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LAIDININKŲ TIRIAMŲ ELEKTRINIŲ IR SAVITŲJŲ VARŽŲ 

MATAVIMAS  

Darbo tikslas.  

Susipažinti su Vitstono tiltelio veikimo principu ir išmatuoti metalinių laidininkų varžas, 

jungiamas į grandines lygiagrečiai bei nuosekliai, bei savitąsias varžas. 

Teorinė dalis. 

Elektros srovę metaluose sudaro kryptingas laisvųjų elektronų judėjimas elektriniame 

lauke. Elektros srovės pagrindinė charakteristika yra srovės stipris I, kuris skaitine verte yra lygus 

elektros krūviui, pratekančiam pro laidininko skerspjūvį per 1 sekundę. Kai srovės stipris ir jos 

tekėjimo kryptis nekinta, elektros srovė vadinama nuolatine. Nuolatinės elektros srovės stiprį 

galime išreikšti formule: 

t

q
I . (1) 

Čia q – elektros krūvis kulonais (C), t – laikas sekundėmis (s).  

Srovės stiprio vienetas yra amperas (A). 

Elektrinis laukas laidininke R atsiranda tada, kai laidininką prijungiame prie srovės šaltinio 

ε ir laidininko galuose susidaro įtampa U, kurios matavimo vienetas yra voltas (V). 1 pav. 

atvaizduota paprasčiausia elektros srovės grandinė, kurioje ε yra elektros srovės šaltinis, V – 

voltmetras, A – ampermetras, R – laidininkas (rezistorius), kurio varža R. 

 
Susidariusio elektrinio lauko kryptis yra iš pliuso į minusą, o elektronai juda prieš lauko 

kryptį, t.y. iš minuso į pliusą. Pagal istoriškai susiformavusį susitarimą, elektros srovės kryptimi yra 

laikoma teigiamų krūvių judėjimo kryptis.  

Judėdami elektriniame lauke elektronai susiduria su chaotiškai virpančiais kristalinės 

gardelės teigiamais jonais, dėl to pasikeičia jų judėjimo kryptis ir teigiamą polių per laiko vienetą jų 

mažiau pasiekia. Tokiu būdu atsiradęs pasipriešinimas elektros srovei yra vadinamas varža ir 

žymimas raide R. Omo dėsnis nusako ryšį tarp srovės stiprio, įtampos ir varžos.  
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Omo dėsnis nuolatinės srovės grandinės daliai užrašomas: 

.
R

U
I  (2) 

Matome, kad elektros srovės stipris yra tiesiog proporcingas įtampai ir atvirkščiai 

proporcingas grandinės dalies varžai.  

Laidininko elektrinė varža matuojama omais (Ω). Omą galima apibrėžti remiantis Omo 

dėsniu. Iš (2) formulės:  

I

U
R . (3) 

Jeigu V 1  U , A 1I , tai varža  1R . Omas yra varža tokio laidininko, kuriuo teka 1 

A stiprio srovė, kai tarp jo galų yra 1 V įtampa. 

Laidininko varža priklauso nuo medžiagos prigimties, laidininko matmenų ir temperatūros. 

Jeigu laidininko ilgis  (m), jo skerspjūvio plotas S (m
2
), tai jo varža: 

S
R


. (4) 

Čia - laidininko savitoji varža, skaitine verte lygi varžai kubo, kurio kraštinė 1 m. 

Savitosios varžos matavimo vienetas yra m . Kiekviena medžiaga turi skirtingą savitąją 

varžą. Kylant temperatūrai, metalinių laidininkų varža didėja. Šis padidėjimas aiškinamas tuo, kad 

padidėja jonų chaotiškų virpesių amplitudė, todėl sumažėja elektronų laisvasis kelias, elektronai 

dažniau susiduria su kristalinės gardelės jonais ir daugiau išsklaidomi.  

Mažėjant metalų temperatūrai, jų varža mažėja. Kai kurių metalų varža, pasiekus tam tikrą 

krizinę temperatūrą kT , visai išnyksta ir pasidaro lygi nuliui. Tokia metalų būsena vadinama 

superlaidumu, o šią savybę turinčios medžiagos vadinamos superlaidininkais. Superlaidininkų 

krizinės temperatūros yra arti absoliutinio nulio. Šiuo metu yra gauta speciali keramika, kurios 

krizinė temperatūra yra žymiai aukštesnė. Siekiama sukurti tokias medžiagas, kurių krizinė 

temperatūra būtų artima kambario temperatūrai. Superlaidininkų tyrimas ir naujų medžiagų paieška 

yra labai svarbi ne tik mokslui, bet ir praktikai, nes superlaidininkais galima perduoti elektros 

energiją be nuostolių.  

Savitoji metalų varža yra tiesiškai priklausoma nuo temperatūros: 

)1(0 tt . (5) 

Čia t - savitoji varža C t temperatūroje, 0 - savitoji varža C 0 temperatūroje, α – temperatūrinis 

varžos koeficientas, t – temperatūra. 

Varžos R priklausomybę nuo temperatūros galime išreikšti analogiška formule: 
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).1(0 tRR  (6) 

Iš (6) formulės gauname: 

tR

RR

0

0 . (7) 

Jeigu  10R , C 1t , tai 0RR . 

Matome, kad temperatūrinis varžos koeficientas α skaitine verte lygus varžos vieneto 

padidėjimui, padidinus temperatūrą vienu laipsniu. 

Be elektros srovės stiprio I dar naudojamas dydis, kuris vadinamas srovės tankiu j. Srovės 

tankį nusako srovės stipris, tenkantis laidininko skerspjūvio ploto vienetui: 

S

I
j . (8) 

Srovės tankio matavimo vienetas yra amperas kvadratiniam metrui (A/m
2
). Remiantis 

klasikine elektronine metalų laidumo teorija nustatyta, kad srovės tankis tiesiog proporcingas 

elektrinio lauko stipriui E. Ši priklausomybė išreiškiama formule: 

Ej . (9) 

Čia - savitasis laidumas. 

(9) formulė yra diferencialinė Omo dėsnio išraiška: srovės tankis lygus savitojo laidumo ir 

elektrinio lauko stiprio sandaugai. Be to, srovės tankis, kaip ir elektrinio lauko stipris, yra vektorinis 

dydis, nukreiptas elektrinio lauko kryptimi: 

Ej


. (10) 

Savitasis laidumas yra atvirkščiai proporcingas savitajai varžai: 

1
. (11) 

Elektrinis laidumas G yra atvirkščiai proporcingas varžai R: 

U

I

R
G

1
. (12) 

Elektrinio laidumo vienetas yra simensas (S). Savitojo laidumo vienetas yra simensas 

metrui (S/m). 

Darbo metodika ir aparatūra. 

Vitstono tiltelį sudaro 4 varžos, kurių sujungimas yra pateiktas 2 pav. Įtampos šaltinis yra 

prijungiamas prie mazgų A ir B, tuo tarpu multimetras matuoja srovę tarp C ir D mazgų. Čia R – 
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žinoma varža, xR - matuojamoji varža, AB – varžinė viela, D – šliaužiklis. CD sudaro tiltelį, 

kuriame prijungtas multimetras (mA). ε - elektros srovės šaltinis, K – jungiklis.  

Norint išmatuoti nežinomą varžą xR , reikia nustatyti, kad tiltelyje įjungtas multimetras 

rodytų nulį. Tiltelį subalansuoti galima slankiojant šliaužiklį D. Tilteliu netekės srovė, kai taškų C ir 

D potencialai bus vienodi.  

 

 
2 pav. Vitstono tiltelio grandinės schema 

 

Nežinomą varžą xR  galima apskaičiuoti pasitelkus Kirchofo dėsniais: 

Pirmasis Kirchofo dėsnis teigia, kad į mazgą įtekančių srovių stiprių suma lygi iš jo 

ištekančių srovių stiprių sumai. Pavyzdžiui, mazge C (2 pav.): 

gx III . (12) 

Antrasis Kirchofo dėsnis teigia, kad uždarame kontūre įtampų algebrinė suma lygi 

elektrovaros algebrinei sumai: 

n

i

m

k

kiiRI
1 1

. (13) 

Pasinaudojus Kirchofo dėsniais ir tuo atveju, kai tiltelis yra subalansuotas, gauname, kad 

tiltelyje gretimų varžų santykiai yra lygūs: 

2

1

R

R

R

Rx . 

Kadangi santykis 
2

1

2

1





R

R
, tai galutinė formulė yra: 

2

1




RRx . (14) 

Nuosekliai sujungtų rezistorių varža yra lygi varžų sumai: 
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321 RRRRn . (15) 

Lygiagrečiai sujungtų rezistorių bendra varža apskaičiuojama pagal formulę: 

321

1111

RRRRl

. (16) 

Elektros srovės grandinės varžas (rezistorius) galima jungti nuosekliai ir lygiagrečiai (3 

pav. a, b). 

 

 
4 pav. Laboratorinio darbo priemonės 

 

Šiame darbe naudojama laboratorinė įranga yra pateikta 4 pav. 1 – šliaužiklinis varžos 

matavimo tiltas, kurio ilgis yra 1 m; D – šliaužiklis; 2 – varžinė lenta, skirta sąryšiui tarp elektrinės 

varžos ir vielos skerspjūvio tyrimui, turinti 5 skirtingo skersmens konstantano vielas ir 1 iš žalvario 

pagamintą vielą. 3 – komutavimo dėžutė, kurioje jungiama Vitstono tiltelio grandinė; 4 – rezistorių 

rinkinys; 5 – maitinimo šaltinis; K – maitinimo šaltinio jungiklis, esantis užpakalinėje prietaiso 

pusėje; 6 – skaitmeninis multimetras; 7 – jungiamieji laidai.  

Norint išmatuoti vieną nežinomą varžą 4, ją ir panašios eilės žinomą varžą 4 įstatykite į 

komutavimo dėžutę 3 (5 pav.). Nežinoma varža Rx jungiama trumpu raudonu laidu prie maitinimo 

šaltinio 5 išėjimo 15V/0,2 A, o ilgesniu raudonu laidu jungiama su kairiąja šliaužiklinio varžos 

matavimo tilto puse 1. Analogiškai žinoma varža jungiama prie maitinimo šaltinio 5 ir dešiniosios 

šliaužiklinio varžos matavimo tilto pusės 1. Tarp abiejų varžų ir šliaužiklio D yra prijungiamas 

multimetras 6. Jo veikimo skalė – mA, o srovę pasirinkite nuolatinę (DC – direct current).  
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5 pav. Vitstono tiltelio sujungimas ieškant 1 nežinomos varžos 

Norint apskaičiuoti dviejų arba trijų nuosekliai sujungtų rezistorių bendrą varžą, turite 

perkelti laidus jungiančius, komutatoriaus plokštelę su šaltiniu ir tilteliu į viršų, ir nuosekliai 1 

nežinomam rezistoriui prijungti papildomai 1  (6 pav.) arba 2 (7 pav.) rezistorius.   

 

6 pav. 2 nuosekliai sujungti rezistoriai  7 pav. 3 nuosekliai sujungti rezistoriai 

Norint apskaičiuoti dviejų  lygiagrečiai sujungtų rezistorių bendrą varžą, turite perkelti 

laidus jungiančius, komutatoriaus plokštelę su tilteliu į plokštelės viršų ir lygiagrečiai pirmai 

nežinomai varžai prijungti antrąją (8 pav.) 

 

8 pav. Lygiagrečiai sujungti 2 rezistoriai 
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Jungiant 3 rezistorius lygiagrečiai, turėsite papildomai panaudoti 2 laidus, reikalingus 

lygiagrečiam grandinės jungimui. Juos galima pasiimti atjungus nuo varžinės lentos 2. Šiuo atveju 

lygiagrečiai jungiant 3 rezistorius, du iš jų pateks ant dviejų, viena nuo kitos nepriklausančių  

grupių, todėl papildomais laidais sujungiame iš viršaus ir apačios abi kontaktinės grupes kaip 

pavaizduota (9 pav.).  

 

9 pav. 3 lygiagrečiai sujungti rezistoriai 

Vietoje įvairių nežinomų rezistorių pasinaudojus varžine lenta galima Vitstono tilteliu 

išmatuoti nežinomas vielų varžas. Šiuo atveju vietoje nežinomos varžos rezistoriaus į komutatoriaus 

plokštelę yra įjungiami laidai, prijungti  prie varžinės lentos (10 pav.). Vienas laido galas turi būti 

jungiamas su komutatoriaus plokštele, o kitas laido galas su konkrečia viela, kurios varžą norime 

išmatuoti.  

 

10 pav. Vitstono tiltelio prijungimas matuojant vielos varžą 

Darbo eiga: 

1. Išmatuokite nežinomas varžas naudojantis Vitstono tilteliu.  

Šiuo tikslu pasirenkami bent 2 (galima ir daugiau) dėstytojo nurodyti skirtingi rezistoriai. 

1.1. Sujunkite elektros grandinę (5 pav.), vienoje šakoje įjungus nežinomos varžos rezistorių. 

1.2. Leidus dėstytojui, įjunkite srovės šaltinį 5, nuspaudus jungiklį K, esantį užpakalinėje 

prietaiso pusėje. Taip pat įsijunkite multimetrą 6.  

1.3. Šliaužiklį D pastatykite ties tiltelio viduriu (tuomet bus didžiausias matavimo tikslumas).  
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1.4. Stumkite šliaužiklį D išilgai vielos ir raskite vietą, kurioje miliampermetras rodytų nulį 

)0( gI . Tada išmatuokite vielos ilgius 1 ir 2 (2 pav.) 

1.5. Tiriamo rezistoriaus varžą apskaičiuokite iš (14) formulės 

1.6. Išmatuokite dar vieno arba dviejų rezistorių varžas (nurodo dėstytojas). Rezultatus 

surašykite į 1 lentelę. .xrealR - tikroji rezistoriaus varža, .xmatR - išmatuota rezistoriaus varža. 

1 lentelė: 

Eil. nr. mm ,1  mm ,2   ,R   ,xrealR   ,.xmatR  

      

      

      

  

1.7. Sujunkite visus 2 (6 pav.) arba 3 (7 pav.) rezistorius nuosekliai, o po to lygiagrečiai (3 pav. 

b). Abiems atvejais išmatuokite jų bendrą varžą. Bendrosios varžos matavimas yra 

analogiškas vienos varžos matavimui, t.y. kartojate 1.2. - 1.5. punktus. Rezistorius naudokite 

tuos pačius kaip 1 matavimuose.  

1.8. Matavimo rezultatų palyginimui paskaičiuokite varžas iš (15) ir (16) formulių. Teoriniams 

skaičiavimams naudokite .xrealR  vertes. Matavimo rezultatus pateikite 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Jungimas mm ,1  mm ,2   ,R   , xRTeorinė   , inėksperiment xRE  

Nuoseklus      

Lygiagretus      

 

2. Patikrinkite elektrinės varžos priklausomybę nuo vielos skerspjūvio ir raskite medžiagos, iš 

kurios pagaminta viela, savitąją varžą. 

Šiai priklausomybėms tirti naudojamos 5 skirtingo skersmens konstantano vielos bei 1 

žalvarinę. Šių varžų pavadinimai ir skersmenys yra pateiktos 3 lentelėje. CuNi44 – 

konstantanas, o CuZn37 -  žalvaris, Ø – vielos skersmuo milimetrais, visų tiriamų vielų ilgis yra 

vienodas m 1 .  

2.1. Pagal 10 pav. sujungiama elektros grandinė. Pasirenkama nedidelė žinomos varžos vertė. 

Rekomenduotinos jos vertės iki 5 Ω, kadangi numanoma, kad vielų varžos bus nedidelės. 

Tai yra ypač aktualu tiriant žalvarinę vielą, kurios varža yra per eilę mažesnė lyginant su 

konstantanu (šių lydinių savitosios varžos yra pateiktos 3 lentelėje). Tolimesnis matavimas 

ir skaičiavimai yra analogiški ankstesniems.  

2.2. Apskaičiuokite eksperimentinę savitąją varžą naudojantis formule 

v

ekseks

S
R . 

Palyginkite gautus rezultatus su teorine savitąja varža bei apskaičiuokite, kokia turėtų būti 

teorinė varža pagal formulę 
v

tteor
S

R


. Rezultatus surašykite į 3 lentelę.  
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2.3. Nubrėžkite varžos priklausomybę )2( vrfR  nuo vielos skersmens konstantanui.  

3 lentelė 

Nr. Medžiaga ,R  mm,1  mm,2  ,eksR  mrv ,  2,mSv
 meks ,

 mt ,
 ,teorR  

1 CuNi44 

Ø 1 

         

2 CuNi44 

Ø 0,5 

         

3 CuNi44 

Ø 0,7 

       7105   

4 CuNi44 

Ø 0,7 

         

5 CuNi44 

Ø 0,35 

         

6 CuZn37 

Ø 0,5 

       81071,1   
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Kontroliniai klausimai 

1. Kas yra elektros srovė metaluose, srovės stipris ir jo vienetai. Ką vadiname elektrine varža, 

kokie jos matavimo vienetai? 

2. Parašykite ir paaiškinkite Omo dėsnį nuolatinės srovės grandinės daliai. 

3. Parašykite ir paaiškinkite metalinių laidininkų varžos priklausomybę nuo laidininko parametrų. 

Parašykite lygtį ir ją paaiškinkite. 

4. Kaip priklauso metalų varža nuo temperatūros? Parašykite lygtį ir ją paaiškinkite.  

5. Kas yra srovės tankis? Kokie jo matavimo vienetai? 

6. Apibūdinkite savitąjį ir elektrinį laidumus. Parašykite jų matavimo vienetus. 

7. Kaip sudarytas Vitstono tiltelis? Paaiškinkite tiltelio pusiausvyros sąlygą. 

8. Užrašykite ir paaiškinkite pirmąjį Kirchofo dėsnį. 

9. Užrašykite ir paaiškinkite antrąjį Kirchofo dėsnį. 

10. Kaip pasikeičia bendra varža sujungus varžas lygiagrečiai ir nuosekliai? 

http://www.phywees.com/index.php/fuseaction/download/lrn_file/versuchsanleitungen/P2410200/e/p2410200e.pdf
http://www.phywees.com/index.php/fuseaction/download/lrn_file/versuchsanleitungen/P2410200/e/p2410200e.pdf

