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Työn tavoite 

 havainnollistaa kondensaattorien ja diodien ominaisuuksia ja teoriaa 

Työssä tutustutaan kondensaattoreiden ja diodien eräisiin ominaisuuksiin 

käytännössä. Kondensaattorit ja diodit ovat yleisimpiä komponentteja erilaisissa 

teknisissä laitteissa ja välineissä.  

1 Johdanto 

Työn taustaksi kannattaa lukea:  

 Young & Freedman 11
th

 tai 12
th

 ed. kappaleet 24, 25.3 ja 26.4 tai 

 Randall D. Knight, Second Edition, kappaleet 30.5, 30.6, 30.7, 31.5 ja 32.9 

 Ohanian, luvut 27.1 - 27.3 ja 29.7 

Tee kotona seuraavat harjoitustehtävät, jotka assistentti tarkistaa ennen mittauksia: 

1) Sinulla on kolme kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat C1 = C2 = 1,0 mF ja 

C3 = 0,5 mF. Mikä on kokonaiskapasitanssi, kun kytket ne seuraavasti: 

 

2) Varaat paristolla 100  vastuksen kautta kondensaattoria, jonka kapasitanssi on 

1,0 mF. Kuinka kauan kestää, että kondensaattori on varautunut 99-prosenttisesti? 

Varausajan laskemisessa ei tarvita tietoa pariston sähkömotorisesta voimasta. 

Mihin se kuitenkin vaikuttaa? Purat tämän jälkeen kondensaattorin varauksen eri 

vastuksen avulla. Seuraat varauksen purkautumista mittaamalla jännitettä kyseisen 

vastuksen yli ja kulunutta aikaa sekuntikellolla. Miten tämän vastuksen resistanssi 

tulee mitoittaa, jotta sinulle jää vähintään 2 minuuttia aikaa havaintojen 

tekemiseen ennen kuin jännite on 10 % alkuperäisestä?  

3)  Kuinka suuret ovat germanium- ja piidiodien kynnysjännitteet? (Kurssikirjasta 

tietoa ei löydy, mutta voit etsiä vastauksen esim. internetistä.)  
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2 Mittauslaitteisto  

Käytettävissä on 1,5 V ja 4,5 V paristoja, vastuksia, 10 tai 50 kΩ säätövastus, eri 

suuruusluokkaa olevia kondensaattoreita, Pascon säädettävä levykondensaattori, 

musta eristelevy (muovia), pii- ja germaniumdiodit, digitaaliyleismittareita sekä 

Megger LCR-mittari. 

3 Mittaukset  

Kondensaattorit 

1. Levykondensaattorin kapasitanssin mittaus 

Tutki levykondensaattorin kapasitanssin ilmaisevan geometrisen lain 
d

C
1

  

paikkansapitävyyttä. Muuta kondensaattorin levyjen etäisyyttä
1
 ja mittaa vastaava 

kapasitanssi virheineen käyttäen LCR-mittaria. Mittaa myös pelkkien irrallaan olevien 

johdinten aiheuttama kapasitanssi. Laske mitattuja arvoja vastaavat teoreettiset arvot, 

kun kondensaattorin geometriset dimensiot tiedetään. Miten selität mahdolliset 

poikkeamat teoreettisten ja kokeellisten arvojen välillä? Piirrä mitatuista arvoista 

kuvaaja (
d

1
,C )-koordinaatistoon. Osuvatko pisteet suoralle? 

2. Eristelevyn dielektrisyysvakion r mittaus 

Mittaa levykondensaattorin kapasitanssi sekä eristelevyn kanssa että ilman sitä. Laske 

saamistasi kapasitanssin arvoista eristekappaleen dielektrisyysvakion (=suhteellinen 

permittiivisyys) arvo virheineen. Vertaa tulosta eri muovilaaduille
2
 kirjallisuudessa 

(esim. Young & Freedman, 11
th

 tai 12
th

 ed., table 24.1 tai Randall D. Knight, Second 

Edition, table 30.1 sivulla 931) annettuihin arvoihin: onko saatu tulos 

suuruusluokaltaan oikea? 

 

                                                 

1
 Etäisyyden arvot kannattaa valita siten, että arvot 1/d tulevat mahdollisimman tasavälisiksi. Eli 

pienillä etäisyyksillä tiheämmät välit kuin suurilla etäisyyksillä. Käytä suurimpana etäisyytenä esim. 5 

cm. 

2
 esim. polyeteeni, polystyreeni, polyvinyylikloridi (PVC)… 
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3. Kondensaattorisysteemien kapasitanssien mittaus 

Tutki sarjaan ja rinnan kytkettyjen kondensaattoreiden kokonaiskapasitanssiin 

teorianmukaisuutta. Mittaa kahden sarjaan kytketyn ja kahden rinnan kytketyn 

kondensaattorin kapasitanssit. Käytä mittauksiin LCR-mittaria
3
.  

4. Kondensaattorin purkautuminen 

Tutki kondensaattorin (C  1 mF) purkautumista riittävän suuren vastuksen kautta 

mittaamalla vastuksen yli olevaa jännitettä (eli käytännössä piirissä kulkevaa virtaa) 

ajan funktiona. Vastuksen mitoituksessa harjoitustehtävästä 2 on todennäköisesti 

apua. Mittaa käytettävän vastuksen resistanssi virheineen yleismittarilla. Voit 

suorittaa jännitteen mittauksen Capstonella ja Pasco-jänniteanturilla (Voltage sensor) 

tai käsikellolla ja yleismittarilla.  

Varaa ensin kondensaattori paristolla. Huom. Kytke kondensaattori ehdottomasti 

oikein + ja - napoihin varatessasi sitä! Pariston sisäinen vastus on huomattavasti 

pienempi kuin harjoitustehtävässä 2. Kestääkö varaaminen kauan? Tee purkamisessa 

tarvittava kytkentä. Anna tämän jälkeen kondensaattorin varauksen purkautua 

vastuksen kautta ja mittaa samalla jännitettä vastuksen yli ajan funktiona. Piirrä 

mittaamasi pisteet (t, V) -koordinaatistoon ja määritä kuvaajaan tehdyn sovituksen 

avulla kondensaattorin kapasitanssi virheineen
4
. (Vihje: 

RCteII /
0

 ) 

Sovituksen tekemiseen saat tarvittaessa apua DataStudion yleisohjeesta, joita löytyy 

työosastolta, ja kysymällä assistentilta. Määritä kapasitanssi myös LCR-mittarilla 

(kondensaattorin tulee olla varaamaton). Onko LCR-mittarin antama lukema järkevä? 

 

Diodit 

1. Diodin ominaiskäyrän ja kynnysjännitteen mittaus 

                                                 

3
 Huom. LCR-mittarilla voi olla vaikeuksia mitata suuria (~mF) kapasitansseja. Käytä siis pienempiä 

kondensaattoreita. 

4
 Hyvän sovituksen varmistamiseksi anna kondensaattorin purkautua mahdollisimman täydellisesti. 
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Kytke piidiodi sarjaan 10 tai 50 kΩ säätövastuksen ja 1,5 V pariston kanssa (kuva 1, 

huomaa diodin oikea kytkentäsuunta). Mittaa jännitettä diodin päiden yli sekä piirissä 

kulkevaa virtaa. Säätövastusta säätelemällä mittaa 20-30 jännite-virta -lukuparia 

(esim. väliltä 0,5 - 50 mA siten, että pienemmillä virroilla mittauspisteet ovat 

tiheämmässä). Piirrä mitatuista arvoista kuvaaja (V, I) -koordinaatistoon ja määritä 

saamastasi ominaiskäyrästä diodin kynnysjännite. Kynnysjännite luetaan kuvaajan 

lineaarisen osan jatkeen ja V-akselin leikkauspisteestä.  

Määritä tämän jälkeen sekä pii- että germaniumdiodin kynnysjännitteet suoraan 

käyttäen yleismittarin diodintestaustoimintoa. Mittaus tehdään esim. FINEST 703-

mittarilla seuraavasti: 

 kytke johtimet diodin päihin sekä mittarissa V- ja COM-liittimiin 

 käännä kiertokytkin diodintestausasentoon ja paina SELECT-näppäintä, 

kunnes näyttöön tulee diodin kuva 

 vaihda johtimet diodin päissä, jos mittari ei anna mitään jännitelukemaa. 

2. Diodin resistanssin mittaus 

Mittaa pii- ja germaniumdiodien resistanssi esto- ja päästösuuntaan suoraan kahdella eri 

yleismittarilla, sekä lisäksi piidiodin tapauksessa ns. lyhytkytkentää käyttäen eli mittaa-

malla diodin yli oleva jännite ja piirissä kulkeva virta ja laskemalla resistanssi Ohmin 

lailla. Tässä voit käyttää kohdassa 1 saatuja mittausarvoja. Miten selität havainnot?  

 

 

Kuva 1. Kytkentä diodin ominaiskäyrän mittaamiseksi. 


