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Työssä tutkitaan metallijohtimen jännitehäviön
riippuvuutta sähkövirrasta sekä luodaan uusi
suure resistanssi.

Välineet
15020 Virtalähde
11120 Volttimittari
11110 Ampeerimittari
11061D Kytkentäalusta
56012 Tukiteline 2 kpl
11047 Kytkin
11001 Eristepylväs 2 kpl
11056 Virtaliitin 2 kpl
14009 Vastuslanka Ø 0,2 mm
14013 Vastuslanka Ø 0,2 mm
15001 Rautalanka

Lisäksi tarvitaan
Johtimia

Kokoa kuvan ja mukainen laitteisto. Piiriin kuuluu säädettävä vir-
talähde ja tutkittava vastuslanka, jonka virtaa ja päiden välistä
jännitehäviötä mitataan.

Piirrä mittausasetelmasta kytkentäkaavio.

Kiinnitä eristepylväiden väliin tutkittava noin 30 cm pitkä 14013
vastuslanka. Käytä 0 – 6 V tasajännitettä. Aseta volttimittari
15 V DC -alueelle ja kokeile ampeerimittaria ensin suurimmalla
5 A DC -alueella, kun virtalähteen säädin on 6 voltin kohdalla ja
pienennä tarvittaessa työn kuluessa molempien mittarien aluetta,
jotta tulos on luettavissa tarkasti. Kokeile langan lämpötilaa kädellä.
Jos lanka  on kuuma virtalähteen 6 voltin jännitteellä, sitä on
pidennettävä ennen työn aloittamista

Mittaa tutkittavan langan sähkövirta I ja sen päiden välinen jänni-
tehäviö U kaikilla virtalähteen säätimen asennoilla 1- 6 volttia.

Esitä tulokset taulukossa sekä IU -koordinaatistossa. Tässä voi
käyttää myös taulukkolaskentaohjelmaa.
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14013  Vastuslanka, pituus noin 30 cm

I / A U / V

14009  Vastuslanka, pituus noin 50 cm

I / A U / V

Jatka viimeisen mittauksen tarkastelua. Lämmitä lankaa varovasti
kaasupolttimella.
Mitä huomaat sähkövirralle tapahtuvan?
Mitä tällä perusteella tapahtuu resistanssille, kun metallilangan
lämpötila kasvaa?

Aseta nyt tutkittavan langan paikalle halkaisijaltaan 0,2 mm ja noin
20 cm pitkä rautalanka. Mittaa, kuten edellä, sähkövirta I ja langan
päiden välinen jännitehäviö U. Esitä tulokset taulukossa ja
IU -koordinaatistossa.
Asettuvatko pisteet nyt suoralle?
Mitä resistanssille tapahtuu, kun virta kasvaa?
Selitä, mistä ilmiö johtuu?

Ohmin laki:
Vakiolämpötilassa metallilangan jännitehäviö on suoraan verran-
nollinen siinä kulkevaan sähkövirtaan toisin sanoen vakiolämpöti-
lassa metallilangan resistanssi on vakio.

Toista koe esimerkiksi noin 50 cm pitkällä 14009 vastuslangalla ja
esitä tulokset samassa koordinaatistossa.

Mitä sekä sähkövirralle I että jännitehäviölle U tapahtuu, kun läh-
dejännitettä kasvatetaan?
Miten virta-jännite pisteparit asettuvat koordinaatistoon.
Mitä johtopäätöksiä voit vetää siitä, että toisen langan kuvaaja
IU -koordinaatistossa on jyrkempi?

Jännitehäviö on siis suoraan verrannollinen sähkövirtaan eli
U = RI.

Koska mittausten perusteella yhden tietyn langan fysikaalinen
kulmakerroin R on IU -koordinaatistossa vakio voidaan määritellä
metallilangalle uusi sähkövirran kulkua vastustava suure resistanssi

R = U / I.

Resistanssin yksikkö on ohmi (1 Ω = 1V / 1A).




