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Työssä tutkitaan johtimen resistanssin riippuvuutta
sen pituudesta, paksuudesta ja materiaalista.
Lisäksi otetaan käyttöön uusi suure resistiivisyys.

Välineet
15020 Virtalähde
11120 Volttimittari
11110 Ampeerimittari
11061D Kytkentäalusta
11047 Kytkin
11001 Eristepylväs 2 kpl
11056 Virtaliitin 2 kpl
14009 Vastuslanka Ø 0,2 mm
14010 Vastuslanka Ø 0,4 mm
14013 Vastuslanka Ø 0,2 mm
14012 Kuparilanka Ø 0,2 mm
14130 Konstantaanilanka
14118 Nikromilanka Ø 0,2 mm

Lisäksi tarvitaan
Johtimia

Kokoa kuvan mukainen laitteisto ja piirrä siitä kytkentäkaavio. Aseta
tutkittava lanka eristepylväiden väliin. Paina kytkintä vain mittauksen
ajan ja tarkkaile tällöin, ettei mittarien viisarit ylitä asteikkoa.

Langan pituuden vaikutus resistanssiin
Aseta virtalähteen säädin esimerkiksi asentoon 4 volttia DC. Aseta
eristepylväiden väliin noin 80 cm pitkä 14013 vastuslanka, jonka
halkaisija on 0,2 mm. Mittaa langan pituus, virta ja jännitehäviö.
Toista mittaukset yhä lyhyemmällä langalla noin 20 cm saakka.
Tarkista, että lanka ei kuumene liikaa. Huomioi, että käytät aina
sopivaa mittausaluetta. Esitä tulokset taulukossa ja laske myös
resistanssin arvo jokaiselle langan pituudelle. Tulosten käsittelyssä
voit käyttää taulukkolaskentaohjelmaa.
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                                                                                         14013 vastuslanka

l / m I / A U / V R / Ω

                                                                               14013 vastuslanka Ø 0,2 mm

Lankojen määrä I / A U / V R / Ω 1/R / 1/Ω
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Piirrä koordinaatisto, jossa on vaaka-akselina langan pituus l ja
pystyakselina resistanssi R ja esitä mittauksen tulokset siinä.

Miten metallilangan resistanssi riippuu sen pituudesta?
Kuinka suuri resistanssi olisi 1 metrin pituisella langalla? Vertaa
saamaasi tulosta lankakelassa ilmoitettuun arvoon.

Langan paksuuden vaikutus resistanssiin
Aseta virtalähteen säädin esimerkiksi asentoon 4 volttia DC. Aseta
eristepylväiden väliin noin 50 cm pitkä 14013 vastuslanka halkai-
sijaltaan 0,2 mm. Mittaa virta ja jännitehäviö. Toista mittaukset
asettamalla toinen, kolmas jne. yhtä pitkä lanka ensimmäisen vie-
relle eristepylväiden väliin. Ei haittaa, vaikka langat koskettavat
toisiaan. Huomioi, että käytät aina sopivaa mittausaluetta. Esitä
tulokset taulukossa ja laske myös resistanssin arvo ja sen kään-
teisarvo. Tulosten käsittelyssä voit käyttää taulukkolaskentaohjelmaa.

Piirrä koordinaatisto, jossa vaaka-akselina on lankojen määrä ja
pystyakselina resistanssi R sekä merkitse tulokset siihen.

Vaihda vielä alkuperäisen 14013 vastuslangan ( Ø 0,2 mm) tilalle
paksumpi, mutta yhtä pitkä 14010 (Ø 0,4 mm). Mittaa sähkövirta
ja jännitehäviö sekä määritä resistanssi.

Mitä resistanssille tapahtuu, kun vierekkäisten lankojen määrää
lisätään?
Mitä resistanssille tapahtuu, kun langan paksuus kasvaa?
Miten selität sen, että langan paksuuden kaksinkertaistaminen
aiheuttaa saman vaikutuksen resistanssiin, kuin lankojen määrän
nelinkertaistaminen?

Piirrä uusi koordinaatisto, jossa vaaka-akselina on edelleen lankojen
määrä, mutta pystyakselina on resistanssin käänteisarvo 1/R.
Merkitse pisteet siihen.

Miten pisteet asettuvat koordinaatistoon?
Miten resistanssi muuttuu, kun lankojen määrä a) kaksinkertaistuu
b) kolminkertaistuu
Miten resistanssi muuttuu, kun langan paksuus kaksinkertaistuu?
Minkälainen riippuvuus on resistanssin ja langan paksuuden välillä?
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Lanka, pituus 1 m I / A U / V R / Ω Resistanssi, jos Resistanssi, jos
ja Ø 0,2 mm poikkipinta-ala poikkipinta-ala
 olisi 1 mm2 olisi 1 m2

14009  manganin

14013  ISAOHM

14118  nikromi

14130  konstantaani

14012  kupari

Langan materiaalin vaikutus resistanssiin
Mittaa saman paksuisista mutta eri materiaaleista valmistetuista
langoista tasan yhden metrin pituiset pätkät, esimerkiksi Ø 0,2 mm
14009 manganin, 14013 vastuslanka, 14118 nikromi, 14130
konstantaani ja 14012 kupari. Aseta langat vuorotellen
eristepylväiden väliin.

Mittaa edellä kuvatulla tavalla sähkövirta ja jännitehäviö sekä laske
lankojen resistanssi. Kiinnitä huomiota mittareiden oikeisiin
arvoalueisiin ja vaihda niitä tarvittaessa. Varsinkin kuparilangan
kohdalla tarvitset virtalähteestä pienimmän jännitteen ja
ampeerimittarille suurimman asteikon (5 A).

Esitä tulokset taulukossa.

Laske langan poikkipinta-ala sekä edellisen osion perusteella lan-
kojen resistanssit, mikäli niiden poikkipinta-alat olisivat 1 mm2

taikka peräti 1 m2.

Mikä materiaali johtaa parhaiten sähköä ja mikä huonoimmin?
Kuinka pitkä pitäisi kuparilangan olla, jotta sillä olisi sama resistanssi,
kuin yhtä paksulla ISAOHM langalla?

Metallilangan resistanssin riippuvuutta materiaalista kuvataan suu-
reella resistiivisyys    . Sen lukuarvo SI- järjestelmässä kullekin ma-
teriaalille saadaan, jos voitaisiin ottaa poikkipinta-alaltaan 1 m2 ja
pituudeltaan 1 m lanka ja mitataan sen resistanssi. Silloin
resistiivisyyden yksikkö on 1 Ωm.

Joskus resistiivisyyden yksikkönä käytetään 1 Ωmm2/m. Silloin
resistiivisyyden lukuarvo saadaan langasta, jonka paksuus on
1 mm2 ja pituus edelleen 1 m.

Kaikista kolmesta yllä esitetystä osatutkimuksesta voidaan tehdä
johtopäätös, että vakiolämpötilassa johtimen resistanssi riippuu
sen pituudesta l, poikkipinta-alasta A ja resistiivisyydestä    .
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