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TARJOILIJOISTA PARHAIN: NESTEIDEN 
VIILENTÄMINEN 

Yleistä tietoa COMBLAB-projektista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohderyhmä:  13-18 -vuotiaat (soveltuu muutoksin myös muille ikäryhmille)  

Toiminnan pääsisältö:  

nesteen jäähtymisen kuvaileminen 

Oppimistavoitteet: 

Toiminnan jälkeen oppilaiden tulisi: 

 osata käyttää lämpötila-anturia  

 pystyä tulkitsemaan aika-lämpötila -kuvaajia ja oivaltaa, että huoneen lämpöön 

asetetun kuuman nesteen lämpötila laskee eksponentiaalisesti  

 ymmärtää, että lämpötilan viileneminen on verrannollinen nesteen ja ympäristön 

väliseen lämpötilaeroon 

 osata soveltaa saamiaan tietoja alussa esitettävän ongelman ratkaisemiseksi 

tulkitsemalla matemaattisia löydöksiä arkisessa tilanteessa 

 

 

 

 

 

Käsillä oleva opettajan työohje on osa COMBLAB-projektia, jossa luonnontieteellistä osaamista 

rakennetaan hyödyntämällä mittausautomaatiota kokeellisuudessa. (viittaus: 517587-1-2011-ES-

COMENIUS-CMP). Projektin tarkoituksena on parantaa luonnontieteellistä osaamista peruskoulussa ja 

lukiossa hyödyntämällä reaaliaikaista kokeellisuutta (mm. sensoreita, datan visualisointia ja antureita 

yleisesti nk. MBL-teknologiaa, microcombuter based laboratories)   

Tutkimukseen perustuvaa opetusmateriaalia ja opetusmoduuleja kehitetään osana projektia. Projektissa 

ovat mukana seuraavat henkilöt ja instituutiot: 

Montserrat Tortosa (projektikoordinaattori, Universitat Autònoma de Barcelona ) 

Petr Smejkal, Eva Stratilová-Urvalková  (Charles University in Prague) 

Hildegard Urban-Woldron (University of Vienna, University College for Teacher Education) 

Fina Guitart Mas (Universitat de Barcelona) 

Simo Tolvanen, Maija Aksela ( University of Helsinki) 

Marek Skorsepa (Univerzita Mateja Bela) 

Lisää tietoa ja ilmaiset materiaalit voit ladata osoitteesta: http://comblab.uab.cat (Keskeneräinen) 

http://comblab.uab.cat/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.uab.cat/
http://www.cuni.cz/UKENG-1.html
https://www.univie.ac.at/en/
http://www.ub.edu/
http://www.uh.fi/
http://www.umb.sk/
http://comblab.uab.cat/
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Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset 

 

 

 

Tämä on toimintaan valmistava JOHDATTELEVA osio, jossa annetaan tietoja nesteiden 

jäähtymiseen liittyvistä ongelmista, sekä esitellään koko toimintaa ohjaava kysymys.   

 

 

 

A1): Oppilaat työskentelevät valmiiksi annettujen mittausarvojen kanssa 

oivaltaakseen, että lämpötilan laskeminen ei ole ajan suhteen vakio. (Opettaja 

antaa oppilaille kuvaajan tai taulukon, jossa tarvittava tieto on esitettynä) 

 

A2): Oppilaita pyydetään raportoimaan ja perustelemaan selvittämänsä tiedot.  

 

 

 

B1): Seuraavaksi oppilaat toteuttavat oman kokeensa käyttäen pientä määrää 

tavallista vettä.  
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C2): Sitten oppilaille annetaan taulukko, jota hyödyntämällä on mahdollista 
oivaltaa, että lämpötilan laskeminen on verrannollinen lämpötilaeroon, 
Tdiff = Tvesi – Thuone 

 

C3) ja C4): Oppilaat etsivät arvon muuttujalle k ja lopulta etsivät funktion Tdiff = T0 . e –
kt tverratakseen laskettuja lämpötilan arvoja kokeellisesti 
hankittuihin mittaustuloksiin sekä ennustaakseen nesteen 
lämpötilaa tiettyjen ajanjaksojen kuluttua.  

 

 

C5): Alkuperäisen ongelman ratkaisemiseksi oppilaat voivat suorittaa kokeen 
uudestaan ensiksi lisäten vettä mittauksen aluksi ja toiseksi lisäten vettä vasta 
tietyn ajan kuluttua. Tarkoituksena on verrata näitä mittaustuloksia.  
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D1): Ongelmaa tarkastellaan lähemmin ja aluksi oppilaat saavat selittää miksi 

alkulämpötila on mahdollista laskea käyttämällä kaavaa Tdiff = T0 . e –kt 

  

D2): Seuraavaksi he selvittävät, mikä lämpötila tulee olemaan pitkän ajan kuluttua.  

 

D3): Seuraavassa vaiheessa oppilaiden tulee keskittyä muuttujaan k ja selvittää tämän 

muuttujan merkitys ja miten siihen voidaan vaikuttaa.  

 

D4): Lisäksi oppilaat oppivat miten kaavaa käytetään. Vertaillessaan kaavan avulla 

saatuja arvoja mittaustuloksiin saadaan osaltaan evidenssiä siitä, että käytetty 

malli toimii näissä olosuhteissa tarkasti.  
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E): Tässä osiossa oppilaat osoittavat ymmärryksensä yhtälöstä  Tdiff = T0 . e –kt 

 

a) Ei, aikaa kuluu enemmän kuin puolet, koska ensimmäinen osuus lämpötilan 

laskemisesta tapahtuu nopeammin, koska lämpötilaero on silloin suurempi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteetin laatija: Hildegard Urban-Woldron (University College of Teacher 

Education Lower Austria)  

(Käännetty suomeksi suoraan alkuperäisestä) 

 

 

http://comblab.uab.cat/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

