
FYSE301 VASTUS, DIODI JA KANAVATRANSISTORI

Elektroniikka 1:n laboratorioharjoitukset sisältävät kaksi työtä, joista ensimmäinen sisältyy A-osaan 
(FYSE301) ja toinen B-osaan (FYSE302). Pelkän A-osan suorittavat tekevät siis vain työn 1, ja 
koko elektroniikan ykkösosan suorittavat tekevät kummatkin työt.

 

Työ 1: 

FYSE301 

A-osa 

Peruskomponentit:  Vastus,  diodi  ja  kanavatransistori  (FET).  Tutkitaan  vastuksen 
käyttöä  osana  virtapiiriä,  mitataan  diodin  ominaiskäyrä,  rakennetaan  diodin  avulla 
rajoitinpiiri, rakennetaan FET:n biasointikytkentä ja mitataan FET:n ominaiskäyrästö. 

Työ  koostuu  ennakkotehtävistä,  osastovuorolla  tehtävistä  mittauksista  ja  mittausten  jälkeen 
suoritettavista tehtävistä. Ennakkotehtävät ovat pääasiassa työssä mitattavien piirien simulointia ja 
työssä käytettäviin komponentteihin ja kytkentöihin tutustumista. Varsinaiset mittaukset suoritetaan 
mittausautomaation  (NI  myDAQ,  www.ni.com/mydaq/) avulla,  ja  tulokset  tallennetaan 
tietokoneelle.  Mittausten  jälkeen  suoritettavat  tehtävät  ovat  lähinnä  saatujen  mittaustulosten 
analysointia ja vertailua etukäteen tehtyihin simulaatioihin.

Laboratoriotyöstä  kirjoitetaan  työselostus.  Mittausten  luonteesta  johtuen  selostuksen  rakenne 
kuitenkin poikkeaa hieman oppilaslaboratorion ohjeistuksesta.  Työselostuksen rakenne noudattaa 
seuraavaa kaavaa:

• Kansilehti ja johdanto oppilaslabran ohjeiden mukaan

• Johdannon  jälkeen  selostukseen  kirjoitetaan  jokaisesta  mittauksesta  oma  lukunsa,  jossa 
esitellään (kuitenkin luontevasti kulkevana yhtenäisenä tekstinä, ei luetelmana):

• Mittauksessa käytetty kytkentä ja komponentit

• Saadut tulokset, tulosten luotettavuuden arviointi ja vertailu simulaatioihin

• Lyhyet johtopäätökset tuloksista

• Vastaukset työohjeen lopussa esitettyihin, mittausta koskeviin kotitehtäviin.

• Teoreettisia lähtökohtia, mittauslaitteistoa sekä havaintoja ja laskuja ei siis kirjoiteta omaksi 
luvukseen. Ne kuitenkin sisältyvät kunkin mittauksen omaan kappaleeseen.

• Loppuun koko labratyötä koskevat lyhyet johtopäätökset ja yhteenveto.

• Järjettömän  pitkät  selostukset  palautuvat  lyhennettäviksi  ilman  tarkastusta.  Pidä  siis 
selostuksesi mahdollisimman lyhyenä (noin kymmenen sivua tekstiä). Kuvat luonnollisesti 
kasvattavat sivumäärää.

• Mittauspöytäkirjaa ei  laadita,  joten sellaista ei  myöskään liitetä selostukseen.  Esitehtävät 
liitetään palautettavaan selostukseen.

• Lähdeviitteitä on käytettävä silloin kun ne ovat tarpeen, ja työssä on viitattava teoriaan kuten 
selkkareissa yleensäkin.

http://www.ni.com/mydaq/


Työssä  ei  tehdä  virheanalyysiä  oppilaslabran  ohjeiden  mukaan,  vaikka  laskuja  suoritetaankin. 
Virhelausekkeita siis ei johdeta, eikä virheille määritetä numeerisia arvoja. Mittauksista saatujen 
tulosten  luotettavuutta  on  kuitenkin  ehdottomasti  arvioitava  selostuksessa.  Mahdollisuuksien 
mukaan tuloksia on verrattava simulaatoista saatuihin tuloksiin, ja mahdollisia eroja mitattujen sekä 
simulaatioista saatujen tuloksien välillä on käsiteltävä ja niiden syitä pohdittava.

Yleisiä huomioitavia asioita mittauksiin liittyen:

• Laboratoriotyöt tehdään paritöinä. Etsi siis jo kurssin alussa itsellesi työpari. Mikäli et löydä 
paria,  muodostetaan kolmen ryhmä, tai  työ tehdään yksin.  Ota kuitenkin huomioon,  että 
parittomia ryhmiä voi  olla  maksimissaan yksi  per  kurssi  ja  se  hyväksytään  vain,  mikäli 
kurssilla on pariton määrä osallistujia.

• Työohjeissa on esitehtäviä, jotka on oltava tehtyinä ennen mittausta. Jos esitehtävät eivät ole 
tehtyinä labraan tullessa, mittausvuoro perutaan saman tien. Tehtävien ei tarvitse olla oikein, 
pääasia  on,  että  niitä  on  edes  yritetty  tehdä.  Ennakkotehtävät  helpottavat  labravuorolla 
työskentelyä ja vähentävät myös työmäärää osastovuoron jälkeen.

• Mittauksissa  ei  käytetä  yleismittareita,  virtalähteitä  eikä  oskilloskooppeja.  Työ  tehdään
NI myDAQ -laitteen avulla, joka toimii sekä jännitelähteenä että -mittarina. 

• Koska myDAQ ei mittaa virtaa suoraan, työssä virtamittaukset suoritetaan aina etuvastuksen 
yli (ks. Ennakkotehtävä 1).

• Perinteistä  mittauspöytäkirjaa  ei  laadita.  Sen  sijaan  mittauksista  saatavat  datat  ja  tehdyt 
simulaatiot tallennetaan tietokoneelle yhteen kansioon. Kansio lähetetään mittausten jälkeen 
assistentille  sähköpostitse.  Datatiedostot  toimittavat  mittauspöytäkirjan  virkaa,  ja  ne  on 
nimettävä selkeästi työohjeiden mukaan, jotta ne voidaan yhdistää oikeisiin mittauksiin.

• Tee datatiedostoille kansio, jonka nimeksi laitetaan kummankin työn tekijän nimi. Kansioon 
tehdään  alakansiot  "Simulaatiot"  ja  "Mittaukset".  Näihin  kansioihin  tallennetaan  kaikki 
simulaatioissa  ja  mittauksissa  tuotettava  data.  Työvuoron  päätteeksi  kansio  lähetetään 
sähköpostitse assistentille.

• Simulointiohjelman Multisim tutorial:
http://www.ece.mtu.edu/labs/EElabs/EE3010/revisions/Summer2009/Multisim
%20Tutorial/MULTISIM%20Tutorial.pdf 

• Mittauksissa käytetään datankeruuseen VI-curve tracer -työkalua, ks. kuva 1. Ohjelma 
löytyy osoitteesta https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13122, ellei sitä ole valmiiksi 
asennettuna labran tietokoneiden hakemistossa C:\MyTemp\Elektroniikka.

• Käynnistä-valikosta löytyy "NI ELVISmx Instrument Launcher", josta saa avattua muun 
muassa yleismittarin (DMM) ja oskilloskoopin (Scope).

Ennen jokaista mittausta:

• Mittaa käyttämiesi vastuksien tarkat arvot myDAQin DMM-työkalulla,  ja merkitse arvot 
Excel-taulukkoon  (tallenna  Mittaukset-kansioon  nimellä  "Vastukset").  Muista  tallentaa 
taulukot usein!

• Kun  käytät  VI-curve  tracer  -työkalua,  merkitse  kytkennöissä  käyttämäsi  etuvastuksen 
tarkka, DMM-työkalulla mitattu arvo kohtaan Rshunt.

• Säädä käyttämiisi työkaluihin, kuten VI-curve traceriin, jokaisessa mittauksessa työohjeessa 
annetut oikeat asetukset.

https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13122
http://www.ece.mtu.edu/labs/EElabs/EE3010/revisions/Summer2009/Multisim%20Tutorial/MULTISIM%20Tutorial.pdf
http://www.ece.mtu.edu/labs/EElabs/EE3010/revisions/Summer2009/Multisim%20Tutorial/MULTISIM%20Tutorial.pdf


myDAQ:in johtojen värikoodaus johtoviidakon havainnollistamiseksi

• Jänniteseuraajalle menee myDAQ:lta vain mustia johtoja

• AGND: musta, ainut musta johto joka tulee kytkentäalustalle

• Jänniteseuraajalta tulee punainen johto ulos kytkentäalustalle

• Muuten positiiviset ovat punaisia, siniset negatiivisia

VI Curve Tracer
Alla on kuvattu VI Curve Tracerin olennaisimmat toiminot:

• Plot 0: avaa valikon, josta voi muokata kuvaajaa

• continuous sampling: ohjelma ottaa mittauspisteen tasaisin väliajoin

• enable persistence: ohjelma piirtää mittauspisteet koordinaatistoon

• clear plot: tyhjentää koordinaatiston datasta

• Automatic Sweep: Syöttää piiriin tietyn jännitealueen, jonka voi syöttää alla oleviin kenttiin. 
Käynnistyy "Go"-napista.

• AI1 device current: ohjelman laskema AI1-sisääntulosta mitattu virta

Kuva 1: VI Curve Tracer



• AI0 device voltage: ohjelman AI0-sisääntulosta mittaaman jännite

• device power: tästä ei tarvitse välittää

• AO0 voltage: myDAQin piiriin syöttämä jännite AO0-ulostulosta. Tätä voi itse säätää.

• Rshunt: etuvastuksen arvo. Tämän täytyy olla aina oikein, mittaa se etukäteen DMM:llä!

• Kuvaajan  kokoa  voi  säätää  kaksoisnapauttamalla  kuvaajan  vieressä  olevaa  numeroa  ja 
syöttämällä sille uusi arvo.

Ennakkotehtävät:

• Selvitä, kuinka jonkin tietyn komponentin läpi kulkevaa virtaa voidaan mitata etuvastuksen 
avulla, ja millainen on hyvä etuvastus.

• Miten  diodissa  (fyysisessä  komponentissa  ja  kytkentäkaaviossa)  merkitään  yleensä 
estosuunta?

• Minkä tyyppinen transistori on BS170? Selvitä kotelon TO-92 pinnijärjestys (hila G,nielu D 
sekä lähde S) 

• Mitä tarkoitetaan FET:n saturaatioalueella? Miten komponentti toimii tällä alueella ja miten 
sen ulkopuolella? Mitä tarkoitetaan FET:in kynnysjännitteellä?

Ennakkoon tehtävät simulaatiot:
Simulaatiot  tehdään  Multisim-ohjelmalla,  joka  löytyy elektroniikan  labran  ja  fysiikan  laitoksen 
ATK-luokan tietokoneista.  Helpoiten ohjelma löytyy,  kun syötät  käynnistä-valikon hakukenttään 
ohjelman  nimen.  Simulaatioissa  käsitellään  samoja  piirejä  ja  komponentteja,  joita  mitataan 
osastovuorolla. Täten simulaatio-ohjeissa viitataankin työohjeen kuviin. On suositeltavaa, että luet 
ensin  työohjeesta  kyseisen  mittauksen  ohjeet  ja  siirryt  sen  jälkeen  simulaatio-ohjeisiin  ja 
varsinaiseen simulointiin.

Vinkkejä Multisimin käyttöön:

• Multisim käyttää amerikkalaista desimaalierotinta eli pistettä eikä pilkkua.

• Komponentteja  voi  lisätä  ruudulle  joko  pikanapilla  Ctrl  +  w,  tai  valitsemalla
"Place"  -> "Component".  Ruudulle  aukeavassa  ikkunassa on  pudotusvalikossa  useita  eri 
ryhmiä (Group), joita kannattaa selailla. Voit myös syöttää simuloitavan komponentin nimen 
(Esim.  BS170)  "Component"-tekstin  alla  olevaan  kenttään.  Haku  toimii  parhaiten,  kun 
aktiivisena ryhmänä on "Select all groups".

• Kytkentöihin  on  aina  lisättävä  johonkin  kohtaan  maadoitus.  Maadoitus  löytyy 
komponenttiryhmän "Sources" alta. Saman ryhmän alta löytyvät jännitelähteet.

• Kytkennät rakennettuasi  simulaatio on laitettava päälle ikkunan yläreunan työkaluriveiltä 
löytyvällä  "Run"-napilla.  Nappi  näyttää  virtakatkaisijalta.  Jos  haluat  muuttaa  kytkentöjä, 
simulaatio on kytkettävä ensin pois päältä samasta napista.

• Jos  kohtaat  ongelmia  simuloinneissa,  käytä  apuna  Multisimin  omaa  Help-valikkoa.  Jos 
ongelma ei ratkea, lähetä sähköpostia assistentille.



Simulaatio 1.1
Simuloi Multisim-ohjelmalla työohjeen kuvan  2 kytkentä. Voit jättää kytkennästä kuitenkin pois 
etuvastuksen  R4 (eli  voit  korvata  sen  oikosululla).  Käytä  vastuksena  RL 2  kΩ:n  säätövastusta 
(potentiometer).  Syöttöjännitteen  Vin saat  10  V:n  tasajännitelähteestä.  Muista,  että  Multisim-
kytkennässä  täytyy  aina  olla  maapotentiaali  jotta  kytkentä  toimii.  Mittaa  yleismittareilla  R2:n 
jännitettä  V0 ja  RL:n virtaa  I0 eri  RL:n arvoilla. Yleismittarit (multimeter) löytyvät ruudun oikeasta 
reunasta  työkalupalkista.  Sijoitettuasi  mittarin  ruudulle  saat  sen  näytön  auki  tuplaklikkaamalla 
mittaria.

Tallenna simulaatiosta mittaamasi virta-jänniteparit (n. 10 kpl.) Excel-taulukkoon ja anna tiedoston 
nimeksi "M1.1 simulaatiodatat". Käy mittauksissa koko säätövastuksen resistanssiskaala läpi, mutta 
ota enemmän mittauspisteitä pienillä resistansseilla ja vain muutama piste suurilla resistansseilla. 
Piirrä  lopuksi  esim.  Originilla  mittaustuloksista  kuvaaja  (I0,  V0)  -koordinaatistoon  ja  sovita 
pistejoukkoon suora. Tallenna kuvaaja simulaatiokansioon nimellä "S1.1 kuvaaja". Tallenna myös 
Multisim-tiedosto nimellä "S1.1" siltä varalta, että tarvitset sitä vielä myöhemmin.

Simulaatio 1.2
Tee  Multisimillä  simulaatio  diodin  1N4007  ominaiskäyrästä.  Tämä  onnistuu,  kun  sijoitat 
Multisimin ruudulle kyseisen diodin ja työkalun "IV-analyzer". Etuvastusta  R1 ei nyt siis tarvita, 
toisin  kuin  mittauksessa  M1.2.  Kaksoisnapauta  IV-analyzeriä,  jolloin  näet  ohjeet,  kuinka  diodi 
siihen kytketään. Klikkaa IV-analyzerin nappia "Sim_Param", jolloin pääset syöttämään haluamasi 
jännitealueen,  jolla  simulaatio  tehdään.  Tee  mittaus  alueella  -2  –  1  V.  Kytke  tämän  jälkeen 
simulaatio päälle, jolloin ominaiskäyrä piirtyy IV-analyzerin ruudulle.

Klikkaa ohjelman yläreunasta "View" -> "Grapher". Klikkaa aukeavan ikkunan yläreunasta ikonia 
"Export to Excel", jolloin saat datat ulos Multisimistä. Tallenna Excel-tiedosto nimellä "S1.2 datat". 
Tallenna myös simulaatiotiedosto nimellä "S1.2".

Simulaatio 1.3
Simuloi Multisimillä mittauksen M1.3 kuvan  4 sarjarajoitin. Sisääntulosignaalin  Vin saat syötettyä 
"Function Generator"-työkalulla.  Älä käytä  työkalua "Agilent  Function Generator".  Kytke diodi 
signaaligeneraattorin plusnapaan ja piirin maa keskimmäiseen napaan (ei siis negatiiviseen napaan). 
Sisääntulosignaali  on sinimuotoinen, taajuudeltaan 200 Hz ja amplitudiltaan 1,5 Vp (samat kuin 
mittauksessa M1.3). Signaalia voit muokata kaksoisnapauttamalla signaaligeneraatttoria.

Mittaa  "Oscilloscope"-työkalulla  piirin  sisääntulosignaalia  Vin ja  ulostulosignaalia  Vout. 
Oskilloskoopin  ruutu  rauhoittuu,  kun  etsit  oskilloskoopin  alareunasta   kohdasta  "Trigger"  ja 
alakohdasta "Type" valinnaksi "Sing."  Jos haluat tarkastella oskilloskoopin kuvaajia tarkemmin, 
käytä ruudun oikeassa ja vasemmassa reunassa olevia kursoreita (värilliset pystysuorat viivat), joita 
voit vetää hiirellä haluamaasi kohtaan. Kursoreiden data näkyy oskilloskoopin näytön alapuolella.

Tallenna  simulaatio  nimellä  "S1.3".  Jos  ohjelma  herjaa  liian  suuresta  tiedostokoosta,  klikkaa 
simulaatio pois päältä, ja käytä sitä uudestaan päällä vain sekunnin ajan. Tällöin ohjelma ei kerää 
liikaa datapisteitä eikä tiedostokoko paisu.  Tallenna myös oskilloskoopin näyttämä klikkaamalla 
oskilloskoopista  "Save".  Jos  oskilloskooppi  on  ollut  päällä  kauan,  dataa  on  tallentunut 
oskilloskooppiin  valtava  määrä.  Tee  siis  tässäkin  tapauksessa niin,  että  ennen tallennusta  käytä 



simulaatiota  päällä  vain  hetken,  jotta  oskilloskooppiin  tallentuu  vain  muutama  jakso.  Tallenna 
datatiedosto nimellä "S1.3 datat".

Simulaatio 1.4
Käytä edellisen simulaation piiriä, mutta kasvata sisääntulosignaalin taajuutta 5 kHz:iin (amplitudi 
säilyy  samana).  Vertaa  ulostulosignaalia  edellisen  simulaation  ulostulosignaaliin.  Havaitsetko 
signaaleissa eroja? Tallenna oskilloskoopin näyttämä nimellä "S1.4 datat". Huolehdi, että tallennat 
oskilloskoopin dataa edelleen vain muutaman jakson verran.

Simulaatio 1.5
Tutki, mikä vaikutus sarjarajoittimen toimintaan on tasajännitekomponentilla (ks. kuva  5, M1.5). 
Tasajännitekomponentin saat syötettyä Multisimin signaaligeneraattorin "Offset"-työkalulla. Syötä 
jännitteen suuruudeksi -0,4 V. Signaalin taajuus on jälleen 200 Hz ja amplitudi edelleen 1,5 V p. 
Tallenna  oskilloskoopin  näyttämä  nimellä  "S1.5  datat".  Tallenna  myös  tekemäsi  muutokset 
simulaatiotiedostoon.

Simulaatio 1.6
a) Simuloi mittauksen M1.6 a) rinnakkaisrajoitin (ks. kuva 6). Käytä jälleen syöttöjännittelähteenä 
signaaligeneraattoria (taajuus 200 Hz, amplitudi 1,5 Vp) ja tarkastele syöttö- ja ulostulojännitettä 
oskilloskoopilla  kuten  aikaisemmissakin  simulaatioissa.  Tallenna  simulaatio  nimellä  "S1.6"  ja 
oskilloskoopin datat nimellä "S1.6 a) datat".

b) Lisää nyt a)-kohdan piiriin tasajännitelähde kuvan 7 mukaisesti. Huomaa, että diodin napaisuus 
vaihtuu.  Syöttösignaali  pysyy  edelleen  samana.  Tarkastele,  miten  ulostulosignaali  muuttuu
a)-kohdan signaaliin  verrattuna.  Tallenna oskilloskoopin  datat  nimellä  "S1.6  b)  datat".  Tallenna 
myös tekemäsi mutokset simulaatiotiedostoon.

Simulaatio 1.7
Simuloi BS170-tyyppisen FET-transistorin ominaiskäyrästö. Tarvitset tähän vain ruudulle sijoitetun 
k.o. transistorin ja työkaluista IV Analyzerin. Valitse IV-Analyzeristä simuloitavaksi komponentiksi 
NMOS,  ja  klikkaa  nappia  "Sim_param".  Aseta  aukeavasta  ikkunasta  VDS alkamaan  nollasta  ja 
päättymään 10 V:iin.  Säädä  VGS alkamaan  arvosta  2,30  V ja  päättymään arvoon  2,55  V.  Aseta 
askelien  määräksi  ("Num  steps")  5  kpl.  Klikkaa  tämän  jälkeen  simulaatio  päälle,  ja  saat 
ominaiskäyrät ruudulle.

Klikkaa ohjelman yläreunasta "View" -> "Grapher". Klikkaa aukeavan ikkunan yläreunasta ikonia 
"Export to Excel", jolloin saat datat ulos Multisimistä. Tallenna Excel-tiedosto nimellä "S1.7 datat". 
Tallenna myös simulaatiotiedosto nimellä "S1.7".

Simulaatio 1.8
Simuloi kuvan 9 mukainen kytkentä, jossa transistorina on edelleen BS170. Lisää kuitenkin kuvan 
piiriin  tasajännitelähde  vastuksen  yläpuolelle  positiivinen  napa  kohti  vastusta  (kuvassa  9 kohta 
"OUT jänniteseuraajasta").  Muista  sulkea  virtapiiri.  Piirrä  piirin  Id(VDS)-kuvaaja.  Tämä onnistuu 
valitsemalla  Multisimin  ruudun  yläreunasta  "Simulate"  ->  "Analyses"  ->  "DC  Sweep".  Tämä 



onnistuu vain, kun simulaatio ei vielä ole käynnissä. Avautuvassa ikkunasta "Analysis Parameters" 
-välilehdellä asetetaan "Start Value" nollaksi ja "Stop Value" 2,6 V:iin. Aseta "Increment" -kohtaan 
arvoksi 0,01 V. Siirry "Output"-välilehdelle ja klikkaa "Variables in circuit"-otsikon alta I(v1) ja sen 
jälkeen "Add". Klikkaa tämän jälkeen "Simulate". Tällöin ohjelma piirtää piirin  Id(VDS)-kuvaajan. 
(Huomioi  kuitenkin,  että  simulaatio  antaa  virralle  negatiivisia  arvoja).  Aukeavassa  Grapherissa 
klikkaa  ruudun  yläreunasta  "Export  to  Excel"  ja  tallenna  excel-tiedosto  nimellä  "S1.8  datat". 
Tallenna simulaatiotiedosto nimellä "S1.8". Piirrä simulaatiosta saamastasi datasta  Id(VDS)-kuvaaja 
esim. Originilla. Muista muuttaa virran arvot negatiivisista positiivisiksi ennen kuvaajan piirtämistä.

Mittaukset:

M1.1
Rakenna kuvan 2 kytkentä. Mitataan kytkennän jännite V0 virran I0 funktiona ja selvitetään tämän 
avulla kuorman  RL näkemä kytkennän Thevenin ekvivalenttivastus  RT. Piirin virtaa  I0 säädellään
20 kΩ:n potentiometrillä  RL. myDAQilla mitataan jännitteitä vastuksen  R2 ja etuvastuksen  R4 yli 
kuvan 2 mukaisesti. Muista mitata käyttämiesi vastusten arvot DMM-työkalulla ja taulukoida ne.

Avaa  VI-curve  tracer.  Tarkista,  että  siinä  on  tarkka,  DMM:llä  mittaamasi  etuvastuksen  arvo 
"Rshunt",  jotta se laskee oikean arvon virralle  I0.  Muokataan VI-tracerin koordinaatisto sopivan 
kokoiseksi: vaaka-akselilla sopiva väli on 0 – 7 V ja pystyakselilla 0 – 25 mA. Käyttöjännitteeksi V1 

säädetään  kohdasta  "AO0 voltage"  10  V.  Tämän  jälkeen  klikataan  "enable  persistence",  jolloin 
ohjelma  piirtää  mittauspisteistä  yhtenäisen  kuvaajan.  "continuous  sampling"  kytketään  päälle, 
jolloin  ohjelma  mittaa  jännitteitä  tasaisin  aikavälein.  Tämän  jälkeen  kierretään  rauhallisesti 
potentiometriä  ääriasennosta  toiseen,  jolloin  ruudulle  piirtyy  jännitteenjakokuvaaja.  Yritä  saada 
kuvaajan alkupäähänkin reilusti mittauspisteitä.

Mittauksen jälkeen kytke  heti  "continuous  sampling"  pois  päältä.  Tallenna  saamasi  data  excel-
tiedostoon.  Tallennus  tapahtuu  klikkaamalla  koordinaatistoa  hiiren  oikealla  napilla.  Valikosta 
valitaan "Export" -> "Export data to excel". Tallenna myös kuva piirretystä kuvaajasta klikkaamalla 
hiiren oikealla koordinaatistoa ja valitsemalla "Export" -> "Export simplified image". Kopioi kuva 
bitmappina leikepöydälle. Liitä kuva samaan excel-tiedostoon, johon veit aiemmin mittausdatat, ja 
tallenna tiedosto muodossa .xlsx mittauksen nimellä "M1.1".

Kuva 2: Jännitteenjakokytkentä



M1.2
Rakenna kuvan  3 mukainen kytkentä.  Mitataan kuvan piiristä  diodin 1N4007 ominaiskäyrä,  eli 
diodin jännite Vd virran Id funktiona. Virta Id mitataan jännitteenä VR vastuksen R1 yli. Muista syöttää 
IV curve traceriin oikea etuvastuksen R1 arvo, jonka olet mitannut DMM:llä! Klikkaa vielä curve 
tracerissa nappia "clear plot", jotta ohjelman välimuisti tyhjenee edellisen mittauksen datapisteistä.

Säädä  koordinaatiston  kooksi  vaaka-akselille  väli  -2,0  –  1,0  V  ja  pystyakselille  väli
-0,0001 – 0,0025 A. Klikkaa "enable persistence" päälle. Tarkista, että "continuous sampling" on 
sen sijaan pois päältä. Mittauksessa käytetään apuna "automatic sweep" -toimintoa. Säädä mittaus 
alkamaan kohdasta -2,0 V ja loppumaan kohtaan 3,0 V. Tämän jälkeen klikkaa "Go". Tallenna datat 
excel-tiedostona ja liitä  tiedostoon kuva VI tracerin piirtämästä  kuvaajasta,  kuten aiemmassakin 
mittauksessa. Nimeä tiedosto jälleen mittauksen mukaan (M1.2).

M1.3
Tutkitaan  sarjarajoittimien  vaikutusta  vaihtojännitteeseen.  Rakenna  ensin  kuvan  4 mukainen 
sarjarajoitin.  Syötä  vaihtojännite  Vin piiriin  jänniteseuraajan  "out"-ulostulosta.  Tarvitset 
vaihtojännitteen  syöttöön  signaaligeneraattorin  (FGEN),  joka  löytyy  "NI  ELVISmx  Instrument 
Launcher" -työkalun alta. Avaa saman työkalun alta myös oskilloskooppi (Scope), jolla mitataan 
syöttöjännitettä  Vin ja  ulostulosignaalia  Vout myDAQin  sisäänmenoista  AI0  ja  AI1  kuvan  4 
mukaisesti.

Kuva 3: Diodin ominaiskäyrän mittauskytkentä

Kuva 4: Sarjarajoitin



Säädä  signaaligeneraattori  syöttämään  piiriin  200  Hz:n  signaali  amplitudilla  3,0  Vpp.  Toisenkin 
kanavan saat oskilloskoopin ruudulle näkyviin klikkaamalla vastaavan kanavan kohdalta "Enabled". 
Kuvaajat  rauhoittuvat  ruudulla,  kun  säädät  "Trigger"-otsikon  alta  "Type"-pudotusvalikosta 
valinnaksi "Edge". Skaalaa oskilloskoopin näyttämää siten, että näet ruudulla sekä sisäänmeno- että 
ulostulosignaalin samassa suhteessa (siis "Scale" on oltava kummallekin signaalille sama!). Tämän 
jälkeen pysäytä oskilloskooppi stop-napista ja tallenna signaalien data klikkaamalla oskilloskoopin 
ikkunasta "Log". Syötä tiedostonimeksi "M1.3 datat". Tallenna myös kuva oskilloskoopin ruudusta 
klikkaamalla "print". Ota valinta "Print Ink Saver Mode" pois päältä. Valitse tämän jälkeen "File" ja 
klikkaa  kansion  kuvaa.  Syötä  tiedostonimeksi  "M1.3  kuva",  anna  tiedostomuodon  olla  .png  ja 
hyväksy painamalla kummastakin ikkunasta "OK". 

M1.4
Käytä edelleen kuvan 4 sarjarajoitinta. Laita oskilloskooppi taas päälle klikkaamalla "Run". Tutki, 
mitä  tapahtuu  ulostulosignaalille  kun  syöttösignaalin  (3,0  Vpp)  taajuutta  kasvatetaan  edellisen 
mittauksen 200 Hz:stä 5 kHz:iin. Tallenna oskilloskoopin antama sisäänmeno- ja ulostulosignaalien 
data nimellä "M1.4 datat" ja kuva nimellä "M1.4 kuva", kun syöttösignaali on 5 kHz.

M1.5
Käytä edelleen samaa sarjarajoitinpiiriä, mutta kokeile -0,40 V:n tasajännitekomponentin vaikutusta 
piirin  toimintaan.  Käytä  syöttöjännitteen  Vin taajuutena  edelleen  200  Hz:iä  ja  amplitudina
Vpp =  3,0  V.   Piiriin  ei  tarvitse  kytkeä  erillistä  tasajännitelähdettä,  koska  ännite  voidaan  tässä 
tapauksessa  syöttää  signaaligeneraattorin  kautta  DC  offset-toiminnolla  (arvoksi  siis  syötetään
-0,40 V). Tällöin piiri on kuvan 5 mukainen, missä V1 = 0,40 V. Mittaa oskilloskoopilla aiempien 
mittausten  tapaan piirin  tulo-  ja  lähtösignaalit  ja  tallenna  data  nimellä  "M1.5 datat"  sekä kuva 
oskilloskoopin näyttämästä nimellä "M1.5 kuva".

Kuva 5: Sarjarajoitin tasajännitekomponentilla



M1.6
a) Muunna aiemmin käyttämäsi sarjarajoitinkytkentä kuvan  6 mukaiseksi rinnakkaisrajoittimeksi. 
Huomaa, että kytkentä eroaa kuvasta  4 vain siten, että vastus ja diodi vaihtavat paikkaa (huomioi 
kuitenkin diodin napaisuus!). Syötä sama jännite kuin aikaisemminkin (taajuus 200 Hz, Vpp = 3,0 V.) 
Muista tarkistaa, että DC Offset on nollassa. Mittaa piirin tulo- ja lähtösignaalit oskilloskoopilla 
samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Tallenna data nimellä "M1.6 a) datat" ja kuva signaaleista 
nimellä "M1.6 a) kuva".

b) Lisää piiriin -0,20 V:n tasajännitekomponentti kuvan  7 mukaisesti ja vaihda diodin napaisuus. 
Tässä tapauksessa ei voida käyttää signaaligeneraattorin DC Offsetiä, vaan tasajännite on tuotava 
myDAQin analogilähdöstä  AO1 (ks.  kuva  7).  Analogilähdön jännitettä  saat säädettyä  avaamalla 
ELVIS Instrument Launcherista välilehden "Featured Instruments" ja klikkaamalla sieltä "DC Level 
Output".  Muista  asettaa  jännite  oikeaan  kanavaan  ja  säädä  sen  arvo  negatiiviseksi  eikä 
positiiviseksi! Tallenna signaalien datat ja kuva nimillä "M1.6 b) datat" ja "M1.6 b) kuva".

Kuva 7: Rinnakkaisrajoitin tasajännitekomponentilla

Kuva 6: Rinnakkaisrajoitin



M1.7
Mitataan BS170-tyyppisen FET-transistorin ominaiskäyrästö  ID(VDS) viidellä eri hilajännitteen  VG 

arvolla. Rakenna ensin kuvan  8 mukainen kytkentä. Muista merkitä käyttämiesi vastusten tarkat 
resistanssit  muistiin.  Mittauksessa  FET:in  hilajännitettä  säädellään  myDAQ:in  ulostulosta  AO1. 
Nielulle annetaan jännite jänniteseuraajan OUT-ulostulosta. On huomioitava, että nieluvirta  ID ei 
saisi  kasvaa  liian  suureksi  (yli  20  mA).  Nieluvirtaa  mitataan  jännitteenä  etuvastuksen  R1 yli 
myDAQ:in AI1-sisääntuloilla, VDS:ää AI0-sisääntuloilla ja VG:tä DMM:llä.

Avaa VI curve tracer ja aseta AO0 voltage maksimiin (10 V) ja etuvastukseksi mittaamasi R1:n arvo. 
Tämän  jälkeen  avaa  DC Level  Output,  josta  valitse  kanavaksi  AO1.  Ala  nostamaan  varovasti
AO1-ulostulon  jännitettä  ja  tarkkaile  samalla  VI  curve  tracerin  näyttämää  nieluvirralle.  Nosta 
jännitettä kunnes nieluvirta saavuttaa arvon 20 mA. Tämä on suurin jännite, jota tässä mittauksessa 
käytetään. Tätä vastaavan hilajännitteen näet DMM:n ruudulta. Aseta lopuksi curve tracerista AO0 
voltage takaisin nollaan.

Maksimijännitteen  löydettyäsi  voit  alkaa  mittaamaan  transistorin  ominaiskäyriä.  Mittaa 
ensimmäinen käyrä äsken määrittämälläsi maksimijännitteellä. Käytä VI curve tracerin Automatic 
Sweep -toimintoa.  Aseta alkujännite nollaksi ja loppujännite 10 V:iin.  Tarkista,  että "continuous 
sampling" on pois päältä, "enable persistence" on päällä ja olet poistanut ohjelman välimuistista 
aikaisempien mittausten datat. Klikkaa tämän jälkeen "Go". 

Kuva 8: FET:in ominaiskäyrästön 
mittauskytkentä



Tämän jälkeen vie datat Excel-tiedostoksi aikaisempien ohjeiden mukaan. Liitä Excel-tiedostoon 
myös  aikaisempaan  tapaan  kuvaaja  mittauksesta.  Merkitse  kuvan  läheisyyteen  mittauksen  VG:n 
arvo. Tallenna tiedosto nimellä M1.7 i). Mene takaisin VI curve traceriin ja tyhjennä sen välimuisti 
aikaisemmasta datasta. Mittaa nyt loput neljä ominaiskäyrää simulaatiossa S1.7 käyttämilläsi  VG:n 
arvolla. Tallenna jokaisesta mittauksesta Excel-tiedosto äskeisen esimerkin mukaan, ja nimeä ne 
juoksevasti nimillä M1.7 ii) – M1.7 v).

M1.8
Rakenna  kuvan  9 mukainen  kytkentä.  Tarkoituksena  on  selvittää  BS170  FET-transistorin 
kynnysjännitteen VT suuruus. Huomaa, että etuvastuksena käytetään nyt 220 Ω:n vastusta. Perustele, 
miksi nyt ei käytetä pientä, kymmenen ohmin etuvastusta.

Mittaa IV curve tracerilla rakentamasi kytkennän ID(VDS)-kuvaaja. Muista syöttää ohjelmaan oikea 
etuvastuksen arvo! Käytä "Automatic Sweep"-toimintoa välillä 0 – 8 V. Tarkista, että "continuous 
sampling" on pois päältä ja "enable persistence" on kytkettynä päälle. Vie datat excel-tiedostoon ja 
tallenna tiedosto nimellä M1.8. Liitä tiedostoon myös kuva saadusta graafista.

Mittausten lopuksi:
Vie kaikki  käyttämäsi  vastukset  ja  komponentit  takaisin  niihin lokeroihin,  joista  otit  ne.  Jos  et  
muista  jonkin  vastuksen  resistanssia,  mittaa  se  DMM:llä.  Työskentelytilan  on  oltava  siisti 
mittausten jälkeenkin! Jos jokin komponenti oli viallinen, älä laita sitä takaisin ehjien joukkoon. 
Lähetä lopuksi kansio, jossa on kaikki mittaus- ja simulaatiodatat, assistentin sähköpostiin.

Kuva 9: Transistorin  
kynnysjännitteen 
mittauskytkentä



Kotitehtäviä
Jännitteen jako, Thevenin teoreema 

• Piirrä mittauksessa 1.1 mittaamasi kuormitussuora V0(I0). 

• Esitä kuorman RL näkemä Thevenin ekvivalenttikytkentä. Laske Vth ja Rth vastuksien R1, R2 

arvoista ja jännitteestä  V1 Virhelausekkeita ei tarvitse johtaa.  Voit käsitellä etuvastusta  R4 

tässä tapauksessa oikosulkuna, mutta kerro, miksi näin voi tehdä.

• Selitä  miten  Vth ja  Rth määritetään  piirtämästäsi  kuormitussuorasta.  Vertaa  mittaamaasi 
kuormitussuoraa  simulaatiossa  saamaasi  vastaavaan  kuvaajaan  ja  arvioi  tämän  pohjalta 
mittaustulosten luotettavuutta.

• Vertaa laskemiasi Vth:n ja Rth:n arvoja mittaustuloksien perusteella saatuihin arvoihin. 

Diodin ominaiskäyrän mittaus 

• Piirrä mittaustulosten perusteella diodin ominaiskäyrä ja selitä lyhyesti käyrän muoto. 

• Määritä  rakentamasi  kytkennän  toimintapiste  siinä  tilanteessa,  kun  koko  kytkennän 
käyttöjännite on +3 V.

• Vertaa simuloitua diodin ominaiskäyrää mittaustulosten perusteella piirrettyyn käyrään.

• Määritä  diodin  dynaaminen  resistanssi  mittaustulosten  perusteella  piirtämästäsi 
ominaiskäyrän  kuvaajasta  tilanteessa,  jossa  Id on  noin  0,8  mA.  Dynaaminen  resistanssi 
määräytyy ominaiskäyrän kulmakertoimesta halutussa toimintapisteessä (eli pisteessä, jossa 
Id = 0,8 mA).

Rajoittimet 

• Vertaile mitattuja (M1.3 – M1.6) ja simuloituja (S1.3 – S1.6) kuvaajia keskenään ja arvioi 
mittaustulosten luotettavuutta. Selitä lyhyesti mittaamiesi kuvaajien muoto.

• Mitä muutoksia ulostulosignaalissa tapahtuu M1.3:n ja M1.4:n välillä ja miksi?

• Päättele, miten mittauksen 1.5 sarjarajoittimessa lähtöjännite muuttuu, kun jännitelähteen V1 

napaisuus vaihdetaan. Hahmottele kuvaaja ja perustele vastauksesi.

• Päättele, miten mittauksen 1.6 kohdan b) rinnakkaisrajoittimen lähtöjännite muuttuu, kun 
diodin napaisuus vaihdetaan. Hahmottele kuvaaja ja perustele vastauksesi.

Kanavatransistorin (FET) ominaiskäyrästön mittaus 

• Piirrä  valitsemillasi  jännitteen  VG arvoilla  mittaamasi  ID(VDS)  -käyrästö  (kaikki  kuvaajat 
samaan koordinaatistoon). Vertaa saamiasi kuvaajia simulaatiossa S1.7 saamiisi transistorin 
ominaiskäyriin. Selitä lyhyesti ominaiskäyrien muoto.

• Kuinka voit määrittää mittauksen M1.8 perusteella transistorin  ID(VGS)-kuvaajan ja miksi? 
Piirrä  tämä kuvaaja samaan koordinaatistoon transistorin ominaiskäyrien kanssa.  Määritä 
kuvaajan avulla transistorin kynnysjännite VT. Merkitse kuvaan transistorin saturaatioalue.

• Vertaa M1.8:ssa mittaamaasi ja S1.8:ssa simuloimaasi  ID(VGS)-käyrää keskenään ja pohdi 
niiden  perusteella,  mistä  mahdolliset  erot  simuloiduissa  ja  mitatuissa  transistorin 
ominaiskäyrien korkeuksissa voisivat johtua.

• Mistä johtuu mitattujen ominaiskäyrien päiden mahdollinen taipuminen ylöspäin?


