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Työn tavoite 

 tutustua erilaisiin menetelmiin, jotka soveltuvat pienten, keskisuurten ja suur-

ten vastusten mittaamiseen 

Työssä tutustutaan useisiin vastusmittauksen menetelmiin ja niiden käytön mahdolli-

siin rajoitteisiin. Työhön ei sisälly harjoitustehtävää.  

 

1  Yleistä 

1.1 Vastusten mittaus 

Pienten vastusten mittaus 

Pieniä, resistanssiltaan alle kymmenen ohmin vastuksia mitattaessa yhdysjohtimien 

resistanssin ja liitosresistanssin vaikutus mittaustulokseen voi kasvaa merkittäväksi. 

Pieniä vastuksia mitattaessa ns. nelipistemenetelmä eliminoi tehokkaasti haitallisten 

johdin- ja ylimenoresistanssien vaikutusta.  

Pienten vastusten mittaamiseen voidaan käyttää myös voltti-ampeeri-menetelmää, 

Wheatstonen siltaa ja digitaaliyleismittaria. Johtimien ja liitosten resistanssit vaikutta-

vat tällöin kuitenkin tuloksiin sitä enemmän, mitä pienemmästä vastuksesta on kyse. 

Keskisuurten vastusten mittaus 

Keskisuurten (10  - 10 k) vastusten mittaaminen on yleensä paljon helpompaa 

kuin pienten, koska johtimien ja liitosten resistanssien vaikutus on suhteellisen pieni. 

Tarkkaan mittaukseen soveltuvat kaikki kappaleessa 1.1 mainitut menetelmät. 

Suurten vastusten mittaus 

Suurten (yli kymmenen kilo-ohmin) vastusten mittauksessa ei enää tarvitse ottaa lain-

kaan huomioon ehjien yhdysjohtimien eikä liitosten resistansseja, sillä nämä ovat mi-

tättömän pieniä verrattuna varsinaiseen mitattavaan resistanssiin. Mittauksessa voi-

daan digitaaliyleismittarin ohella käyttää eristysresistanssimittaria. 
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1.2 Potentiometrin rakenne ja toiminta 

Potentiometri on (tyypillisesti) kolminapainen elektroniikan komponentti, jonka resis-

tanssia voidaan säätää käsin. Se sisältää resistiivisen vastuselementin, joka kytketään 

virtapiiriin kolmesta kohdasta (navasta). Kaksi navoista on kiinteitä, ja ne sijaitsevat 

vastuselementin päissä, ja kolmas napa on manuaalisesti liikuteltavissa haluttuun koh-

taan vastuselementtiä (Kuva 1). Näin ollen siis kolmas napa ikään kuin jakaa vas-

tuselementin kahteen osaan. Joissakin potentiometreissä on vielä neljäskin napa, mut-

ta kuvasta huomaa, että käytännön kannalta se on sama asia kuin napa 2.                                       

Kolmannen navan sijoituspaikalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa vas-

tuselementin resistanssista tulee ulostulopiirin käyttöön. Jos esimerkiksi kuvassa kol-

mas napa olisi liikutettu aivan vastuselementin ylälaitaan, ulostulopiirin resistanssi 

olisi koko vastuselementin resistanssi. Jos kolmas napa olisi täsmälleen keskellä vas-

tuselementtiä, ulostulopiirin resistanssi olisi 50% vastuselementin resistanssista jne. 

Eli pähkinänkuoressa: liukusäätimen paikka vaikuttaa siihen, montako prosenttia koko 

vastuselementin resistanssista tulee ulostulopiirin resistanssiksi. 

Tässä lapputyössä tutustutaan Helipot-merkkisiin potentiometreihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Potentiometrin kytkentäkaaviollinen idea 
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2  Mittausmenetelmät 

2.1 Voltti-ampeeri-menetelmä 

Vastuksen kautta kulkevan virran ja sen yli vaikuttavan jännitteen mittaaminen sa-

manaikaisesti johtaa suhteellisen tarkkoihin tuloksiin laajalla mittausalueella. Kuva 2 

esittelee kaksi tyypillistä voltti-ampeeri-menetelmään liittyvää kytkentää: lyhytkyt-

kennän ja pitkäkytkennän. 

Lyhytkytkennässä vastuksen suuruus saadaan yhtälöstä 

Rx 
U

I  IV


U

I 
U

RV

.       (1) 

Kun Rx on pieni eli Rx << RV, yhtälö (1) yksinkertaistuu muotoon Rx = U/I. Vastaavasti 

pitkäkytkennän tapauksessa primäärisestä mittaustuloksesta on vähennettävä ampee-

rimittarin sisäinen resistanssi: 

Rx 
U UA

I

U  RAI

I

U

I
RA .     (2) 

Kun Rx on suuri eli Rx >> RA, virtamittarin sisäistä vastusta ei tarvitse ottaa huomioon. 

Jännitemittauksessa digitaalisten yleismittareiden sisäinen vastus on tyypillisesti 10 

M, kun taas virtamittauksessa sisäinen vastus riippuu valitusta herkkyysalueesta 

(0.01-100  herkkyysalueesta ja mittarista riippuen). 

 

 

Kuva 2: Resistanssin mittaaminen lyhyt- ja pitkäkytkennällä. 
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2.2 Kaksipiste- ja nelipistemenetelmät vastusmittareissa 

Resistanssin suora mittaus yleismittarilla on helppokäyttöinen ja nopea mittaustapa, 

kun tarkkuusvaatimukset eivät ole kovin suuria. Tällöin käytetään ns. kaksipistemene-

telmää, jossa (digitaalinen) yleismittari tuottaa sisäisen jännitelähteensä avulla tietyn 

vakiosuuruisen sähkövirran tutkittavan vastuksen läpi, mittaa virran aiheuttaman jän-

nitehäviön ja muuntaa tuloksen resistanssiksi. Johdin- ja liitosresistanssit vaikuttavat 

tässä mittaustavassa saatavaan tulokseen. 

Tietyissä laadukkaammissa mittareissa on mahdollista käyttää ns. nelipiste-

menetelmää. Siinä vastusmittarin ja tutkittavan vastuksen välille kytketään kahdet 

johtimet (Kuva 3). Toisten johtimien kautta mittari syöttää vakioidun, johdin- ja yli-

menoresistansseista riippumattoman virran, ja toisten johtimien kautta se mittaa tutkit-

tavan vastuksen yli olevan jännitteen. Koska jännite mitataan suoraan vastuksen na-

voista, eivät johtimet aiheuta juuri lainkaan systemaattista virhettä toisin kuin kaksi-

pistemenetelmässä (miksi?). 

2.3 DC-sillat 

Sillat ovat vertailutyyppisiä, monipuolisia mittalaitteita, joilla on vertailukomponent-

tien tarkkuudesta riippuen mahdollista päästä hyvinkin suuriin mittaustarkkuuksiin. 

DC-siltojen syöttöön käytetään tasajännitettä, ja niitä hyödynnetään mittaus- ja val-

vontatehtävissä. Esimerkkejä erilaisista DC-silloista ovat Wheatstonen silta, Thomso-

nin (Kelvinin) silta ja eristysresistanssimittari. Tässä laboratoriotyössä tutustutaan 

näistä vain Wheatstonen siltaan. Thomsonin silta on Wheatstonen sillan muunnos, 
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Kuva 3: Nelipistemittaukseen liittyvä kytkentä        

joka on suunniteltu liitosjohtojen aiheuttaman lisäresistanssin eliminoimiseen pieniä 

vastuksia mitatessa. Eristysresistanssimittarilla mitataan suuria vastuksia. 

2.3.1 Wheatstonen silta 

Siltojen peruslähtökohtana on Wheatstonen silta, jonka kytkentä on esitetty kuvassa 4. 

Kun silta on saatu tasapainoon vastusta R3 säätämällä, virtaindikaattorina toimiva gal-

vanometri – eli herkkä virtamittari – näyttää nollaa. Tällöin 

I1 = I4  ja  I2 = I3 

R1I1 = R2I2 ja RxI1 = R3I2    (3) 

Tuntemattoman vastuksen resistanssille saadaan näiden avulla lauseke 

Rx 
R1R3

R2

.         (4) 

Yhtälöstä (4) huomataan, että Rx:lle saadaan sama lauseke, jos galvanometri ja paristo 

vaihdetaan keskenään. Vaihto tosin saattaa vaikuttaa sillan herkkyyteen. Myös vastus-

ten R1 ja R2 suuruudella on vaikutusta sillan herkkyyteen. Usein galvanometri kytke-

tään suoraan kahden suurimman vastuksen liitoskohtiin. Kytkentätavan valintaan vai-

kuttaa myös se, kuinka suuren tehon sillan kukin haara kestää. Galvanometrin sijasta 

tasapainokohdan etsimisessä voidaan käyttää myös herkkää jännitemittaria. Miksi? 

 

 

Kuva 4: Wheatstonen sillan kytkentäkaavio. R1 ja R2 ovat kiinteitä vastuksia, R3 

säätövastus ja Rx tutkittava vastus. 
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3 Mittaukset 

Tarvittavat laitteet: 

 ”pieni” (noin 10 ) vastus, ”tunte-

maton” vastus, 22  ja 82  vas-

tukset 

 100 :n helipot-säädin ja tarkkuus-

säätövastus eli dekadivastus 

 LCR-mittari MEGGER 

 digitaaliyleismittari FINEST 703 tai 

UNI-T UT58B          

 digitaalipöytämittari GOOD 

WILL GDM-8055 tai vastaava 

 Pikoampeerimittari Keithley Auto-

ranging Pico-ammeter 

 tasajännitelähde (esim. 4,5 V pa-

risto)

           

Tehtävä 1. Tutustu työssä käytettävien säätövastustyyppien (helipot-säädin (Kuva 5) 

ja tarkkuussäätövastus eli dekadivastus (Kuva 6)) käyttöön. Aseta molempiin vastuk-

siin joku tietty vastuslukema, ja tutki yleismittarilla, mihin kohtiin johtimet täytyy 

kytkeä, jotta kyseinen vastusarvo saadaan ulos. (Huom. Helipot-säätimen käyttö on 

osoittautunut monille ongelmalliseksi. Osaatko selittää, miksi helipotin tapauksessa 

muista mahdollisista kytkentäpisteparista saadaan juuri sellaiset vastuslukemat kuin 

mitattaessa käy ilmi?) 

 

 

 

 

Tehtävä 2. Määritä ”tuntemattoman” vastuksen resistanssi virheineen voltti-ampeeri-

menetelmällä. Mitattavan vastuksen resistanssi on muutaman kymmenen tai muuta-

man sadan ohmin suuruusluokkaa. Päättele kappaleen 2.1 perusteella, onko järkeväm-

pää käyttää lyhyt- vai pitkäkytkentää. Säädä jännitelähteen lähtöjännite muutamaan 

volttiin. Luonnollisesti pariston lähtöjännitettä ei tarvitse säätää. 

Kuva 5: Helipot-säädin Kuva 6: Dekadivastus 
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Tehtävä 3. Mittaa ”tuntemattoman” vastuksen resistanssi digitaaliyleismittarilla
1
 

(FINEST tai UNI-T). Ota lukema ylös ja määritä sen virhe. Mikä on helpoin tapa ar-

vioida mittajohdoista aiheutuva systemaattinen virhe? 

Tehtävä 4. Mittaa saman vastuksen resistanssi myös 

LCR-mittarilla
1
 (Megger) (Kuva 7). 

 

 

Tehtävä 5. Nelipistemittauksen harjoittelu: mittaa saman ”tuntemattoman” vastuksen 

resistanssi Good Will 8055 –digitaali-pöytämittarilla (Kuva 8) sekä tavanomaisella 

kytkennällä (kaksipistekytkentä) että nelipistekytkennällä. Onko tuloksissa mitään 

eroa? Mittaa vielä kaksipistekytkennällä kahden yhteen liitetyn johtimen resistanssi. 

Mitä havaitaan?   

Kuvassa 8 on numeroitu GW-mittarin navat. Kaksipistemittauksessa yhdistetään joh-

timet napoihin 1 ja 2. Nelipistemittauksessa otetaan lisäksi kaksi johdinta, ja yhdiste-

tään ne vastuksesta napoihin 3 ja 4. Mittauksen onnistumiseksi katso myös kuva 3. 

 

 

 

 

Tehtävä 6. Rakenna tutkittavalle vastukselle Wheatstonen silta. Valitse vastuksiksi R1 

ja R2 työpisteellä olevat 22  ja 82  vastukset ja vastukseksi R3 tarkkuussäätövastus 

eli dekadivastus. Sillan kytkentäkaavio oli kuvassa 4. Sopiva syöttöjännitteen suuruus 

on pari volttia (tai paristo). Vastusta R3 muuttamalla etsi tasapainokohta eli kohta, jos-

sa virtamittarin lävitse ei kulje virtaa. Tarkista sillan tasapainottamisen jälkeen kunkin 

                                                 

1
 Huomaa, että suoraa resistanssin määritystä varten vastus on aina irrotettava mahdollisesta virtapiiris-

tä. Muutoin mittari määrittää koko kytkennän resistanssin eikä pelkästään tutkittavan vastuksen resis-

tanssia. 

Kuva 8: Good Will 8055 -mittari 

Kuva 7: LCR-mittari 
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vastuksen R1, R2 ja R3 resistanssi GW-mittarilla. Vaihda sitten vastusten R1 ja R2 pai-

kat ja toista mittaus. Kirjaa kummastakin mittauksesta muistiin muutamia (R3,IG)-

arvoja tasapainokohdan ympäriltä virran tarkan nollakohdan määrittämiseksi. 

Laske mittaustulosten avulla tuntemattoman vastuksen resistanssi virheineen. Päätä 

tehtävän 5 tulosten perusteella, voitko jättää virheanalyyseissäsi johdinresistanssit 

huomiotta laskujen lyhentämiseksi. Galvanometrinä voit käyttää ihan rauhassa taval-

lista yleismittaria. Miten mittaustesi perusteella vastusten R1 ja R2 valinnat vaikuttavat 

mittauksen tarkkuuteen? 

Tehtävä 7: Nyt, kun kaikki mahdolliset mittaustavat on opittu, tutkitaan lopuksi, 

kuinka paljon virhettä jännite- ja virtamittari aiheuttavat voltti-ampeeri –menetelmää 

käytettäessä sekä pitkä- että lyhytkytkennän osalta. Tässä kohtaa mittausta havaitaan 

myös viimeistään, valittiinko tehtävään 2 ”oikea” kytkentä mittauksia varten. 

Mittaa työpisteessä olevan ”pienen” ja ”suuren” vastuksen resistanssi ensin sekä pit-

kä- että lyhytkytkennällä olettaen lyhytkytkennässä jännitemittarin resistanssi ääret-

tömäksi (yhtälö (1)) ja pitkäkytkennässä virtamittarin resistanssi nollaksi (yhtälö (2)). 

Käytä pienen vastuksen kanssa virran mittaukseen Finest 205 –mittaria, koska on ha-

vaittu osan UNI-T –mittareista sotkevan tätä mittausta. ”Suuren” vastuksen kanssa 

joudut käyttämään Keithley –pikoampeerimittaria (kuva 9), koska paristojen jännite ei 

riitä tuottamaan kovin suurta virtaa suurella vastuksella. Kannattaa lisäksi suurta vas-

tusta käytettäessä kytkeä lähdejännitteeksi toinenkin 4,5 voltin paristo sarjaan aiem-

min käytetyn kanssa. Keithley-mittariin tarvitset myös BNC-liittimellisen välipalikan 

(Kuva 10) kytkeäksesi sen virtapiiriin.  

HUOM! Pienen vastuksen mittaaminen voltti-ampeeri –menetelmällä on hyvin tark-

kaa puuhaa, joten varmista ennen virtapiirin kasaamista jokaisen käyttämäsi johtimen 

vastus GW–mittarilla. Hylkää armotta ne, joiden vastus on suurempi kuin 0,05 . 

 

 



FYSP104 / K2  Resistanssin mittaaminen 

 

 

 

 

- 20 - 

 

Selvitä sitten kaksi- tai nelipistemittauksel-

la (perustele laskuliitteessäsi, kumman valitsit ja miksi) sekä jännitemittarin että vir-

tamittarin vastukset
1
 käyttämilläsi mittausalueilla, ja ota nämä huomioon vastusten 

resistanssien määrityksessä lausekkeissa (1) ja (2). Mitä huomaat? 

HUOM 2! Selvittäessäsi Keithley-pikoampeerimittarin resistanssia käytä jotakin 

yleismittaria. GW-mittari ja Keithley eivät oikein tahdo suostua yhteistyöhön, ja sitten 

kun näyttävätkin suostuvan, tulos on selvästi virheellinen. 

 

4 Tulosten käsittely 

Tulokset eri menetelmillä saaduista resistanssin arvoista kirjataan valmiiksi laskettui-

na erilliselle lomakkeelle ja samalla vastataan esitettyihin kysymyksiin. Mittauspöytä-

kirja, johon on myös tehty tarvittavat virhelaskut, liitetään vastauslomakkeen mukaan. 

Kuva 9: Keithley -pikoampeerimittari 
Kuva 10: Pieni Tetriksen kääntöpalikka 


