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jonka yksikkö on ohmi ( =	 . Resistanssi on kuitenkin kappaleen, kuten vaikkapa sähköisissä piireissä 

käytettyjen vastusten ominaisuus, ei materiaalin ominaisuus. Yleisempi materiaalin sähkönjohtavuuskykyä 

kuvaava suure on resistiivisyys eli ominaisvastus , joka määritellään sähkökentän ja virrantiheyden avulla. 

Oletetaan, että jossain johdinmateriaalissa vaikuttaa sähkökenttä , jolloin siinä kulkevalla virralla on 

virrantiheys . Tällöin sen resistiivisyys saadaan yhtälöstä 

.	 	 	 	 	 	 4 	

Resistiivisyyden yksikkö on ohmimetri (m) ja sen käänteisarvo on sähkönjohtavuus . Metallien 

resistiivisyydet ovat luokkaa 10-6–10-8 m. 

Resistiivisyyden avulla voidaan määrittää esimerkiksi johdinlangan resistanssi. Tarkastellaan johdinlankaa, 
jonka pituus on L, poikkipinta-ala A ja jossa kulkee virta I. Kun langan päiden yli on jännite-ero U, voidaan 
sähkökenttä ja virrantiheys lausua muodossa 

				ja			 .			 	 	 	 (5)	

Huomioimalla yhtälöt (3–5), voidaan johtimen resistanssiksi ratkaista 

.	 	 	 	 	  (6) 

Yhtälön (6) mukaan johdinmateriaalin resistiivisyys voidaan määrittää mittaamalla sen resistanssi, 
poikkipinta-ala ja pituus. Jos lanka on poikkileikkaukseltaan ympyrä ja sen halkaisija d tunnetaan, saa yhtälö 
(6) muodon 

.	 	 	 	 	  (7) 

Työssä määritetään erään vastuslangan resistiivisyys mittaamalla siinä tapahtuvaa jännitehäviötä langan 
pituuden funktiona, kun virta on vakio. 

2 Tavoitteet 

Työn tehtyään opiskelija 

 osaa mitata yleismittarilla resistanssia, tasajännitettä ja tasavirtaa 

 erottaa toistaan resistanssin ja resistiivisyyden 

 kykenee tuottamaan mittaustuloksista kuvaajan sekä sovittamaan siihen suoran 

3 Laitteisto 

Työssä käytettävään laitteistoon (kuva 2) kuuluu kytkentäalusta, 4,5 V:n tasajännitelähde, säädettävä 

tasajännitelähde, kolme lamppua, painokytkin, yksi vastus (470 ), kaksi kytkentätolppaa hauenleuoilla sekä 
kaksi kerää vastuslankaa (A ja B). Näillä toteutetaan erilaisia tasavirtapiirikytkentöjä.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi tarvitaan: 

- Metrimitta 
- Työntömitta tai mikrometri 
- Banaanijohtoja 5 kpl 
- Hauenleuat yleismittarin johtoihin 

4 Esitehtävät 

Tutustu työhön liittyvään teoriaan haluamastasi fysiikan oppikirjasta esim. [1–3], lue työohje läpi ja vastaa 
alla oleviin kysymyksiin vastauslomakkeeseen. 

1. Mitä tarkoitetaan resistanssilla ja resistiivisyydellä?  
2. Määritä Kirchoffin virta- ja jännitelait kuvan 1 esimerkille. Kirjoita Kirchoffin virtalaki pisteen A 

suhteen ja Kirchoffin jännitelaki silmukoille P1 ja P2.  

3. Työssä määritetään langan resistiivisyys  yhtälön (7) avulla piirtämällä resistanssia R langan 
pituuden L funktiona. Määritä yhtälön (7) riippuvuutta hyödyntäen yhtälö langan resistiivisyyden 

virhearviolle , jossa esiintyy tämän suoran kulmakerroin ja sen virhearvio. 
 
 
 
 

Kuva 2. Työssä käytettävä mittauslaitteisto. 
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5.3 Vastuslangan resistiivisyys 

1. Tee hypoteesi: Alla on kaaviokuva kahden vastuslangan poikkileikkauksesta (kuvat eivät ole 
mittakaavassa). Mitä voit sanoa niiden resistansseista, jos niistä mitataan samanpituiset pätkät 
lankaa? 
 
 
 
 

 Lanka A, Ø = 0,2 mm Lanka B, Ø = 0,4 mm 

 
a) Ohuemman langan resistanssi on puolet paksumman langan resistanssista 
b) Ohuemman langan resistanssi on neljäsosa paksumman langan resistanssista 
c) Resistanssit ovat yhtä suuret 
d) Paksumman langan resistanssi on puolet ohuemman langan resistanssista 
e) Paksumman langan resistanssi on neljäsosa ohuemman langan resistanssista 

 
Kirjaa hypoteesisi vastauslomakkeelle perustelujen kera. 

 
2. Testaa hypoteesisi: Ota esimerkin mukaiset vastuslangat (merkitty A ja B) ja mittaa niistä 

yleismittarilla samanpituisen pätkän resistanssit. Kirjaa mittaustuloksesi ja havaintosi 
vastauslomakkeeseen. Jos hypoteesisi poikkesi havainnoista, niin pohdi miksi. 
 

5.4 Vastuslangan resistiivisyyden määritys 

 
1. Valitse jompikumpi vastuslangoista (A tai B).  
2. Tee kuvan 5 mukainen kytkentä: Sijoita kytkentätornit alustalle mahdollisimman kauas toisistaan ja 

viritä valitsemasi vastuslanka kytkentätornien hauenleukojen välille. Varmista, että säädettävä 

jännitelähde on pois päältä ja kytke sitten lanka sekä 470 :n vastus sarjaan säädettävän 
jännitelähteen kanssa. Kytke banaanijohdot säädettävän jännitelähteen +/– napoihin (ei GND). Säädä 
jännitelähteen virtasäätimet (fine & coarse) maksimiinsa (kokonaan myötäpäivään) ja vastaavat 
jännitesäätimet nollaan (kokonaan vastapäivään).  

3. Kytke yleismittari vastuslangan kanssa rinnan siten, että voit hauenleuan avustuksella siirtää toista 
mittapäätä lankaa pitkin etäisyydelle L. 

4. Laita säädettävä jännitelähde päälle ja säädä jännite maksimiinsa (kokonaan myötäpäivään). 
5. Mittaa jännitehäviö vastuslangassa sen pituuden funktiona noin kuudessa pisteessä.  
6. Mittaa piirissä kulkeva virta: Sammuta säädettävä jännitelähde, mutta älä koske virta- tai 

jännitesäätimiin. Siirrä yleismittari sarjaan säädettävän jännitelähteen kanssa, mutta jätä piiri muuten 
ennalleen. Laita säädettävä jännitelähde takaisin päälle ja mittaa piirissä kulkeva virta. Sammuta 
lopuksi virtalähde. 

7. Irrota vastuslanka ja mittaa sen halkaisija työntömitalla tai mikrometrillä. Arvioi halkaisijan virhe. 
8. Tarkistuta mittaustuloksesi assistentilla. Sammuta säädettävä jännitelähde ja pura kytkennät. 
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