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1. Wheatstonen siltaa voidaan käyttää esimerkiksi tuntemattoman vastusarvon määrittä-

miseen. Mittausjärjestelmään kuuluu silloin jännitelähde E, kaksi 

aseteltavaa/säädettävää vastusta R1 ja R2 vakiovastus R3 sekä tuntematon vastus R4. 

Sillan tasapainotilan havaitsemiseen voidaan käyttää galvanometriä (herkkä 

virtamittari), joka on sijoitettu pisteiden A ja B välille. Silta on tasapainossa kun virta 

galvanometrissä on nolla.  

a) Mikä on tuntemattoman vastuksen R4 riippuvuus vakiovastuksesta R3 ja 

suhdevastuksista R1 ja R2 tasapainotilassa?  

b) Siltakytkentää käytetään mittaamaan lämpötilaa PT100 vastuksen avulla. PT100:n 

resistanssi riippuu lämpötilasta lineaarisesti: R = 0.3821 Ω/°C * t + 100 Ω. 

Siltakytkentä on tasapainossa, kun lämpötila on 0°C ja R1 = 5kΩ,  R3 = 1kΩ. Ratkaise 

tällöin R2. 

c) Laske jännite Vab , kun lämpötila on 20°C b-kohdan vastusarvoilla, ja ilman 

virtamittaria. 

 

 

 
 

 

2. Vahvistimet 

a) Miten lock-in vahvistin eroaa normaalista pääte/tehovahvistimesta? 

b) Miten phase-sensitive detector toimii? 

c) Miten vektori lock-in vahvistin eroaa normaalista lock-in vahvistimesta? 

 

 

3. 

     a) Jännitevahvistimen lähtöjännitteen on huomattu vaimenevan 20 %, kun siihen     

kytketään 1 kΩ kuormaresistanssi. Mikä on vahvistimen lähtöimpedanssi? 

     b) 1 kΩ kuormaa ohjataan vahvistimella, jonka avoimen lenkin jännitevahvistus on  

60 dB, tuloimpedanssi 10 kΩ ja lähtöimpedanssi 1 kΩ. Mikä on vahvistimen 

tehovahvistus AP desibeleinä?  



     c) Sinimuotoisen lähtöjännitteen amplitudin on oltava 2 V huipusta huippuun. 

Käytettävällä vahvistimella on slew rate 0,5 V/µs.  Mikä on suurin mahdollinen taajuus, 

jolla  slew rate ei vielä vääristä signaalia? 

  

4. Määritä molemmista kuvista: 

 

-signaalien taajuudet 

 signaalien jännitetasot 

-tehollisarvot  

-DC komponentit 

 

Oskilloskoopin nollataso on säädetty keskelle kuvaruutua. Oskilloskooppi on DC-

kytketty. Mittauksissa  käytettiin 10 kertaa vaimentavaa mittapäätä. Miten signaalit 

sijoittuvat kuvaputkelle, jos oskilloskooppi on AC-kytketty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 2: signaali a)     kuva 3: signaali b) 

jossa  meillä 10V/div ja 200µs/div    jossa 4V/div ja 10ms/div 

 

5. 

 

a) Oskilloskoopit käyttävät kahta näytteistys tapaa, “real-time sampling” ja “ equivalent-

time sampling”. 

Kerro mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan. 

 

b) Selitä seuraavat oskilloskooppiin liittyvät käsitteet: 

-Vertical sensitivity 

-Sweep speed 

-Horizontal accuracy 

-Glitch 

-Trigger slope 

 


