vaikeus. Metrologiassa
vertailuja saman mittayksikön
riippumattomien toteutusten

välillä. Piipallojen valmistusta ei

ole kyennyt edes yrittämään kuin

yksi konsortio, ja vaikka se tekisi-

kin useita näytteitä, eivät tulokset
ole missään nimessä riippumattomia. Piipallotuloksia voidaan

kuitenkin verrata aivan erityyppisiin kokeisiin, sillä Avogadron

vakion muunnoskerroinluonteen
vuoksi niin sanottu molaarinen
Planckin vakio, NAh, tunnetaan

paljon tarkemmin kuin kumpikaan
tulon tekijöistä. Se saadaan yhtälöstä 2hR∞ = mecα2 kirjoittamalla
elektronin massa muodossa me =

Ar(e)Mu/NA, missä Ar(e) on elektronin suhteellinen atomimassa ja Mu
= M(12C)/12 on moolimassavakio.
Koska Ar(e) samoin kuin hienora-

kenne- ja Rydbergin vakiot α ja R∞
tunnetaan alle miljardisosan suh-

teellisella epävarmuudella ja Mu on
nykyisen SI-järjestelmän moolin
määritelmän mukaan täsmäl-

leen 10-3 kg/mol, Planckin vakio

mittaaminen määrittää samalla

Avogadron vakion ja päinvastoin.
Itse asiassa myös Planckin

vakio on luonnollinen tapa kilogramman määrittelemiseen. Se

nähdään esimerkiksi yhdistämällä
energian suhteellisuusteoreetti-

nen ja kvanttimekaaninen perusyhtälö: mc2 = hf. Tämän yhteyden

suora hyödyntäminen todellisessa

mittanormaalissa ei ole mahdollis-
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ta ainakaan lähitulevaisuudessa,

teistoja on sentään useita. Tuloksia

Planckin vakiolle. He julkaisivat

toteuttaa sähkösuureiden kvantti-

Kanadan NRC (NPL:stä siirretyllä

kamittaustensa tulosten kanssa:

mutta massan mittayksikön ja

Planckin vakion yhteys voidaan

normaalien avulla niin sanotussa
wattivaa’assa eli ”sähköisessä

kilogrammassa”. Mittausjärjestelmä on periaatteessa mekaaninen
vaaka, jonka toisessa kupissa on
tutkittava massa m (esim. kilo-

gramman prototyyppi) ja toisessa
kupissa on ulkoisessa magneettikentässä oleva kela. Mittaus

toteutetaan kahdessa vaiheessa.
Ensin mitataan, miten suuri

virta I kelaan pitää syöttää, jotta
magneettinen voima ja massaan
kohdistuva gravitaatiovoima

ovat tasapainossa: I (dΦ/dz) =

mg. Tässä g on paikallinen putoamiskiihtyvyys ja dΦ/dz on kelan
läpäisevän magneettivuon gra-

dientti pystysuunnassa. Toisessa

vaiheessa mitataan jännite U, joka
kelaan indusoituu sen liikkuessa
pystysuoraan nopeudella v: U =

v (dΦ/dz). Tulokset yhdistämällä

saadaan m = UI/(vg) eli massa on
verrannollinen virran ja jännit-

teen tuloon. Kvanttinormaaleita
käyttäen jännite voidaan mitata

suhteessa (h/2e):n arvoon ja sähkövirta suhteessa e:n arvoon, jo-

ten wattivaa’lla voidaan määrittää
massan ja Planckin vakion välinen

suhde. Siihen tarvitaan myös kelan
nopeuden v ja paikallisen putoamiskiihtyvyyden g arvoja, jotka
voidaan mitata hyvin tarkasti.

Myös wattivaakakoe on tekni-

sesti hyvin hankala, mutta valmiita tai valmistumassa olevia lait16

ovat jo julkaisseet USA:n NIST,

Sveitsin METAS, Englannin NPL ja

laitteistolla). Suomessa kehitettiin

2000-luvulla wattivaa’an sukuista,
suprajohtavan kappaleen levi-

tointiin perustuvaa menetelmää

MIKESin, VTT:n ja Venäjän VNIIM:n
yhteistyönä, mutta suprajohteiden
sähkömagneettiset häviöt osoittautuivat odotettua isommaksi
ongelmaksi [8].

Kuvassa 4 on esitetty kevää-

seen 2012 mennessä julkaistujen

wattivaaka- ja piipallomittausten
avulla määritetyt h:n arvot, kun

massa on määritetty kilogramman
nykyisen määritelmän perusteella
[1, 9, 10]. Vuoteen 2005 mennessä julkaistujen piipallotulosten
konsensusarvo poikkesi noin

miljoonasosan wattivaa’alla saa-

vutetuista tuloksista, vaikka näille
tuloksille erikseen määritetyt

epävarmuudet olivat paljon pie-

nempiä. Virheen syyksi epäiltiin

piin isotooppikoostumusta, sillä

ensimmäinen pallo oli kasvatettu

luonnollisesta piistä. Vuonna 2011
julkaistu, 99,995-prosenttiseksi

rikastetulla 28Si-pallolla mitattu
tulos osuikin jo noin 0,2 miljoonasosan päähän tarkimmasta,

NIST:n mittaamasta wattivaakatuloksesta [11]. Sen jälkeen Kanadan
NRC:n tutkijat ovat määrittäneet
rikastetun piipallon valmistuksessa käytetyn materiaalin iso-

tooppikoostumuksen uudelleen ja
laskeneet sen avulla uuden arvon
piipallomittausten antamalle

tuloksensa tammikuussa 2012

yhdessä ensimmäisten wattivaa-

eri menetelmillä saatujen tulosten
suhteellinen ero oli vain 1,2 × 10-8
ja tuloksille arvioidut suhteelliset
epävarmuudet olivat alle 7 × 10-8
[1]. Tämä on erittäin lupaava

askel kohti luonnonvakiopohjaista
mittayksikköjärjestelmää. NRC:n

saama wattivaakatulos kuitenkin
poikkeaa NIST:n aiemmasta tu-

loksesta noin 0,26 miljoonasosaa
eli paljon mittauksille arvoituja

epävarmuuksia enemmän. Massametrologit ovat valmiit uudista-

maan kilogramman määritelmän
vasta sen jälkeen, kun ainakin

kolme riippumatonta mittausta on

antanut h:lle yhteneväiset tulokset
suhteellisella epävarmuustasolla

5 × 10-8 ja ainakin yhdelle mittaukselle arvioitu suhteellinen epävarmuus on alle 2 × 10-8 [12].

Kilogramman määritelmä

liittyy läheisesti myös kemian

perussuureeseen, ainemäärään,
jonka avulla siirrytään kemiallisten reaktioiden atomitason

maailmasta makroskooppiseen

materiaalien, aineiden ja liuosten

maailmaan. Ainemäärän mittayk-

sikkö mooli määritellään nykyisin

massan kautta siten, että moolissa
on yhtä monta aineen perusosasta
kuin 12 grammassa 12C:tä on hii-

liatomeja, eli 12C:n moolimassaksi
on määritelty M(12C) = 12 g/mol.

Taulukon 1 mukaisessa BIPM:n ehdotuksessa kiinnitetään Avogadron ja Planckin vakioiden arvot,
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jolloin M(12C) täytyy määrittää

kemian mittauksissa. Keskustelu

sulamis/jähmettymispisteisiin

loilleen; monet vastustavat sitä, että

olemuksesta ja merkityksestä

käytössä ITS-90-asteikko yli 0,65

mittauksin. Ehdotus on kuitenkin

saanut erityisesti kemistit takajaNA:lle sovittavaan arvoon perustuva

määritelmä tekisi moolista pelkän
isojen lukumäärien lyhennysmerkinnän, ja haluaisivat jatkossakin
määritellä moolin kiinnittämällä
12

C:n moolimassa. Myös kilogram-

man määrittelyä Planckin vakion

avulla on pidetty liian abstraktina
ja vaikeasti selitettävänä esimer-

kiksi koululaisille. Planckin vakion
kiinnittäminen kuitenkin selkeyt-

täisi useita fysiikan kokeita, joissa
saavutettavat tarkkuudet ovat

monta kertalukua parempia kuin

kilogramman ja moolin määritelmistä sekä ainemäärän ja moolin
jatkuu aktiivisena esimerkiksi
Metrologia-lehdessä.

Kelvin määritellään
Boltzmannin vakion avulla
Lämpötilan perusyksikkö kelvin
määritellään nykyisin veden

kolmoispisteelle sovitun lämpö-

tilan avulla. Muiden lämpötilojen
määrittelemiseen käytetään

kansainvälisesti sovittua läm-

pötila-asteikkoa, joka perustuu
erilaisiin kiintopisteisiin kuten kryogeenisten nesteiden

kolmoispisteisiin ja metallien

sekä korkeimmissa lämpötiloissa

Planckin säteilylakiin. Nykyisin on
K:n lämpötiloissa ja PLTS-2000-

asteikko alle 1 K:n lämpötiloissa.
Kiintopisteiden arvot on mitattu
primäärimenetelmillä, joiden

avulla lämpötila voidaan määrittää muiden mitattavissa olevien

suureiden avulla. Tutuin tällaisista
primäärimenetelmistä perustuu
ideaalikaasun tilanyhtälöön pV

= NkBT: tilavuudessa V olevan N
molekyyliä sisältävän kaasun

lämpötila voidaan määrittää mit-

taamalla paine p, kun Boltzmannin
vakion kB ≈ 1,38 × 10-23 J/K arvo

Kuva 3. SINIS-portin [6] virta kontrolliparametrien funktiona, kun pumppaustaajuus on 20 MHz. Kvantittuneet virtatasot
ovat arvoilla I = nef ≈ n × 3,2 pA, missä n
on kokonaisluku. Oikeassa alareunassa
on elektronimikroskooppikuva komponentin rakenteesta.
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tunnetaan. Tässä ja muissakin

Metrin, sekunnin ja
kandelan määritelmät eivät
muutu merkittävästi

yhdessä Aalto-yliopiston kanssa

tulo, kBT, kuvaa termistä energiaa.

Metrin, sekunnin ja kandelan

vuoden 2011 alussa alkaneessa

tavalla kiinnittämällä kB:n arvo.

sanamuotojen osalta. Metrin mää-

fysikaalisissa ilmiöissä esiintyvä

lämpötilan ja Boltzmannin vakion
Taulukon 1 ehdotuksessa kelvin
määritelläänkin luonnollisella

Nykyisessä SI-järjestelmässä

Boltzmannin vakion arvo pystytään määrittämään noin miljoo-

nasosan suhteellisella epävarmuu-

della käyttämällä primäärisiä lämpötilanmittausmenetelmiä veden

kolmoispisteen lämpötilassa. Toistaiseksi tarkimpiin tuloksiin on

päästy mittaamalla äänen nope-

utta jalokaasussa, mutta muitakin

menetelmiä kehitetään aktiivisesti [13]. Ne perustuvat esimerkiksi
jalokaasun dielektrisyysvakion,

sähkövastuksen termisen kohinan
tai atomien absorptiospektrien

Doppler-siirtymän mittaamiseen.

Kun tulevaisuudessa siirrytään kB:n
vakioarvoon perustuvaan kelvinin määritelmään, näitä samoja

primäärimenetelmiä voi käyttää

lämpötilan määrittämiseen muissakin lämpötiloissa kuin veden

kolmoispisteessä. Lämpötila-as-

teikon ääripäissä voidaan käyttää
muita primäärisiä menetelmiä,
kuten esimerkiksi Suomessa

keksittyä CBT-nanolämpömittaria
[14], jota MIKES ja Aalto-yliopisto

alkavat kehittää lämpötilan mittayksikön toteuttamiseen alle 1 K:n
lämpötiloissa Euroopan metrolo-

giatutkimusohjelmaan kuuluvassa
hankkeessa.
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määritelmiä ei ole tässä vaiheessa
tarkoitus muuttaa muuten kuin

ritelmä, joka perustuu sekuntiin
ja valon nopeuden vakioarvoon,

lienee jo sisällöllisesti ”lopullisessa muodossaan”. Metri voidaan

toteuttaa siirtämällä atomikello-

jen tuottama tarkka GHz-luokkaa

oleva taajuus optisille taajuuksille
ja laserien aallonpituuksiin esi-

merkiksi taajuuskamman avulla
[15] ja edelleen fyysisiin pituuksiin interferometrisesti.

Sen sijaan sekunnin määritel-

mää on tulevaisuudessa tarpeen

muuttaa optisella taajuusalueella
toimivien atomikellojen kehitty-

essä. Jo nyt optisilla atomikelloilla
voidaan päästä lähes kaksi kertaluokkaa parempiin tarkkuuksiin

kuin nykyisen sekunnin määritelmän toteuttavilla mikroaaltoalueella toimivilla Cs-atomikelloilla,

joilla parhaimmillaan saavutetaan

luokkaa 5 × 10-16 oleva suhteellinen
epävarmuus [16]. Sekä yksittäisiin
vangittuihin ioneihin (esim. 171Yb+,
199

Hg , Sr , Al ) että atomihiloi+ 88

+ 27

+

hin (esim. 87Sr, 171Yb) perustuvat

optiset atomikellot ovat nopeassa

kehitysvaiheessa eikä niiden omi-

naisuuksia vielä tunneta riittävän
hyvin. Todennäköisesti sekunti

kuitenkin uudelleenmääritellään
optisen alueen transition avulla
tulevaisuudessa mutta ei ennen
vuotta 2019. Suomessa MIKES

kehittää yksittäisen 88Sr+-ioniin

perustuvaa optista atomikelloa
hankkeessa.

Kandela, valovoiman yksikkö,

on ihmissilmän näkemän valon
kirkkauteen liittyvä perusyk-

sikkö. Kandela on siinä mielessä
erityinen SI-perusyksikkö, että

sillä ei mitata pelkkiä fysikaalisia
ominaisuuksia vaan otetaan huomioon myös biologia eli ihmissil-

män herkkyys valolle. Valovoima
saadaan monokromaattisen

540 THz:n valolähteen säteilyin-

tensiteetistä (yksikkö watti/steradiaani) kertomalla se vakiolla

Kcd = 683 cd sr/W. Muuntaajuisten
valolähteiden valovoiman laskennassa otetaan huomioon silmän

herkkyys painottamalla spektristä säteilyintensiteettiä V(λ)-funktiolla, jonka CIE (International

Commission on Illumination) on

standardoinut (CIE S 010/E:2004).
Kandelan suuruus on valittu niin,
että kynttilä tuottaa suunnil-

leen yhden kandelan suuruisen

valovoiman. Alunperin kandela

määriteltiinkin standardikynttilöiden avulla ja sen jälkeen plati-

nan sulamispisteen lämpötilassa

olevan mustan kappaleen säteilyn

avulla. Vuodesta 1979 lähtien kandelan määritelmä on perustunut

monokromaattisen säteilylähteen
intensiteettiin. Tätä lähtökohtaa
ei ainakaan tässä vaiheessa ole

tarkoitus muuttaa, mutta mahdollisuutta kandelan määrittelemi-

seen fotonien lukumäärän avulla
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tutkitaan parhaillaan [17]. MIKES

aina ja kaikkialla. Mittayksiköiden

kilogramman, ampeerin, kelvinin

SI-järjestelmää ei muuteta
turhanpäiten

muutoksen tuomat edut voittavat

määrittelyllä päästäisiin eroon

ja Aalto-yliopisto ovat aktiivisesti
mukana tutkimuksessa.

Kansainvälisesti yhdenmukainen,
käyttökelpoinen ja vakaa mittayksikköjärjestelmä on tieteen,

teollisuuden ja globaalin kaupan-

käynnin perusta. Mittayksiköt pi-

tää määritellä niin, että ne voidaan
toteuttaa luotettavasti ja mahdollisimman tarkasti samanlaisina

määritelmiä ei voi muutella jatku-

vasti, vaan ainoastaan silloin, kun
siitä aiheutuvat haitat, ja silloin-

kin on oleellista pyrkiä pitämään

yksiköiden suuruudet muuttumattomina. Sähkösuureiden kvanttinormaalien, kilogramman säh-

köisten ja atomien lukumäärään

perustuvien toteutusmenetelmien

sekä primääristen lämpötilamittausten kehittyminen ovat tehneet

ja moolin uudelleenmäärittelyn

ajankohtaiseksi. Tällä uudelleenkansainvälisen kilogramman

prototyypin massan mahdolli-

sen muuttumisen aiheuttamasta
kilogramman muuttumisesta ja

saataisiin kvanttinormaalien avulla tehtävät tarkimmat sähkömittaukset SI-järjestelmän määrittelyn
mukaisiksi.

Mittayksikköjärjestelmä on lä-

Kuva 4. Yhteenveto tarkimmista kevääseen 2012 mennessä julkaistuista Planckin vakion h mittaustuloksista epävarmuuksineen [1, 9, 10] ja uusin CODATAn suosittelema arvo (rasti). Wattivaakatulokset on merkitty mustin ja piipallotulokset valkoisin ympyröin ja kunkin tuloksen viereen on merkitty mittauksen julkaissut laboratorio tai konsortio
sekä julkaisuvuosi.
ARKHIMEDES 2/2012
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heisesti kytköksissä luonnonvaki-

vuonna 2015 tai vuonna 2019, kun

metrologian päätavoitteista.

pitää seuraavat kokouksensa. En-

oiden arvoihin, joiden yhä tarkem-

pi mittaaminen on yksi tieteellisen
CODATA kokoaa säännöllisesti

yhteen luonnonvakioiden tarkimmat mittaustulokset ja julkaisee

tulokset noin neljän vuoden välein.
Uusin, vuoden 2010 loppuun mennessä julkaistuihin mittauksiin

perustuva yhteenveto luonnon-

vakioiden suositelluista arvoista
on juuri ilmestynyt [10]. Useiden
luonnonvakioiden mittausepä-

varmuuksia dominoivat nykyisen
SI-järjestelmän mittayksiköiden
toteuttamisen epävarmuudet.

Kilogramman määritteleminen

Planckin vakiolle sovittavan va-

kioarvon avulla pienentäisi myös
esimerkiksi elektronin massan

me ja Bohrin magnetonin μB mittausepävarmuuksia oleellisesti.

Mittayksiköiden määritteleminen
luonnonvakioiden kiinteiden

arvojen avulla ei kuitenkaan ole
mikään itsetarkoitus. Sekunti

määriteltäneen tulevaisuudessakin tietyn atomin tietylle transitiolle sovittavan taajuuden eikä

esimerkiksi Rydbergin vakiolle R∞

sovittavan vakioarvon avulla, sillä
Rydbergin vakiota ei pystytä mittaamaan läheskään yhtä pienellä
epävarmuudella kuin optisten

transitioiden taajuudet pystytään
toteuttamaan.

SI-mittayksikköjärjestelmän

iso uudelleenmäärittely ja kilogramman prototyypistä luopu-

minen mittayksikköjärjestelmän

yhtenä peruspilarina voi toteutua
20

SI-järjestelmästä päättävä yleinen

paino- ja mittakonferenssi (CGPM)

nen mittayksiköiden määritelmien
muuttamista täytyy kuitenkin

ratkaista esimerkiksi eri mene-

telmin ja eri laitteistoilla Planckin

vakiolle mitattujen arvojen selittämättömät erot. BIPM on jo julkistanut ehdotuksen perusyksiköi-

den uusista määritelmistä, mutta

mitään päätöksiä ei ole vielä tehty.
Keskustelu jatkuu esimerkiksi

siitä, mitkä luonnonvakiot pitäisi
kiinnittää, missä vaiheessa muutos pitäisi tehdä, ja onko BIPM:n

julkistama muoto mittayksiköiden
määrittelemiseksi oikea.
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