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Lämpömittari on nykyään niin arkipäivänen mittalaite että ongelmat, jot-

ka ovat aikaisemmin liittyneet lämpötilan mittaamiseen, ovat käytännössä ko-

konaan unohtuneet nykypäivän käyttäjiltä. Se, että nyt voi mennä kauppaan

ja ostaa mittarin, joka mittaa lämpötilan tarkasti ja on vielä vertailukelpoinen

muiden mittareiden kanssa, ei tarkoita, että asia olisi aina ollut näin. Tie en-

simmäisistä mittalaitteista käytännölliseen ja luotettavaan lämpömittariin on

ollut pitkä sisältänyt ongelmakohtia, joita nykyaikaisen lämpömittarin käyttäjä

ei oikein heti osaa edes hahmottaa .

Ensimmäiset lämpömittarit olivat epäluotettavia ja epätarkkoja laitteita,

joiden tulokset eivät olleet vertailukelpoisia muiden mittalaitevalmistajien lait-

teiden kanssa. Edward Halley nimesi ongelman 1693, kun hän kirjoitti. miten

yhdenkään mittarinvalmistajan laitteet eivät olleet vertailukelpoisia keskenään.

Ongelma oli tietysti löytää sopivat kiinteät pisteet, joiden avulla lämpömittarit

voitiin kalibroida vastaamaan paremmin toisiaan. Sopivien pisteiden löytämi-

nen ja määritteleminen ei ollut niin helppo tehtävä kuin nykyään voisi kuvi-

tella. Vakiolämpötilassa tapahtuvien prosessien etsiminen, johti pitkään listaan

huvittavankin kuuloisia ehdotuksia, siitä mitä pistettä tai pisteitä pitäisi käyt-

tää lämpömittarin kalibroimiseen. Yli vuosisadan kestänyt etsintä päättyi 1777

jonkinlaiseen ratkaisuun, kun the Royal Society, julkaisi ohjeet joiden mukaan

lämpömittarit tuli kalibroida käyttämällä veden sulamispistettä ja kiehumispis-

tettä.

Lämpömittarien ja lämpötilakäsitteen tarkempi tutkiminen, johti uusien on-

gelmien äärelle. Veden Kiehuminen oli määriteltävä tarkemmin ja ilmiöt, kuten

ylikuumeneminen ja alijäähtyminen aiheuttivat heti alkuun päänvaivaa luon-

nontieteilijöille. Näitä seurasivat ongelmat erityypin lämpömittarien vertailussa,

oikean lämpömittarinesteen tai kaasun löytäminen ja tietysti teoreettinen ongel-

ma, siitä mitä lämpötila pohjimmiltaan edes tarkoitti. Teorian harha-askeleet,

aiheuttivat sen, että teoreettisesta lähestymistavasta ei ollut juuri apua on-

gelmiin, jotka hidastivat lämpötilan mittaamisen kehitystä ennen 1800-luvun

puolta väliä. Oman lukunsa asiaan lisäsi halu laajentaa mitattavissa olevaa

lämpötila-alue muuallekin kuin vai veden sulamis- ja kiehumispisteen välin ul-

kopuolelle.

1800-luvun puolivälissä otettiin nopeita harppauksia oikeaan suuntaan ja vii-

meistään William Thompsonin absoluuttinen lämpötila-asteikko ja lämpötilan

dynaaminen teoria antoivat vastauksia moneen kysymykseen. Tästä eteneminen

jatkui tasaisesti niin teoreettisen kehityksen, kuin valmistustekniikan kehityk-

sen siivittäminä. Nykypäivän tutkimuskohteita lämpötilanmittaamisessa ovat

esimerkiksi lämpötilan mittaaminen nanokokoluokassa ja erilaiset optiset läm-

pötilan mittausmenetelmät.
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