
FYSP110 Mittausten perusteet 4. laskuharjoitukset        10.3. 2016 

1) Kuvassa on yksinkertainen vastakytketty operaatiovahvistimeen perustuva vahvistin.  Oleta 

ideaalinen operaatiovahvistin ja laske piirin vahvistus. 

 

2) Vaihtojännitettä mitataan mittarilla, jonka käyttöohjeesta seuraava tarkkuuden arviointiohje on 

peräisin.  Mitattavan jännitteen taajuudeksi saadaan 330 Hz, ja jännitelukema on 10,33 V.  Mikä 

on mittarista luetun jännitteen mittausepävarmuus? Onko mittarin mallilla väliä, 701 vai 703?  

Ilmoita tulos oikealla tarkkuudella. 

 

  



3) Samaa vaihtojännitettä kuin edellisessä tehtävässä mitataan toisellakin mittarilla.  

Käyttöohjeesta katkelma alla.  Saatu jännite on 13,48 V.  Ilmoita tulos ja sen mittausepävarmuus 

oikealla tarkkuudella. 

 

 

4) Käytettävissäsi on nyt kaksi mittaustulosta samasta vaihtojännitteestä.  Kuinka yhdistäisit tulokset? 

5) Käytät J-tyypin lämpöparia tietokoneen prosessorin lämpötilan monitoroimiseen. Etsi J-tyypin 

lämpöparin termojännitteet NIST:n  ITS-90 Thermocouple Databasesta:  

http://srdata.nist.gov/its90/main/       

Laitat kuuman liitoksen prosessorin ja jäähdytyssiilin väliin.  Liitoksen kylmä pää on 

huoneenlämpötilassa, joksi seinällä oleva spriimittari näyttää 30 ⁰C. Termojännitteeksi mittaat 5½ 

numeron näytöllä varustetulla Fluken 8846A-mittarilla 5,733 mV. (Mitä muuten tarkoittikaan numeron 

puolikas?) Jännitemittarin tarkkuuden arviointiin tarvittava ote käyttöohjeesta on alla.  Aika (24 tuntia, 

90 päivää tai 1 vuosi) viittaa siihen, kuinka kauan mittarin viimeisimmästä valmistajan takaamasta 

kalibraatiosta on korkeintaan kulunut  -  käytä 1 vuoden kohdalla ilmoitettuja tarkkuuksia.  Sarakkeessa 

olevat luvut ovat todellakin prosentteja - 8846A on teollisuuskäyttöön tarkoitettu tarkkuusmittari.  

Ilmoita mittaamasi lämpötila tuloksen luotettavuusarvioineen.  Mittaatko tällä järjestelyllä itse 

prosessorin lämpötilaa?  

http://srdata.nist.gov/its90/main/


 

 

6)  Käytössäsi on Fluken 8846A-mittari (5½ numeron näyttö) ja kymmenen kappaletta 10 MΩ ± 1% 

vastuksia.  Luonnollisesti myös juotoskolvi ja juotoslankaa vastuksien yhdistelemiseen.  Tehtävänäsi on 

mitata noin 8 kV (8000 V) jännite mahdollisimman tarkasti.  Miten menettelet?  Mikä on näillä välineillä 

mahdollisimman tarkka tarkkuus? Mistä aiheutuu suurin virhe ja kuinka sitä voisi parantaa? Oleta vuosi 

Fluken  kalibroinnista ja mittauspaikan lämpötilaksi 25 ⁰C.   

7)  Erään öljyhauteen lämpötila määritetään A-luokan Pt-100 anturilla, jolle resistanssin toleranssi 

mittausalueella on ±0,1%. Hauteeseen upotetun anturin resistanssi mitataan nelipistemittauksella siten, 

että anturin läpi kulkee 4,00 mA vakiovirta. Käytetyn virtalähteen antaman virran toleranssi on 

valmistajan mukaan ±0,2%. Anturin päistä mitattu jännite on 0,4352 V.  Jännitemittarin luotettavuus 

käytetyllä asteikolla on 0,3% + 1 digit. Mikä on hauteen lämpötila luotettavuusarvioineen 

(virherajoineen)?  Käytä luentomonisteen kuvan 5.9. Pt-100 anturin resistanssitaulukkoa. Mitä tässä 

vielä mainitsemattomia virhelähteitä lämpötilan mittaukseen voi liittyä? 

 


