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Työssä tutkitaan vastuslangan poikkipinta-alan
ja resistanssin välistä riippuvuutta.

Välineet
11061 Kytkentäalusta
15020 Oppilasvirtalähde
11001B Eristepylväs 2 kpl
11056 Virtaliitin 2 kpl
14008 Vastuslankasarja 3 kelaa
11110 Ampeerimittari
11120 Volttimittari

Lisäksi tarvitaan
Johtimia

Suoritusohjeita ja kysymyksiä
Kokoa kuvan mukainen laitteisto, jossa on noin 35 senttimetrin
pituinen metallilanka (ISAOHM 14013, halkaisija 0,2 mm) kytketty
eristepylväiden väliin.

Säädä jännite 1,5 voltiksi ja mittaa langan läpi kulkeva sähkövirta.
Merkitse tulos taulukkoon ja laske vastuslangan resistanssi.

Kytke toinen samanlainen lanka eristepylväiden väliin. Eristepylväiden
välissä kulkevien metallilankojen yhteinen poikkipinta-ala kaksin-
kertaistuu. Tarkista, että jännite pysyy 1,5 voltissa. Mittaa sähkövirta
ja laske lankojen yhteinen resistanssi.

Toista mittaus kolmella ja neljällä langalla. Miten johtimien lisääminen
vaikuttaa niiden yhteiseen resistanssiin?

Määritä vielä samasta aineesta valmistetun yhtä pitkän, mutta
paksumman metallilangan (ISAOHM 14010, halkaisija 0,4 mm)
resistanssi.

Tutki langan poikkipinta-alan ja resistanssin riippuvuutta koordi-
naatistossa. Merkitse poikkipinta-ala vaaka-akselille ja resistanssi
pystyakselille. Mitä havaitset?

Tutki, miten johtimen poikkipinta-ala vaikuttaa resistanssiin.



SähköoppiResistanssin riippuvuus johtimen
poikkipinta-alasta

53.7.3.2.13.2

Tehtäviä

1. Ovatko johtimen poikkipinta-ala ja resistanssi suoraan ver-
rannollisia?

2. Mitä tapahtuu johtimen resistanssille poikkipinta-alan kaksin-
kertaistuessa?

3. Mitä tapahtuu johtimen resistanssille poikkipinta-alan kolmin-
kertaistuessa?

4. Mitä tarkoittaa kääntäen verrannollisuus?

5. Mitä tapahtuu johtimessa kulkevalle sähkövirralle, kun sen 
poikkipinta-ala kaksinkertaistetaan ja jännite ei muutu?

6. Esitä koordinaatistossa johtimen poikkipinta-alan ja sähkövirran
riippuvuus. Merkitse vaaka-akseliksi poikkipinta-ala ja pysty-
akseliksi sähkövirta.

7. Mitä tarkoittaa suoraan verrannollisuus?

8. Ovatko johtimen poikkipinta-ala ja sähkövirta suoraan verran-
nollisia tekemässäsi tutkimuksessa?

9. Tarkastellaan kahta samasta aineesta valmistettua yhtä pitkää
johdinta. Onko ohuemmalla johtimella suurempi vai pienempi 
resistanssi verrattuna paksumpaan johtimeen?

10. Mitä tapahtuu johtimen resistanssille, jos sen paksuus pienenee
puoleen alkuperäisestä? Vertaa päätelmääsi mittaustuloksiin.

Havainnot ja päätelmät
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