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Laboratoorne töö nr. 3
Wheatstone’i sild

Töö eesmärk:
1. Sildskeemi ehituse ja tööpõhimõtetega tutvumine.
2. Takistuse mõõtmine Wheatstone’i silla abil.

Töövahendid:
Takistusmagasin, reostaat, nullgalvanomeeter, alalisvooluallikas, lüliti, joonlaud, 
ühendusjuhtmed ja mõõdetavad takistid.

Töö käik, teoreetiline osa:
Enamkasutatavaks viisiks takistuse mõõtmisel on sillameetod. Sageli kasutatakse 
seejuures ühekordset alalisvoolusilda, mida lühidalt nimetatakse Wheatstone’i sillaks. 

Joonis 3.1.

Selline sild koosneb alalisvooluallikaga ühendatud kahest paralleelsest vooluharust 
ADB ja ACB ning neid harusid ühendavast ahelast DC. Paralleelse ühenduse tõttu on 
pingelang mõlemas vooluharus ühesugune. Järelikult saab iga punkti D korral harus 
ADB leida harus ACB sellise punkti C, et pingelangud UAD ja UAC oleksid 

ACAD UU = . ( 3.1 )
Sellisel juhul kehtib ka võrdus

CBDB UU = . ( 3.2 )
Kui aga punktides D ja C on punkti A suhtes võrdne pinge, siis neid ühendav ahel DC 
on ekvipotentsiaalne ja selles ahelas voolu pole. See tähendab, et nii haru ACB kui ka 
haru ADB kogu ulatuses on voolutugevus jääv. Tähistades harusid ADB ja ACB 
läbivate voolude tugevused vastavalt I1 ja I2, võime võrdused (3.1) ja (3.2) kirja panna 
järgmiselt: 

ACRIRI 211 =

CBRIRI 221 = .

Jagades läbi viimaste võrduste vastavad pooled, saame
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Olgu otsitavaks takistuseks R1. Võrdusest (3.3) saame
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Siit on näha, et takistuse R1 arvutamiseks on vaja teada takistuse R2 väärtust ja 
takistuste RAC ning RCB suhet. Vooluharus ACB kasutatakse reostaati. Mööda reostaati 
libisev liugkontakt C jagab haru kogutakistuse RACB kaheks osaks ükskõik millises 
suhtes. Reostaadi osade takistused on võrdelised vastavate reostaadi osade pikkustega 
lAC ja lCB ning seega võib võrduses (3.4) takistuste suhte asendada pikkuste suhtega
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AC ⋅= . ( 3.5 )

Seos (3.5) kehtib tingimusel, kui ahelas DC voolu ei ole.

Et praktilistel mõõtmistel sellist olukorda saavutada, lülitatakse ahelasse DC 
galvanomeeter. Kui D ja C potentsiaalid on erinevad, läbib galvanomeetrit vool. 
Selleks, et galvanomeetri osuti kõrvalekalle väheneks nullini, tuleb muuta kas punkti 
D potentsiaali takistuse R2 muutmisega või punkti C potentsiaali liugkontakti C 
nihutamisega. 

Ahel DC sarnaneb kaht vooluharu ADB ja ACB ühendava sillaga, mistõttu kogu 
mõõteskeemi hakati nimetama sildskeemiks. Takistusi R1, R2, RAC ja RCB nn silla 
õlgadeks. Kui vool ei läbi silda, öeldakse, et sild on tasakaalus. 

Siin esitatud sillaga saab mõõta takistusi täpsusega 0,1Ω. Täpsust piirab 
ühendusjuhtmete ja kontaktide kontrollimatute suurustega takistuste otsene liitumine 
silla õlgade takistusega. Mõõtesüsteemi tundlikkus on suurem, kui kõikide õlgade 
takistused on võrdsed. Seepärast on soovitav valida R2 nii, et tasakaalustatud silla 
korral asuks liugkontakt reostaadi keskel (lAC≈lCB).

Mõõtmised.
1. Protokollige mõõteriistad.
2. Koostada skeem vastavalt joonisele 3.1, kasutades takistitena juhendaja poolt 

antud takisteid. Jälgige, et klemmid oleks hästi kinni keeratud ja kõik ühendused 
oleks võimalikult väikese takistusega.

3. Pärast skeemi kontrollimist juhendaja poolt, asetage liugkontakt reostaadi keskele.
4. Sulgege hetkeks lüliti K abil vooluring ning jälgige väljalöögi suunda. Voolu 

lülitamine pikemaks ajaks vooluringi võib rikkuda galvanomeetri, kui sild ei ole 
tasakaalus.

5. Tasakaalustage sild liugkontakti nihutades. Märkige üles tasakaalustatud silla 
reostaadi õlgade pikkused lAC ja lCB ning takistusmagasini takistuse R2 suurus.

6. Muutke takistusmagasini takistust ning tehke vähemalt 4 mõõtmist (2 suurema ja 
2 väiksema takistusega). Jälgige, et valitud takistusmagasini takistuse väärtused ei 
erineks esialgu leitust üle 10%. Tasakaalustage sild reostaadi liugkontakti 
nihutamisega.

7. Kandke mõõtmistulemused tabelisse:
Jrk. nr. lAB lCB R2 RX XX RR − 2

XX RR −
1.
…
5.

8. Leidke takistuse aritmeetiline keskmine ja arvutage mõõteviga: 
Keskmine Ω=KXR . 

XRnX tR σ⋅=∆ %95, .
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Töö aruanne:
Töö aruandesse tuleb kanda valemi (3.5) tuletamine koos selgitustega, elektriskeem 
koos selgitustega, mõõtetulemused.

Küsimused:
1. Sõnastage Kirchhofi seadused vooluahela kohta.
2. Selgitage Wheatstone’i silla ehituse ja töö põhimõtet.
3. Miks saavutame mõõtmistulemuse suurema täpsuse, kui liugkontakt asetseb 

enam-vähem reostaadi keskosas?
4. Kirjutage välja Kirchhofi seadused antud Wheatstone’i skeemi jaoks.
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