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Työn tavoitteita 

 oppia tuntemaan analogisen ja digitaalisen yleismittarin tärkeimmät erot ja 

niiden suorituskyvyn rajat 

 oppia yleismittareiden oikea ja rutiininomainen käyttö  

 tutustua analogisen yleismittarin sisäisiin kytkentöihin 

Sähköisiin ilmiöihin liittyvissä laboratoriotöissä yleismittareita käytetään lähestulkoon 

jatkuvasti. Niiden antamiin lukemiin ei pidä kuitenkaan luottaa sokeasti, vaan 

mittareiden toimintaa on hyvä tuntea tarkemmin. Tämän työn päätarkoituksena on 

tutustuttaa analogisten (eli ”viisarimallisten”) ja digitaalisten yleismittareiden eroihin 

ja niiden käytön tärkeimpiin rajoitteisiin. Tämän vuoksi työssä on tarkoituskin tulla 

vastaan tilanteita, joissa mittarit eivät ”toimi kunnolla”. Tämän työn jälkeen jokainen 

osaa toivottavasti välttää yleismittareiden käyttöön liittyvät pahimmat karikot. 

Toisena pääasiana työssä on yleismittareiden oikeaoppisen käytön harjoittelu eli 

mittarin oikea kytkeminen tutkittavaan piiriin ja oikea mittausalueen valinta. 

Sähköisten kytkentöjen ja mittausten tekeminen saattavat monilla olla melko hataralla 

pohjalla, sillä lukiossa kokeellinen työskentely on usein melko vähäistä. Tässä työssä 

tehtävät kytkennät ja mittaukset ovat tarkoituksella yksinkertaisia, jotta vähäiset 

taustakokemukset eivät tekisi tarpeetonta kynnystä työn onnistuneelle suoritukselle.  

Työssä tutustutaan myös analogisen yleismittarin rakenteen pääpiirteisiin. Ulkonäön 

”vanhanaikaisuuden” ei kannata antaa hämätä, sillä analogisella mittarilla pärjää 

monissa tilanteissa ihan yhtä hyvin kuin digitaalisellakin. Digitaalisen mittarin 

rakenne on paljon monimutkaisempi eikä siihen tutustuminen kuulu tämän kurssin 

laajuuteen.  

Tähän työhön ei liity laskuharjoitustehtävää. Kuitenkin yleismittareiden 

ohjekirjoihin kannattaa tutustua jo ennakolta – viimeistään kuitenkin tämän työn 

suorituksen aikana. Digitaalisten mittareiden ohjekirjat löytyvät työosastolla olevasta 

kansiosta.  
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1 Yleismittareiden mahdollisuuksia ja rajoitteita 

Yleismittareilla voidaan mitata tasajännitettä, tasavirtaa, vaihtojännitettä, vaihtovirtaa 

ja resistanssia. Useimmilla digitaalisilla yleismittareilla on mahdollista mitata myös 

taajuutta ja määrittää diodin kynnysjännite. Lisäksi joillakin mittareilla voidaan mitata 

esim. lämpötilaa, kapasitanssia tai transistorin virtavahvistusta. Tässä työssä 

tutkittavina mittareina ovat analoginen yleismittari Avometer 8 (tai Avometer 9 MK 

II) ja digitaaliyleismittari Finest 703 (tai UT58B). 

Jännitettä yleismittarilla mitattaessa on huomattava, että yleismittari näyttää joko 

tehollista arvoa (ks. Young & Freedman, 11
th

 tai 12
th

 ed. kappaleen 31.1 loppu tai 

Randall D. Knightin kappale 36.6), tai joissain tapauksissa jännitteen keskiarvoa. 

Tämä pätee sekä analogisiin että digitaalisiin yleismittareihin. Yleensä mittarit on 

vaihtovirtoja ja -jännitteitä mitattaessa kalibroitu tehollisarvoille, jolloin asteikko 

pätee vain sinimuotoiselle signaalille ja tällöin jännitteen tehollisarvolle Ueff pätee Ueff 

= U0 / 2 , missä U0 on jännitteen huippuarvo. Muilla aaltomuodoilla oikea 

tehollisarvo voidaan laskea, mikäli aaltomuoto tunnetaan. Useimmiten AC-

mittauksissa tasajännite- tai virtakomponentti (DC) ei vaikuta mitattavaan signaaliin. 

Tällöin sanotaan, että mittari on AC-kytketty. Tässä työssä käytettävät mittarit ovat 

AC-kytkettyjä. On myös olemassa mittareita, jotka mittaavat koko signaalin (DC + 

AC). 

Digitaaliset yleismittarit ovat helppokäyttöisiä ja niiden miellyttävä piirre on 

digitaalisen näytön helppolukuisuus. Jännitettä mitattaessa on kuitenkin huomattava, 

että digitaalisten yleismittareiden toiminta perustuu näytteenottoon. Niiden näyttämä 

on yleensä kalibroitu sinimuotoiselle vaihtojännitteelle ja 50 Hz:n taajuudelle, joten 

niiden näyttämä on virheellinen vaihtojännitteen muodon ja taajuuden poiketessa 

tästä. Digitaalimittarin kritiikitön käyttö vaihtojännitteiden mittaamiseen voi 

pahimmillaan johtaa virheellisiin tuloksiin. Erityisesti sellaiset vaihtojännitteet, jotka 

ovat samaa luokkaa mittarin näytteenottotaajuuden kanssa, saavat digitaalimittarin 

täydellisesti sekaisin. Analogisten mittareiden näyttämän taajuusriippuvuus on 

oleellisesti vähäisempi, joten niiden käyttö on suositeltavaa erityisesti suuritaajuisia 

signaaleja mitattaessa.  



FYSP104 / K1   Yleismittareiden käyttäminen 

 

 

 

 

- 3 - 

 

2 Analoginen yleismittari (Avometer 8 tai Avometer 9) 

Avometerin ytimenä on kiertokäämimittari, jota käytetään virtamittausten lisäksi 

myös resistanssi- ja jännitemittauksiin. Asteikon laajennus ja mittaustavan vaihto 

tapahtuu sopivasti valittujen etu- ja sivuvastusten avulla. AC-mittauksissa asteikko on 

kalibroitu siten, että mittari näyttää suoraan tehollisarvoja. Taulukossa 1 on eritelty 

Avometer-mittarin erään version eri mittausalueiden maksiminäyttämät (eli täyden 

asteikon näyttämät tai täydet näyttämät). Huom. Työssä käytettävässä mallissa 

Avometer 8 MK V (tai 9 MK II) mittausalueet poikkeavat hieman taulukosta 1. 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty taulukkoa 1 vastaavan Avometer-mittarin sisäiset 

kytkentäkaaviot jännite- ja virtamittauksissa. Työssä käytettävän Avometer 8 MK V:n 

(tai 9 MK II:n) sisäisten kytkentöjen periaate on sama kuin kuvissa 1 ja 2. 

Kuvissa 1 ja 2 oleva ympyrä kuvaa kiertokäämiä, johon osoitinviisari on kytkettynä. 

Lukema 37,5 μA tarkoittaa virtaa, jolla osoitinviisari kääntyy asteikon 

maksimilukemaan. Jotta eri mittausalueilla käämin maksimivirraksi saataisiin sama 

37,5 μA, tarvitaan eri määrä sarjaan ja rinnan kytkettyjä vastuksia. Esim. kuvan 1 

tilanteessa mittarin alueena on 10 mA ja maksiminäyttämää vastaavassa tilanteessa 

37,5 μA virrasta menee kiertokäämin (ja samalla 3333 , 8 k, 1,5 k ja 450  

vastusten) läpi. Loppuosa (eli 10 mA – 37,5 μA) kulkee toisen haaran vastusten 

(yhteensä 50 ) läpi. Voit todeta Ohmin lain avulla, että molempien reittien 

jännitehäviö on tilanteessa samansuuruinen – aivan kuten pitääkin olla. Samalla 

tavalla voit tarkistaa muidenkin mittausalueiden järkevyyden. 

 

Taulukko 1. Avometer-yleismittarin eri mittausalueiden maksiminäyttämät. 

DC-jännite (V) DC-virta (A) AC-jännite (V) AC-virta (A) 

2500 10 2500 10 

1000 1 1000 2,5 

250 0,1 250 1,0 

100 0,01 100 0,1 

25 1,010
-3

 25 - 

10 25010
-6

 10 - 
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2,5 5010
-6

 2,5 - 

              
   

Kuva 1. Tasajännitteen ja tasavirran mittaus AVO:lla. 

 

Kuva 2. Vaihtojännitteen ja vaihtovirran mittaus AVO:lla. 

2.1 Yleistä Avometer-mittarin käytöstä 

Ennen mittauksen aloittamista valitaan toisesta kytkimestä haluttu toiminto (DC, AC 

tai ), ja tämän jälkeen sopiva mittausalue valitaan toisesta kytkimestä. Liitäntäjohdot 

yhdistetään alempiin naparuuveihin, paitsi mitattaessa yli 1000 voltin jännitteitä, 

jolloin käytetään ylempiä naparuuveja (tässä työssä ei mitata korkeajännitteitä). Jos 

käyttäjä on epävarma mittausalueesta, kannattaa käyttää aluksi suurinta asteikkoa ja 

pienentää asteikkoa vähitellen. Avometer-yleismittari on mittausten aikana 

pidettävä vaakasuorassa asennossa!  
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2.2 Jännitteen mittaaminen ja sen tarkkuus 

Jännitettä mitattaessa mittari liitetään mitattavan kohteen rinnalle siten, että alempi 

potentiaali kytketään negatiiviseen naparuuviin (COMMON). Toiminnassa ollessaan 

mittari käyttää tutkittavasta piiristä tietyn ns. mittausvirran. DC-alueella mittausvirta 

on 50 A täydellä näyttämällä. AC-alueella 10 voltista ylöspäin mittausvirta on 1 mA 

täydellä näyttämällä ja AC-alueella 3 V vastaava virrankulutus on 10 mA. 

Mittausvirta pienentää tutkittavan kohteen läpi menevää virtaa, jolloin kohteesta 

havaittava jännitehäviö pienenee. Mittausvirrasta tutkittavaan jännitehäviöön 

aiheutuva systemaattinen virhe saattaa joissain pienivirtaisten piirien tilanteissa olla 

merkittäväkin, kuten työssä tullaan havaitsemaan. 

Suurimpaan mittaustarkkuuteen päästään jänniteasteikon yläpäässä. Tasajännitettä 

mitattaessa mittarin sisäinen tarkkuus on kullakin asteikolla 1 % täydestä näyttämästä. 

AC-mittauksissa mittarin tarkkuus on 2,5 % täydestä näyttämästä, kun 25 Hz  f  2 

kHz, missä f = vaihtojännitteen taajuus, ja mittarin lukema on 25 - 100 % täydestä 

asteikosta. 

2.3 Virran mittaaminen ja sen tarkkuus 

Virtaa mitattaessa mittari liitetään sarjaan tutkittavaan piiriin siten, että virta tulee 

mittarista ”ulos” negatiivisen naparuuvin (COMMON) kautta. Pienijännitteisiä 

virtapiirejä mitattaessa on huomattava, että Avometer-mittarin yli (mittarin 

liitäntäjohtojen välille) jää mittarin sisäisestä resistanssista johtuen virtamittauksen 

täydellä näyttämällä noin 0,5 V:n jännite. Tämä pätee kaikilla DC-alueilla paitsi 50 

μA:n alueella, jolla täyttä näyttämää vastaava jännitehäviö on noin 125 mV. Kaikilla 

AC-alueilla mittarin yli jäävä jännite on alle 250 mV.  

Suurimpaan tarkkuuteen päästään virta-asteikon yläpäässä. Tasavirtaa mitattaessa 

mittarin sisäinen tarkkuus on kullakin asteikolla noin yksi prosentti täydestä 

näyttämästä. AC-mittauksissa mittarin sisäinen tarkkuus on 2,5 % täydestä 

näyttämästä, kun 25 Hz  f  2 kHz, missä f = vaihtojännitteen taajuus, ja mittarin 

lukema on 25 - 100 % täydestä asteikosta. 
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2.4 Resistanssin mittaaminen ja sen tarkkuus 

Resistanssin mittausalueita Avometer-mittarissa on kolme (jännitelähteenä sisäiset 1,5 

V ja 15 V paristot): 

 x 1-alue, jolla voidaan mitata suoraan resistansseja alueella 0 - 2000 .  

 x 100-alue, jolla todellinen resistanssi on sata kertaa suurempi kuin 

asteikon näyttämä arvo. 

 x 10k-alue, jolla mitattava resistanssi on 10 000 kertaa suurempi kuin 

asteikon näyttämä arvo. 

Edellä kuvatut alueet pätevät malliin Avometer 8. Mallissa Avometer 9 MK II alueet 

ovat x 1 (0 - 200 k; vastaa Avometer 8:n keskimmäistä aluetta), x 1/100 (resistanssi 

sadasosa näytön lukemasta; vastaa Avometer 8:n pienintä aluetta) ja x100 (resistanssi 

satakertainen näytön lukemaan verrattuna; vastaa Avometer 8:n suurinta aluetta). 

Resistanssin mittauksessa negatiivinen naparuuvi (COMMON) saa positiivisen 

jännitteen. Tämä on otettava huomioon, jos komponentin resistanssi riippuu 

mittausvirran suunnasta (esim. elektrolyyttikondensaattorit ja diodit). 

Ennen resistanssimittausta mittari nollataan seuraavasti: 

1. valitaan resistanssin mittaukseen liittyvä toiminto 

2. valitaan haluttu resistanssin mittausalue (esim. x1 tai x100)  

3. oikosuljetaan mittajohdot ja nollataan asteikko sitä vastaavasta 

säätöruuvista 

Tämän jälkeen kytketään mittajohdot vastukseen ja mitataan resistanssi. Muista kertoa 

mittarin näyttämä mittausalueen kertoimella, kun käytät muita kuin x1-aluetta. 

Resistanssimittauksissa tarkkuus on suurin kunkin asteikon keskivaiheilla. 

Resistanssin mittauksessa mittarin sisäinen tarkkuus on 3 % näyttämästä, kun 

liikutaan asteikon keskivaiheilla. Asteikon ylä- ja alarajalla epätarkkuus kasvaa. 
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3 Digitaalinen yleismittari (esim. Finest 703) 

Esimerkkinä oleva Finest 703 on kolmen ja kolmen neljäsosa numeron yleismittari 

(näytön suurin mahdollinen lukema 3999). Mittarin suoritusarvoja on kuvattu 

taulukossa 2 ja täydelliset tekniset tiedot löytyvät käyttöohjeista työosastolla.  

Digitaalimittarin merkittävimmät erot analogiamittariin nähden ovat: 

 jännite- ja virta-asteikot ovat digitaalimittareissa huomattavasti 

karkeammin porrastetut 

 jännitemittauksissa digitaalimittarien sisäinen resistanssi on hyvin suuri 

(megaohmeja, kun se analogiamittareilla on yleensä kymmeniä tai satoja 

kilo-ohmeja) 

 digitaalimittarien sisäinen tarkkuus ja lukematarkkuus ovat yleensä selvästi 

parempia kuin analogiamittareilla 

 suurilla taajuuksilla mitattaessa digitaalimittarilla saattaa tulla ongelmia, 

joita analogisella mittareilla ei ilmene. 

3.1 Yleistä digitaaliyleismittarin käytöstä 

Digitaalimittarissa jännite- ja virtamittauksissa alempi potentiaali kytketään 

negatiiviseen naparuuviin (COM). Toinen johdin kytketään mitattavaa suuretta (ja 

virtaa mitattaessa valittua mittausaluetta) vastaavaan kohtaan. Jos kytkennän tekee 

”väärinpäin”, mittausarvoista tulee negatiivisia, mutta niiden itseisarvo ei muutu. 

Finest 703 -mittarissa käyttäjän on valittava valintakytkimellä mitattava suure. 

Mittausalueen valinta tapahtuu tässä mittarissa normaalitoiminnossa automaattisesti. 

Valinta tasa- ja vaihtovirtasuureiden välillä tapahtuu SELECT-näppäimestä. Monissa 

muissa digitaalisissa mittareissa automaattista skaalan valintaa ei ole, vaan käyttäjän 

on itse valittava valintakytkimellä mittausalue analogisten mittareiden tapaan. 

Yleismittarit käyttävät sisäistä virtalähdettä (paristo), joka saatetaan joutua 

pidemmissä mittauksissa vaihtamaan. Mittari ilmoittaa pariston tehon 

heikkenemisestä – näyttöön tulee tällöin esim. Finest 703 -mallissa pariston kuva. 

Joissakin muissa malleissa pariston loppumisesta varoitetaan tekstillä ”BAT”. 

Kannattaa huomata, että mittari saattaa toimia epäluotettavasti, kun paristo on 

loppumaisillaan. 
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Taulukko2: Finest 703 –mittarin sisäisiä tarkkuuksia. Muiden mittarityyppien tiedot 

löytyvät ko. mittarin käyttöohjeista.  

 

HUOM! Digitaalimittarin virtamittauksissa on tärkeää käyttää oikeaa mittausaluetta. 

Pienemmällä alueella (mA/μA-skaala) on usein vain pieniä virtoja kestävä sulake 

(tyypillisesti 400-500 mA), joka rikkoontuu, jos tätä suurempia virtoja yritetään 

mitata tällä toiminnolla. Tällöin ko. mittausalue ei toimi ennen sulakkeen vaihtamista. 

 

4 Mittaukset 

Laitteet: 

 analoginen yleismittari Avometer 8 (tai Avometer 9 MK II) 

 digitaalinen yleismittari Finest 703 tai Uni-T UT58B 

 tasajännitelähde, esim. Mascot 719 tai Phywe 

 signaaligeneraattori Trio, GW INSTEK, ESCORT tai vastaava 
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 kytkentälevy, jossa seuraavat vastukset: 220 , 470 , 80 k, 100 k ja 

120 k 

Tehtävä 1. Jännitteen mittaaminen virheineen 

Tee yksinkertainen virtapiiri, jossa on kytketty sarjaan jännitelähde sekä 220  ja 470 

 vastukset. Säädä DC-jännitelähteen jännitteeksi noin 12 V (virranrajoitin voi olla 

esim. noin 0,4 A:ssa) ja mittaa 470  vastuksessa tapahtuva jännitehäviö molemmilla 

mittareilla. Määritä myös mitattujen jännitteiden virheet – ota analogisen mittarin 

tapauksessa huomioon sisäisen tarkkuuden (kappale 2.2) lisäksi myös mittarin 

lukemisesta aiheutuva virhe. 

Tehtävä 2. Virran mittaaminen virheineen 

Käytä samaa virtapiiriä kuin tehtävässä 1 (jännitelähteen napajännite edelleen noin 12 

V), mutta mittaa jännitehäviön sijaan piirissä kulkeva virta molemmilla mittareilla. 

Määritä myös mitattujen virtojen virheet. 

Tehtävä 3. Resistanssin mittaaminen virheineen 

Määritä tehtävissä 1 ja 2 käytetyn 470  vastuksen resistanssi virheineen molemmilla 

mittareilla (muista nollata Avometerin lukema ennen mittausta, ks. kappale 2.4).  

Tehtävä 4. Mittareiden sisäisten resistanssien tutkiminen 

Määritä kummankin mittarin sisäiset resistanssit toisen mittarin avulla sekä tasavirran 

että tasajännitteen mittaustoiminnoissa mittareiden eri mittausalueilla (muista nollata 

Avometerin lukemat ennen mittauksia). Resistanssien virheitä ei tarvitse määrittää. 

Tehtävä 5. Virtamittauksessa tapahtuva jännitehäviö 

Mittaa virtamittarien sisäisestä resistanssista johtuva jännitehäviö 100 mA:n virralla 

(säädä virta DC-lähteen virranrajoittimen avulla). Suorita mittaus kytkemällä mittarit 

vuorotellen jännite- ja virtamittareiksi kuvan 3 osoittamalla tavalla. Mitattujen arvojen 

virheitä ei tarvitse määrittää. Kokeile, miten virtamittarin asteikko (mittausalue) 

vaikuttaa jännitehäviöön. Miten selität tehdyt havainnot? (Vihjeitä: kuva 1, kappale 

2.3 ja tehtävä 4.)  

HUOM! Aseta virta ensin nollaksi DC-lähteen virranrajoittimesta ja kasvata sitä 

vähitellen. 
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Kuva 3. Virtamittarilla on tietty sisäinen resistanssi, joten siinä tapahtuu jännitehäviö. 

 

Tehtävä 6. Jännitemittauksessa tapahtuva virtahäviö 

Säädä kuormittamattoman DC-jännitelähteen jännitteeksi noin 5 V. Kytke jännite pois 

päältä ja rakenna jännitelähteestä sekä 80 k, 100 k ja 120 k vastuksista suljettu 

virtapiiri, jossa vastukset on kytketty sarjaan. Kytke jännitelähde taas päälle ja mittaa 

kummallakin yleismittarilla jännitelähteen napajännite ja eri vastuksissa tapahtuvat 

jännitehäviöt ja laske lopuksi vastusten jännitehäviöiden summa. Miten selität 

analogisella mittarilla havaittavat ongelmat? (Vihjeitä: kuva 1, kappale 2.2 ja teht. 4.) 

Tehtävä 7. Vaihtojännitteen taajuuden ja signaalin muodon vaikutus 

Mittaa molemmilla mittareilla signaaligeneraattorista saatava jännite (sekä siniaalto 

että kanttipulssi) taajuuksilla 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 

50 kHz ja 100 kHz. Jännitteiden virheitä ei tarvitse määrittää. Signaaligeneraattorin 

antama amplitudi säädetään jokaisella taajuudella samansuuruiseksi (esim. 6 V:iin), 

jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Amplitudin suuruutta seurataan oskilloskoopin 

avulla. Assistentti tekee mittauksissa tarvittavan oskilloskooppikytkennän. 

(Oskilloskoopin käyttö opetetaan varsinaisesti kurssilla Fysiikan kokeelliset 

menetelmät tai kurssin Fysiikka V ensimmäisessä työssä.) Mitä johtopäätöksiä 

havainnoista voidaan tehdä? 

Tehtävä 8. Pohdinta ja yhteenveto 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin työohjeen ja tekemiesi mittausten pohjalta: 

 Mitä yhteisiä heikkouksia molemmilla mittarityypeillä (digitaalinen ja analoginen) 

on? 

 Mitkä ovat analogisen yleismittarin vahvuudet verrattuna digitaaliseen mittariin? 

 Mitkä ovat digitaalisen yleismittarin vahvuudet verrattuna analogiseen mittariin? 

 Mitä seikkoja mittareiden kytkemisessä tutkittaviin piireihin on huomioitava? 


