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Pratarmė

Metodiniai patarimai „Elektros laboratoriniai darbai“ sudaryti iš 
dviejų dalių ir jie skirti Vandens ūkio ir Žemėtvarkos fakulteto studentams, 
besimokantiems pagal programą FMFIB01 ir FMFIB02. Knyga taip pat 
tinka kitų inžinierinių specialybių studentams. Šiuos darbus taip pat gali 
atlikti ir kitų specialybių studentai, besimokantys LŽŪU. Čia aprašyti 
laboratoriniai darbai iš elektrostatikos, nuolatinės elektros srovės, elektro-
magnetizmo, medžiagų magnetinių savybių, elektromegnetinių svyravi-
mų, puslaidininkių ir kitų kietų kūnų savybių tyrimų. 

Autoriai reiškia padėką recenzentams doc., dr. Feliksui Mikuckiui ir 
doc., dr. Liudui Kinčiui už kruopštų recenzavimą. 
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I dalIS

1.1. ElEKTROSTaTINIO laUKO TYRIMaS

Darbo tikslas
Išsiaiškinti ir išmokti Kulono dėsnį ir elektrostatinio lauko pagrin-

dines charakteristikas, eksperimentiškai nustatyti ekvipotencialinių pavir-
šių taškus, apskaičiuoti lauko stiprį E tarp pasirinktų lauko taškų.

Teorinė dalis
Elektros krūvis, kaip ir masė – viena pagrindinių elementariųjų 

dalelių savybių. Yra teigiamieji ir neigiamieji krūviai. Elektronas ir pro-
tonas – mažiausios stabilios elektringosios dalelės. Jų krūvis vadinamas 
elementariuoju. Protono elektros krūvis teigiamas, o elektrono – neigia-
mas. Elementarusis krūvis žymimas raide e ir lygus e = 1,602 · 10–19C 
(kulonų). Kūną galima įelektrinti (sudaryti kurio nors ženklo krūvių per-
teklių), jį trinant, priartinant ar priglaudžiant jį prie įelektrinto kūno. Vi-
sais atvejais krūviai persiskirsto, tačiau bendra jų suma nepakinta. 

Krūvio tvermės dėsnis teigia: izoliuotos sistemos krūvių algebrinė 
suma yra pastovi. 

Elektros krūviai sąveikauja: vienaženkliai krūviai vienas kitą stumia, 
o skirtingų ženklų – traukia. Jeigu krūvį sukaupusių kūnų matmenys daug 
mažesni už atstumą tarp jų, tuomet krūvius vadiname taškiniais. Prancūzų 
fizikas Kulonas nustatė dėsnį, pavadintą jo vardu: dviejų taškinių krūvių sąvei
kos jėga yra tiesiog proporcinga tų krūvių sandaugai ir atvirkščiai proporcin
ga atstumo tarp jų kvadratui ir veikia išilgai krūvius jungiančios tiesės.

Matematiškai Kulono dėsnį užrašome taip:

   

,2
0

r
qq

kF
⋅

±=      (1)

čia  q ir q0 – elektros krūviai; 
 r – atstumas tarp jų; proporcingumo koeficiento k vertė 
 tarptautinėje vienetų sistemoje SI yra:

    
εεπ 04

1=k ,         (2)
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ε0 – vakuumo absoliutinė dielektrinė skvarba, vadinama elektrine 
konstanta (ε0 = 8,85 · 10–12 F / m – faradas metrui), ε – bematis dydis, 
priklausantis tik nuo aplinkos savybių ir vadinamas aplinkos dielektrine 
skvarba. Aplinkos dielektrinė skvarba ε rodo, kiek kartų dviejų taškinių 
elektros krūvių sąveikos jėga F nagrinėjamoje aplinkoje yra mažesnė ne-
gu jiems esant tuo pačiu atstumu vakuume F0: 

 
.0

F
F

=ε

Elektrostatinis laukas ir jo stipris. Elektros krūvis q sukuria apie sa-
ve elektrinį lauką ir pakeičia aplinkos savybes. Nejudančių elektros krū-
vių sukurtas laukas vadinamas elektrostatiniu lauku. Jį aptikti galima tik 
vienu būdu: įnešus į tiriamąjį erdvės tašką bandomąjį krūvį q0 (1 pav.). Jei-
gu tame taške yra laukas, tai krūvį q0 veikia elektrinė jėga; nesant lauko, 
toji jėga lygi nuliui. Tiriant lauką bandomuoju krūviu q0, jis turi būti labai 
mažas, palyginus su lauką sukūrusiu krūviu q. Be to, pagal susitarimą ban-
domas krūvis q0 turi būti teigiamas.

Pagrindinė elektrostatinio 
lauko charakteristika yra lauko 

stipris E


. Tai vektorinis dydis. 
Lauko stipris skaitine verte ly
gus jėgai, kuria tas laukas vei
kia vienetinį teigiamą krūvį 
tame lauko taške ir nukreiptas 
jėgos kryptimi (1 pav.):

    

.
0q

FE



=

    (2)
Elektrostatinio lauko stiprio matavimo vienetas yra V/m (voltas met-

rui). Kai lauką kuria daug taškinių krūvių, galioja laukų superpozicijos 
principas: atstojamojo lauko stipris lygus atskirų krūvių laukų stiprių su-
mai: 

  

∑=++=
=

n

i
in EEEEE

1
21 .....



.    (3)

1 pav.
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Apskaičiuosime taškinio krūvio q sukurto lauko stiprį E bet kuriame 
taške. Įrašę į (2) formulę jėgos F vertę iš (1) formulės gauname: 

   
2

04
1

r
qE

επε
= .        (4)

Elektrostatinio lauko stipris E tiesiog proporcingas lauką sukurian-
čiam krūviui q ir atvirkščiai proporcingas nagrinėjamo taško atstumo iki 
krūvio q kvadratui bei aplinkos dielektrinei skvarbai.

Elektrostatinį lauką įprasta vaizduoti lauko jėgų linijomis, kurios iš-
eina iš teigiamųjų krūvių ir sueina į neigiamuosius (2 pav., a). Dviejų vie-
nodo didumo vienaženklių krūvių laukas atvaizduotas 2 pav., b.

a                                   b

c

2 pav.

Jėgų linijomis vadinamos kreivės, kurių liestinės kiekviename taške 

(1, 2, 3) sutampa su vektoriaus E


 kryptimi (2 pav., c).

 4πε0  ε r2

E


1

E


2
E


3

1

2
3
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Kur linijos tankesnės, ten laukas stipresnis. Elektrostatinis laukas, 
kurio jėgų linijos lygiagrečios ir vienodo tankio, vadinamas vienalyčiu. 
Jo stipris yra pastovus ( E


 = const). Toks laukas yra sukuriamas tarp plokš-

čiojo kondensatoriaus plokščių. Už kondensatoriaus plokščių laukas ne-
vienalytis (3 pav.).

3 pav.

Elektrostatiniame lauke veikiančios jėgos verčia krūvius slinkti ir 
atlieka darbą. Krūvį q0, esantį stiprio E


 elektriniame lauke, veikia jėga 

EqF


0= . Nustumdama krūvį q0 labai mažu atstumu 


d , ši jėga atlieka 
labai mažą darbą dA, kuris lygus:

 αα coscos 0 





dEqdFdA ==  ,    (5)

čia α  yra kampas tarp lauko stiprio vektoriaus E


 ir krūvio slinkimo 
krypties (4 pav.).

  

4 pav.

Kai krūvis q0 paslenka baigtiniu atstumu iš taško a (4 pav.) į tašką b, 
tai lauko jėgų atliekamas darbas:

  
∫=
b

a
EdqA αcos0  .          (6)

Pažymėję taškų a ir b atstumus nuo krūvio q atitinkamai r1 ir r2, o 
drd =αcos  ir įrašę E vertę iš (4) formulės į (6), gauname kad elektri-

nio lauko jėgų atliktas darbas lygus:

dA

dr

Ed

+    +    +    +    +

–    –    –    –    –
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∫ 





−==

2

1

.11
44 210

0
2

0

0
r

r rr
qq

r
drqq

A
επεεπε

      (7)

Elektrostatinio lauko jėgų darbas nepriklauso nuo kelio formos, o, 
perkeliant krūvį uždaru kontūru, lauko jėgų darbas visada lygus nuliui.

Potencialas ir potencialų skirtumas
Elektrostatinio lauko potencialas yra energetinė lauko charakteristi-

ka. Tai skaliarinis dydis. Potencialas parodo vienetinio teigiamo krūvio 
potencinę energiją Wp duotame lauko taške ir žymimas raide φ:

   
.

0q
Wp=ϕ

 
      (8)

Krūvio q (4 pav.) sukurto lauko potencialas bet kuriame taške yra tie-
siog proporcingas lauką kuriančiam krūviui q ir atvirkščiai proporcingas 
to taško atstumui r nuo krūvio q ir aplinkos dielektrinei skvarbai ε:

       r
q

επε
ϕ

04
1= .            (9)

Potencialo, kaip ir potencialų skirtumo, vienetas yra voltas:
 C

JV
1
11 =  

(džaulis kulonui).
Elektrinių jėgų atliekamą darbą, nustumiant krūvį elektriniame lauke 

iš taško a į tašką b (4 pav.), galima išreikšti tų taškų potencialų skirtumu:

       ( )210 ϕϕ −= qA ,       (10)
čia φ1 ir φ2 – elektrinio lauko potencialai taškuose a ir b. Elektrostati-

nio lauko jėgų darbas yra teigiamas. Kai darbą atlieka išorinės jėgos prieš 
elektrinio lauko jėgas – darbas yra neigiamas.

Ryšys tarp elektrostatinio lauko stiprio ir potencialų skirtumo. (10) 
formulę, taikant labai mažam poslinkiui, užrašome dA = –q0dφ ir sulygi-
nam su (5): dA = q0Ed αα coscos 0 





dEqdFdA ==  (α = 0, q0 slinkimo kryptis sutampa su E krypti-
mi), gauname ryšį tarp lauko stiprio E ir potencialų skirtumo:

     d
dE ϕ−=  .      (11)

 4πε0 ε  4πε0 ε
drqq0 qq0

 4πε0  ε r
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Vienalyčiame elektrostatiniame lauke stipris E išreiškiamas tokia 
baigtinių dydžių priklausomybe:

  
.2112



ϕϕϕϕ −
=

−
−=E        (12)

Potencialo pasiskirstymas grafiškai 
vaizduojamas ekvipotencialiniais pavir-
šiais. Tai geometrinė vieta taškų, kurių po-
tencialai vienodi. Taškinio krūvio atveju tai 
koncentriškos sferos, kurių centre yra tas 
krūvis (5 pav.). Ekvipotencialiniai paviršiai 
visuomet statmeni elektrinio lauko stiprio 
linijoms (lauko stiprio linijos pavaizduotos 
ištisinėmis linijomis, o ekvipotencialinių 
paviršių pjūviai – brūkšninėmis).

Darbo metodika 
Ji pagrįsta ekvipotencialinių 

paviršių išsidėstymo ir formos nu-
statymu vonelėje su vandeniu. 

Aparatūra: I – vonelė su van-
deniu (6 pav.), L – srovės šaltinis 
(lygintuvas BC-24), V – voltmet-
ras, K – neigiamas elektrodas, A – 
teigiamas elektrodas, z1 – slankio-
jamasis zondas, z2 – kilnojamasis 
zondas. Vonelėje po organiniu stik-
lu – milimetrinis popierius su koor-
dinačių sistema.

Darbo eiga: 
1. Slankiojamąjį z1 ir kilnojamąjį z2 zondus prijunkite prie voltmetro 

V, o elektrodus K ir A prie lygintuvo. Įjunkite lygintuvą į tinklą.
2.  Nustatykite darbų vadovo nurodytą įtampą ir slankiojamojo zon-

do z1 pradinę koordinatę x ( y = 0). Šis taškas yra pradinis I ekvi-
potencialinio paviršiaus taškas.

5 pav.

6 pav.

~

I
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3.  Kilnojamąjį zondą z2, vedžiodami lygiagrečiai x ašiai ties y = 5, 
10, 15, 20, 25 ir 30, suraskite jo padėtis, kuriose voltmetras rodo 
nulį. Atskaitykite I-ojo ekvipotencialinio paviršiaus taškų x koor-
dinates. Surašykite į 1 lentelę.

1 lentelė 

Ekvipotencialiniai 
paviršiai 1 2 3 ..............

Zondų koordinatės x, cm y, cm x, cm y, cm x, cm y, cm ..............
Zondas z1 0 0 ........ 0 ........... 0

Zondas z2

............

............

............

............

............
...........

5
10
15
20
25
30

............
...........
...........
...........
...........
...........

5
10
15
20
25
30

...........

...........

...........

...........

...........

...........

5
10
15
20
25
30

4. Analogiškai tirkite antrąjį ekvipotencialinį paviršių. Tam zondą z2 
slinkite x ašimi tiek, kad voltmetro rodyklė nukryptų per 20 pada-
lų , t.y. φ1 – φ2 = 0,8V. Į šią padėtį paslinkite zondą z1 ir užrašykite 
jo koordinatę x (y = 0). Šis taškas yra II-ojo ekvipotencialinio 
paviršiaus pradinis taškas. Kitų taškų x koordinates suraskite kar-
todami 3 punktą.

5. Kartodami 4 ir 3 punktus, ištirkite III-jį ekvipotencialinį paviršių.
6. Atskirame lape nubrėžkite koordinačių sistemą ir brėžinyje atidė-

kite ekvipotencialinių (I, II, III) paviršių taškus.
7. Iš (12) formulės nurodytuose taškuose apskaičiuokite lauko stiprį E.
8. Išvados.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite krūvio tvermės dėsnį.
2. Žodžiais ir formule paaiškinkite Kulono dėsnį.
3. Apibūdinkite elektrostatinį lauką ir jo charakteristikas (lauko stip-

ris ir potencialas)
4. Kokios linijos vadinamos lauko jėgų linijomis?
5. Kas yra ekvipotencialinis paviršius ir nuo ko priklauso jo forma?
6. Paaiškinkite, kaip žinant ekvipotencialinių paviršių išdėstymą ap-

skaičiuoti lauko stiprį? 
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1.2. KONdENSaTORIaUS TalPOS MaTaVIMaS

Darbo tikslas
Susipažinti su elektrinės talpos sąvoka ir kondensatorių įranga bei 

pritaikymu .

Teorinė dalis
Jeigu izoliuotą laidininką, t. y. tokį, arti kurio nėra jokių kitų kūnų, 

įelektrinsime skirtingo didumo elektros krūviais, tai jis įgis skirtingus poten-
cialus. Fizikinis dydis, kuris lygus laidininko krūvio q santykiui su laidinin-
ko potencialu φ, vadinamas jo elektrine talpa. Talpa žymima raide C:

   ϕ
qC = .      (1)

Elektrinė talpa skaitine verte yra lygi tokiam elektros krūviui, kuris 
laidininko potencialą pakeičia 1 voltu. Si sistemoje elektrinės talpos vie-
netas yra faradas F. Faradu vadinama talpa tokio laidininko, kurio poten-
cialui padidinti 1 V (voltu) reikalingas 1 C (kulono) krūvis ( 1F = 1C/1V). 
Faradas labai didelis vienetas, todėl praktiškai elektrinė talpa dažniausiai 
matuojama mikrofaradais (μF), nanofaradais (nF) ir pikofaradais (pF): 
1μF = 10–6F; 1nF = 10–9F; 1pF = 10–12F.

Jei vienalytėje aplinkoje, kurios santykinė dielektrinė skvarba ε , 
turime laidų rutulį, įelektrintą krūviu q, tai jo potencialas:

   R
q
επε

ϕ
04

= ,      (2)

čia ε0 – elektrinė konstanta (ε0 = 8,85 · 10–12

 
m
F12

0 1085,8 −⋅=ε ), 
 R – rutulio spindulys.
Įrašę (2) formulę į (1), gauname rutulio talpą:

    C = 4πε0ε R .        (3) 
Iš (3) formulės matome, kad rutulio talpa tiesiai proporcinga rutulio 

spinduliui R ir aplinkos santykinei dielektrinei skvarbai ε.
Priartinus prie vieno įelektrinto laidininko kitus kūnus (laidininkus 

arba dielektrikus), galime padidinti jo talpą. 

 4πε0ε R
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Du laidininkai, esantieji arti vienas kito, atskirti dielektriku sudaro 
kondensatorių. Plačiai naudojamas plokščias kondensatorius, kurį suda-
ro dvi lygiagretės metalinės plokštelės, įelektrintos skirtingo krūvio žen-
klais, atskirtos dielektriku (oru, žėručiu, keramine medžiaga, 1 pav., a). 
Kondensatoriaus sutartinis žymėjimas pavaizduotas 1 pav., b.

1 pav.

Radiotechnikoje plačiai naudojami kintamos talpos kondensatoriai. 
Tokį kondensatorių sudaro dvi metalinės plokštės (arba plokščių siste-
mos), izoliuotos viena nuo kitos. Viena plokštė yra nejudanti, o kita suka-
ma apie savo ašį (1 pav., c). Jei vieną kondensatoriaus plokštę įelektrin-
sime krūviu q, o antrą plokštę tokio pat dydžio priešingo ženklo krūviu, 
tai tarp plokščių atsiranda potencialų skirtumas φ1 – φ2. Krūvių kaupimas 
kondensatoriaus plokštėse vadinamas jo įkrovimu. Norint įkrauti konden-
satorių, reikia jį prijungti prie srovės šaltinio gnybtų. Kondensatoriaus 
elektrinė talpa C lygi:

   21 ϕϕ −
= qC ,          (4)

čia  q – vienos plokštės krūvis, 
 φ1 – φ2 – plokščių potencialų skirtumas.

Įkrauto kondensatoriaus elektrostatinis laukas yra vienalytis ir susi-
koncentravęs tarp jo plokščių. Pažymėkime plokščiojo kondensatoriaus 
vienos plokštės plotą raide S (1 pav., a) ir dielektriko storį d. Tada plokš-
čiojo kondensatoriaus talpa išreiškiama formule:
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   d
S

C
εε 0= .            (5)

Matome, kad tokio kondensatoriaus talpa tiesiai proporcinga plokš-
tės plotui S ir tarp plokščių esančio dielektriko santykinei dielektrinei 
skvarbai ε ir atvirkščiai proporcinga atstumui tarp plokščių d. Kiekvie-
nam kondensatoriui yra nurodoma darbo įtampa, t.y. tokia įtampa, kurią 
prijungus kondensatoriui, jis veikia ilgą laiką. Jeigu įtampa viršija leistiną-
ją, yra pramušamas dielektrikas ir kondensatorius sugenda. Kondensato-
riui leistina įtampa priklauso nuo dielektriko storio ir jo savybių.

Jei kondensatorių įjungsime į nuolatinės srovės grandinę, tai srovė 
nepratekės, nes dielektrikas nepraleis, tačiau kintama elektros srovė per 
kondensatorių gali pratekėti dėl periodinių jo įkrovų ir iškrovų. Tačiau iš 
2 pav. matome, kad srovės stiprio I ir įtampos U kreivės nesutampa: kai 
srovė I sumažėja iki nulio, įtampa U būna didžiausia.

2 pav.

Dėl grandinėje esančio kondensatoriaus srovė pralenkia įtampą ¼ 
periodo arba π / 2 fazių postūmio kampu. Padidinę kondensatoriaus talpą 
grandinėje, gauname didesnę srovę, reiškia kondensatorius, nors ir pralei-
džia kintamąją srovę, tačiau sudaro jai tam tikrą varžą, vadinamą talpumi-
ne varža:

  
 vCC

X C πω 2
11 == ,          (6)

čia  v – kintamos srovės dažnis, 
 ω = 2π ν – ciklinis dažnis, 
 C – kondensatoriaus talpa.
Iš (6) formulės matome, kad kuo didesnė kondensatoriaus talpa ir 

kintamos srovės dažnis, tuo mažesnė jo varža. Kondensatoriaus varža ga-
li būti maža aukšto dažnio srovėms ir pakankamai didelė – žemo dažnio 
srovėms, pvz., tinklo ν = 50Hz .

2π νC
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Kondensatoriai gali būti jungiami: lygiagrečiai, nuosekliai ir mišriai 
(3 pav.,a,b,c). 

3 pav.

Jei kondensatoriai sujungti lygiagrečiai, tai jų bendra talpa lygi visų 
kondensatorių talpų sumai:

   321 CCCC ++= .        (7)
Nuosekliai sujungtų kondensatorių bendra talpa apskaičiuojama pa-

gal formulę:

   
321

1111
ÑÑÑCn

++= .     (8)

Darbo metodika
Kondensatoriaus talpą galima iš-

matuoti elektriniu tilteliu (4 pav.). 
Į tiltelio šakas įjungiame žino-

mos talpos kondensatorių C ir neži-
nomos talpos Cx. Prie ištemptos vie-
los AB prijungiame garsinio dažnio 
srovės generatorių G. Paleidę kinta-
mą srovę, parenkame tokią žinomo 
kondensatoriaus talpą C ir kontakto 
D padėtį, kad grandinės dalyje OD 
netekėtų srovė. Šioje šakoje įjungto 
oscilografo ekrane žalia juostelė bus 
ploniausia. Esant subalansuotam tilte-
liui, varžų santykiai yra lygūs: 4 pav.

~

~

321 CCCC ++= 321 CCCC ++= 321 CCCC ++=
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b

a

C

C

R
R

X
X

x

= .            (9)

Kadangi vielos varžos Ra ir Rb yra proporcingos jų ilgiams a ir b, o 
talpuminės varžos išreiškiamos (6) formule, tai:

   b
aCCX = .       (10)

Darbo eiga
1. Sujunkite elektros grandinę kaip parodyta 4 paveiksle.
2. Slankiojamąjį kontaktą D pastatykite vielos viduryje.
3. Įjunkite kintamos srovės generatorių G ir oscilografą į tinklą.
4. Keisdami etaloninio kondensatoriaus talpą, stebėkite oscilografo 

ekrane signalo vaizdo plotį.
5. Kai signalo vaizdo plotis bus siauriausias, užrašykite etaloninio 

kondensatoriaus talpą C.
6. Matavimą patikslinkite, paslinkdami kontaktą D, tada išmatuoki-

te vielos ilgius a ir b (metrais).
7. Pagal (10) formulę apskaičiuokite tiriamo kondensatoriaus talpą 

CX.
8. Tokiu pat būdu išmatuokite dar dviejų kondensatorių talpą.
9. Sujunkite visus tris kondensatorius lygiagrečiai (3 pav., a), o po 

to nuosekliai (3 pav., b) ir mišriai (3 pav.c) ir išmatuokite jų ben-
drą talpą.

10. Eksperimentinius rezultatus patikrinkite pagal (7) ir (8) formules.
11. Išveskite formulę mišriam kondensatorių jungimui.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektrinės talpos sąvoką, parašykite formulę.
2. Išvardinkite elektros krūvio, potencialo ir elektrinės talpos matavi-

mo vienetus.
3. Paaiškinkite kondensatorių įrangą ir jų paskirtį.
4. Parašykite ir paaiškinkite plokščiojo kondensatoriaus talpos ir jo 

varžos formules.
5. Paaiškinkite matavimo metodiką.
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1.3. METALINIŲ LAIDININKŲ ELEKTRINĖS VARŽOS 
MaTaVIMaS VITSTONO TIlTElIU

Darbo tikslas
Susipažinti su Vitstono tiltelio veikimo principu ir išmatuoti metali-

nių laidininkų varžą. 

Teorinė dalis
Elektros srovę metaluose sudaro kryptingas laisvųjų elektronų judė-

jimas elektriniame lauke.
Elektros srovės pagrindinė charakteristika yra srovės stipris I, ku-

ris skaitine verte yra lygus elektros krūviui, pratekančiam pro laidininko 
skerspjūvį per 1 sekundę. Kai srovės stipris ir jos tekėjimo kryptis nekin-
ta, elektros srovė vadinama nuolatine. Nuolatinės elektros srovės stiprį 
galime išreikšti formule:

  
t
qI = ,                        (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 prijun-

giame prie srovės šaltinio ε ir laidininko galuose susidaro įtampa U, ku-
rios matavimo vienetas yra voltas (V). 1 pav. atvaizduota paprasčiausia 

elektros srovės grandinė, kurio-
je ε yra elektros srovės šaltinis,  
V – voltmetras, A – ampermet-
ras, R – laidininkas (rezistorius), 
kurio varža R.

Susidariusio elektrinio lau-
ko kryptis yra iš pliuso į minu-
są, o elektronai juda prieš lauko 
kryptį, t.y. iš minuso į pliusą. Pa-
gal istoriškai susiformavusį susi-
tarimą, elektros srovės kryptimi 
yra laikoma teigiamų krūvių ju-
dėjimo kryptis.1 pav.
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Judėdami elektriniame lauke elektronai susiduria su chaotiškai vir-
pančiais kristalinės gardelės teigiamais jonais ir netenka savo energijos. 
Tokiu būdu atsiradęs pasipriešinimas elektros srovei yra vadinamas varža 
ir žymimas raide R.

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

   R
UI = .                 (2)

Matome, kad elektros srovės stipris yra tiesiog proporcingas įtampai 
ir atvirkščiai proporcingas grandinės dalies varžai.

Laidininko elektrinė varža matuojama omais (Ω). Omą galima api-
brėžti remiantis Omo dėsniu. Iš (2) formulės:

   
I

UR = .     (3)

Jeigu U = 1 V, I = 1 A, tai varža R = 1 Ω. Omas yra varža tokio laidi-
ninko, 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 plo-
tas S (m2), tai jo varža:

   
S

R ρ= ,         (4)

čia ρ  – laidininko savitoji varža, skaitine verte lygi varžai kubo, ku-
rio kraštinė 1 m. Savitosios varžos vienetas yra Ω · m (omas padaugintas 
iš metro). Kiekviena medžiaga turi skirtingą savitąją varžą . Kylant tem-
peratūrai, metalinių laidininkų varža didėja. Šis padidėjimas aiškinamas 
tuo, kad padidėja jonų chaotiškų virpesių amplitudė, todėl sumažėja elek-
tronų 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 Tk, visai išnyksta ir pasidaro lygi nu-
liui. Tokia metalų būsena vadinama superlaidumu, o šią savybę turinčios me-
džiagos vadinamos superlaidininkais. Superlaidininkų krizinės temperatūros 
yra arti absoliutinio nulio. Šiuo metu yra gauta speciali keramika, kurios krizi-
nė temperatūra yra žymiai aukštesnė. Siekiama sukurti tokias medžiagas, ku-
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rių krizinė temperatūra būtų artima kambario temperatūrai. Superlaidininkų 
tyrimas ir naujų medžiagų paieška yra labai svarbi ne tik mokslui, bet ir prak-
tikai, nes superlaidininkais galima perduoti elektros energiją be nuostolių.

Savitoji metalų varža yra tiesiškai priklausoma nuo temperatūros:

   ( )tt αρρ += 10 ,         (5)

čia tρ  – savitoji varža t°C temperatūroje,  
 0ρ  – savitoji varža 0°C temperatūroje, 
 α  temperatūrinis varžos koeficientas, 
 t – temperatūra.
Varžos R priklausomybę nuo temperatūros galime išreikšti analogiš-

ka formule:

   ( )tRR α+= 10 .                  (6)

Iš (6) formulės gauname:

     tR
RR

0

0−
=α .                      (7)

Jeigu Ω= 10R , Ct 01= , tai 0RR −=α .
Matome, kad temperatūrinis varžos koeficientas α  skaitine verte yra 

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:

     
2/, mA

S
Ij = .               (8)

Srovės tankio matavimo vienetas yra amperas kvadratiniam metrui 
(A/m2). Remiantis klasikine elektronine metalų laidumo teorija nustatyta, 
kad srovės tankis tiesiog proporcingas elektrinio lauko stipriui E. Ši pri-
klausomybė išreiškiama formule:

       Ej γ= ,           (9)

γ  – savitasis laidumas.
(9) formulė yra diferencialinė Omo dėsnio išraiška: srovės tankis 

lygus savitojo laidumo ir elektrinio lauko stiprio sandaugai. Be to, srovės 
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tankis, kaip ir elektrinio lauko stipris, yra vektorinis dydis, nukreiptas 
elektrinio lauko kryptimi:

   Ej


γ= .                       (10)

Savitasis laidumas γ  yra atvirkščiai proporcingas savitajai varžai:

     
ρ

γ 1= .          (11)

ρ  matuojama m⋅Ω .

Elektrinis laidumas G yra atvirkščiai proporcingas varžai R:

.1
U
I

R
G ==

Elektrinio laidumo vienetas yra simensas (S). Savitojo laidumo vie-
netas yra simensas metrui (S/m).

Darbo metodika
Vitstono tiltelį sudaro 4 varžos, iš 

kurių viena yra nežinoma (2 pav.). Čia 
R – dekadinis varžynas, Rx – matuoja-
moji varža, AB – varžinė viela, D – 
šliaužiklis.

CD sudaro tiltelį, kuriame pri-
jungtas miliampermetras (mA). ε  – 
elektros srovės šaltinis, K – jungiklis.

Norint išmatuoti varžą Rx, reikia 
nustatyti, kad tiltelyje įjungtas miliam-
permetras rodytų nulį. Tiltelį subalan-
suoti galima keičiant varžyno varžą R 
ir slankiojant šliaužiklį D. Tilteliu nete-
kės srovė, kai taškų C ir D potencialai bus vienodi.

Norint išvesti varžos matavimo formulę, reikia pasinaudoti Kirchho-
fo taisyklėmis. Pirmoji taisyklė teigia, kad į mazgą įtekančių srovių stip-
rių suma lygi iš jo ištekančių srovių stiprių sumai. Pavyzdžiui, mazge C 
(2 pav.): 

           gx IIIC +=: .              (12)

2 pav.



23

Antroji taisyklė teigia, kad uždarame kontūre įtampų algebrinė su-
ma lygi elektrovaros algebrinei sumai:

   
k

k
ii

i
RI ε∑∑ = .               (13)

Pasinaudojus Kirchhofo taisyklėmis ir tuo atveju, kai tiltelis yra su-
balansuotas, 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 bendra varža yra lygi varžų sumai:

   321 RRRRn ++= .            (15)
Lygiagrečiai sujungtų rezistorių bendra varža apskaičiuojama iš for-

mulės:

   321

1111
RRRR

++=


.               (16)

Elektros srovės grandinės varžas (rezistorius) galima jungti nuosek-
liai ir lygiagrečiai (3 pav, a,b).

3 pav.
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Darbo eiga:
1. Sujunkite elektros grandinę (2 pav.) ir vienoje šakoje įjunkite neži-

nomos varžos rezistorių (blokai A, B, C).
2. Leidus darbų vadovui, įjunkite srovės šaltinį E ir jungikliu K su-

junkite grandinę.
3. Šliaužiklį D pastatykite arti vielos AB vidurio.
4. Dekadiniu varžynu parinkite tokią varžą R, kad miliamper-

metras rodytų 0 ( 0=gI ). Tada išmatuokite vielos ilgius 
21  ir  

(2 pav.).
5. Tiriamo rezistoriaus varžą apskaičiuokite iš (14) formulės.
6. Išmatuokite dar dviejų rezistorių varžas.
7. Sujunkite visus tris rezistorius nuosekliai (3 pav., a), o po to lygia-

grečiai (3 pav., b). Abiem atvejais išmatuokite jų bendrą varžą.
8. Matavimo rezultatų palyginimui paskaičiuokite varžas iš (15) ir 

(16) formulių. Suformuluokite išvadas. 
 

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite varžos susidarymo mechanizmą.
2. Nuo ko priklauso metalinių laidininkų varža?
3. Parašykite formules ir pasakykite žodžiais Omo dėsnį grandinės 

daliai ir diferencialinėje formoje.
4. Paaiškinkite varžos matavimo metodiką Vitstono tilteliu.
5. Paaiškinkite, kuriais atvejais yra naudinga jungti varžas nuosek-

liai, o kuriais – lygiagrečiai.

ir
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1.4. RITĖS INDUKTYVUMO MATAVIMAS

Darbo tikslas 
Susipažinti su elektromagnetinės indukcijos ir saviindukcijos reiški-

niais ir išmatuoti ritės induktyvumą.

Teorinė dalis
Anglų fizikas M.Faradėjus atrado 

elektromagnetinės indukcijos reiškinį: 
jeigu laidus kontūras yra kintamame 
magnetiniame lauke, jame atsiranda 
elektrovara. Jeigu tas kontūras yra užda-
ras, juo teka indukcinė elektros srovė.

Vienas iš daugelio Faradėjaus ban-
dymų buvo toks: ritė K (1 pav.) buvo 
sujungta su galvanometru (prietaisu ma-
tuoti silpnoms elektros srovėms). Pra-
vesdamas nuolatinį magnetą M išilgai 
ritės K ašies, Faradėjus pastebėjo, kad 
joje atsiranda indukcinė srovė, kurios kryptis priklauso nuo to, kuris mag-
neto polius atgręžtas į ritę, ir nuo to, tolsta jis nuo ritės ar prie jos artėja.

Magnetinį lauką galima keisti įvairiais būdais, pvz., kontūro viduje 
esančioje grandinėje keičiant elektros srovės stiprį, sukant patį kontūrą 
stacionariajame magnetiniame lauke ir t.t.

Tiriant indukcinę srovę įvairios formos ir įvairių matmenų kontūruo-
se buvo nustatyta, kad kontūre atsirandanti elektromagnetinės indukcijos 
elektrovara iε  yra proporcinga magnetinio srauto Φ , veriančio to kontū-
ro apribotą plotą, kitimo greičiui:

   
iε

dt
dΦ−= .             (1)

Tai vadinamasis Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis.  

Čia
 dt
dΦ  yra magnetinio srauto išvestinė laiko atžvilgiu.

Jeigu magnetinis laukas yra vienalytis, o jo indukcijos vektorius B


 
yra statmenas kontūro ribojamam plotui S (2 pav.), tai magnetinis srautas:

1 pav.

dt

dt



26

   SB ⋅=Φ .                 (2)
Magnetinis srautas SI sistemoje matuojamas vėberiais (Wb) Lenco 

taisyklė: indukuotoji kontūre elektros srovė teka tokia kryptimi, kad jos 
pačios kuriamas magnetinis laukas priešinasi tam magnetinio lauko kiti-
mui, dėl kurio atsiranda srovė.

a)                                          b)

2 pav.

Dėl to (1) formulėje yra minuso ženklas. Lenco taisyklę iliustruoja  

2 pav.: jei išorinis magnetinis srautas stiprėja ( 0
dt
dΦ

), indukcinės srovės
 

magnetinio lauko indukcijos linijos (2 pav. a – brūkšninės linijos) nukreip-
tos priešinga išoriniam magnetiniam laukui (ištisinės linijos) kryptimi. 

Silpnėjant išoriniam magnetiniam srautui ( 0
dt
dΦ ) , abiejų laukų mag-

netinės indukcijos linijos nukreiptos ta pačia kryptimi (2 pav., b).

Saviindukcija. Apie kiekvieną laidininką, kuriuo teka elektros srovė, 
susikuria magnetinis laukas. Kintant grandinėje srovės stipriui, kinta ir 
jos sukurtas magnetinis srautas ΦS, kuris toje pačioje grandinėje indukuo-
ja elektrovarą εS. Ji vadinama saviindukcijos elektrovara. Reiškinys, kai 
kintant grandinėje srovės stipriui toje pačioje grandinėje atsiranda induk-
cinė elektrovara, vadinama saviindukcija.

dt

dt
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Elektros srovės sukurto magnetinio lauko indukcija, o tuo pačiu ir 
magnetinis srautas ΦS yra proporcingas elektros srovės stipriui I:

   ΦS = LI ,                (3)
čia L – grandinės induktyvumas.
Pagal Faradėjaus dėsnį saviindukcijos elektrovara εS:

Sε ( )
dt
LId

dt
d −=Φ−= .

Jei kontūro induktyvumas nekinta ( .constL = ), tai       

       Sε
dt
dIL−= ,               (4)

čia 
dt
dI

 yra elektros srovės stiprio išvestinė laiko atžvilgiu. Ji paro-

do srovės kitimo greitį tam tikru laiko momentu. (4) formulėje minuso 

ženklas atspindi Lenco taisyklę: šaltinio srovei stiprėjant ( 0
dt
dI

), savi-

indukcijos srovė teka priešinga šaltinio kuriamai elektros srovei kryptimi. 

Šaltinio elektros srovei silpnėjant ( 0
dt
dI ), saviindukcijos srovė teka ta

 
pačia kryptimi, kaip ir ją sukėlusi srovė.

Induktyvumas L apibūdina grandinę magnetiniu požiūriu. Pavyzdžiui, 
ilgos ritės induktyvumas priklauso nuo ritės tūrio V, vijų skaičiaus ritės il-
gio vienete kvadrato n2 ir nuo ritę užpildančios medžiagos santykinės mag-
netinės skverbties μ:
   L = μμ0n V ,                   (5)

čia μ0 yra magnetinė konstanta (μ0 = 4π10–7

m
H7

0 104 −= πµ ).

Pagal (3) formulę L = Φ, kai I =1 A. Grandinės induktyvumas sa
vo skaitine verte lygus magnetiniam srautui, kurį sukuria 1A elektros  
srovė, tekėdama grandine. Induktyvumas  matuojamas henriais 






 =

A
WbH 11 .

      

dt dt
d(LI)

dt
dI

dt
dI

dt
dI

dt
dI

Wb
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Dėl saviindukcijos reiškinio kintamos srovės grandinės be ominės 

varžos (
s

R ρ= ) turi dar induktyvinę varžą XL :

   LX L ω=  .            (6)

Induktyvinė varža priklauso nuo grandi-
nės induktyvumo L ir kintamos srovės ciklinio 
dažnio ω  ( ),2 vπω =  čia v dažnis, kuris mū-
sų darbe lygus 50 hercų.

Induktyvinė ir ominė varžos sudedamos 
kaip du statmeni vektoriai. Varžų atstojamoji, 
arba tariamoji varža Z (3 pav.) yra lygi:

   
22
LXRZ += .         (7)

Fazių skirtumas φ tarp įtampos ir srovės stiprio surandamas iš 3 pav.:

      R
Xtg L=ϕ .            (8)

Kintamos srovės grandinei Omo dėsnis yra:
      Ief = Uef / Z .   (9)

Iš (9)  

    
 ef

ef

I
U

Z =  .        (10)

Dėl saviindukcijos reiškinio srovės kitimas grandinėje atsilieka 
nuo įtampos kitimo grandinės galuose: srovė pasiekia savo maksima-
lią vertę vėliau negu įtampa (4 pav.). 

4 pav.

3 pav.

tg

Uef

Ief
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Ča Ief ir Uef kintamosios srovės stiprio ir įtampos efektiniai dy-
džiai, kuriuos paprastai rodo kintamosios srovės matavimo prie-
taisai. Efektiniu kintamosios srovės stipriu laikome tokį pastovio-
sios srovės stiprį, kuris sukuria varžoje R per periodą T tokį pat 
šilumos kiekį, kaip ir kintamoji srovė. Tarp efektinių ir maksimalių 
(didžiausių) reikšmių yra toks ryšys:

  22 maxmax efef UUirII == .     (11)

Darbo priemonės 
B – lempinis reostatas (5 pav.); S – ritė; A – ampermetras; V – 

voltmetras.

Darbo eiga
1. Sujunkite schemą pagal 5 pav. ir, patikrinus darbų vadovui, 

įjunkite į kintamosios srovės tinklą.
2. Uždekite visas keturias lempas ir išmatuokite srovę Ief ir įtampą Uef.
3. Keisdami uždegtų lempų skaičių, matuokite dar keturis kartus. 

Keisdami uždegtų lempų kombinacijas, stenkitės, kad gautos Ief ir 
Uef vertės būtų kuo artimesnės gautoms pirmuoju atveju. Duome-
nis surašykite į lentelę.

4. Naudodamiesi (6) – (11) formulėmis apskaičiuokite Z, XL, L, 
ϕ , Imax ir Umax.

5. Suraskite L ir ϕ  vidutines vertes.

5 pav.

Ief Uefir
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6. Nubrėžkite įtampos ir srovės kitimo grafikus, pasirinktam atvejui 
(analog. 4 pav.). Įtampos ir srovės stiprio mastelius pasirinkite 
laisvai.

Eil.nr Ief Uef R Z XL L ϕ Imax Umax

1

2

3

4

5

Vidutin.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektromagnetinės indukcijos reiškinį ir indukcinę 

elektrovarą.
2. Paaiškinkite saviindukcijos reiškinį ir saviindukcinę elektrovarą.
3. Paaiškinkite Lenco taisyklę.
4. Nuo ko priklauso ritės induktyvumas?
5. Apibūdinkite grandinės induktyvinę varžą.
6. Nubrėžkite pasirinkto atvejo įtampos ir srovės kitimo grafikus 

(analog. 4 pav.). Įtampos ir srovės stiprio mastelius pasirinkite 
laisvai.
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1.5. ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO  
HORIZONTALIOSIOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Darbo tikslas
Ppritaikyti Bio ir Savaro dėsnį Žemės magnetinio lauko indukcijos 

horizontaliajai dedamajai apskaičiuoti.

Teorinė dalis 
Nuolatinis magnetas, elektros srovė ar judantys krūvininkai kuria 

magnetinį lauką. Magnetinis laukas yra materialus, kaip ir elektrinis. Jis 
veikia jame esančius laidininkus, kuriais teka srovė, judančius krūvinin-
kus ir kitus kūnus, turinčius magnetinį momentą.

Bio ir Savaro dėsnis teigia, kad bet kokios srovės elemento sukurto 
magnetinio lauko indukcija Bd


 proporcinga šiam srovės elementui Id


Id  

ir atvirkščiai proporcinga atstumui kvadratu r2 nuo elemento d  vidurio 
iki nagrinėjamo taško.

Skaliariškai šis dėsnis užrašomas taip:

   
,sin

4 2
0 α

π
µµ

r
IddB =

  
   (1)

čia α – kampas tarp srovės elemento ir spindulio vektoriaus krypčių 
(1pav.),

 µ  – aplinkos magnetinė skverbtis, tai bedimensinis dydis, api-
būdinantis aplinkos magnetines savybes. Vakuumo magnetinė 
skverbtis 1=µ , 

 0µ
 
– magnetinė konstanta: ( m

Harba
A
N

2
7

0 104 −⋅= πµ ).

Magnetinė indukcija B


 matuojama 

teslomis T. (
mA

NT
11

11
⋅

= ). Tesla yra magne-
tinė indukcija vienalyčio magnetinio lauko, 
kuris kiekvieną jam statmeno tiesaus laidi-
ninko ilgio metrą, kuriuo teka 1 A stiprio 
elektros srovė, veikia vieno niutono jėga.

Magnetinį lauką vaizduojame magneti-
nės indukcijos linijomis . Magnetinė induk-

dB
μμ0 Id

10

1 pav.



32

cija yra pagrindinė magnetinio 
lauko charakteristika. Magneti-
nė indukcija B – vektorinis dy-
dis.Magnetinio lauko indukci-
jos linijos yra uždaros kreivės, 
juosiančios laidininką, kuriuo 
teka elektros srovė.

Tiesiu laidininku tekan-
čios elektros srovės sukurtos 
magnetinės indukcijos linijų 
kryptį nusakome dešiniojo sraigto taisykle arba dešiniosios rankos taisyk-
le (2 pav.). Jeigu dešine ranka apimsime laidininką taip, kad ištiestas nykš-
tys rodytų srovės kryptį, tai pirštai rodys magnetinės indukcijos kryptį.

Vijos arba ritės, kuria teka srovė, magnetinės indukcijos linijų kryp-
čiai nustatyti dešiniosios rankos taisyklę taikome atvirkščiai: dešiniosios 
rankos sulenkti keturi pirštai rodo srovės kryptį, o ištiestas nykštys rodys 
magnetinės indukcijos linijų kryptį vijos ar ritės viduje (3 pav.). Ištiestas 
nykštys taip pat rodo šiaurinį magnetinį polių N. Iš jo magnetinės indukci-
jos linijos išeina ir sueina į pietinį polių S.

3 pav.

Žemė - natūralus magnetas, kurio šiaurinis polius N ir pietinis S nu-
krypę nuo geografinių polių 11,50 kampu (4 pav.).

2 pav.
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4 pav.

Pagrindine Žemės magnetinio lauko priežastimi laikomos elektros 
srovės, cirkuliuojančios skystoje Žemės branduolio dalyje. Žemei sukan-
tis, skystoje branduolio dalyje esantys krūvininkai juda apskritiminėm tra-
jektorijom ir sukuria sroves, kurios, savo ruožtu, kuria magnetinį lauką, 
analogišką ritės sukurtam magnetiniam laukui. 

Žemės magnetinis laukas nėra pastovus. Jis kinta periodais, susiju-
siais su Saulės para, Saulės sukimosi periodu, Mėnulio para ir ypač su 
Saulės aktyvumo ciklais. Didžiausi Žemės magnetinio lauko kitimai, sie-
kiantys keletą Tµ

 
(mikroteslų), vadinami magnetinėmis audromis. Jos 

vyksta visoje Žemės planetoje vienu metu. Magnetinės audros tiesiogiai 
siejasi su Saulės aktyvumo padidėjimu. Nustatyta, kad magnetinis laukas 
veikia gyvus organizmus. Statistikos duomenimis magnetinių audrų metu 
padaugėja avarijų, traumų, infarktų skaičius.

Magnetinio lauko jėgų linijų kryptį bet kurioje Žemės vietoje nuro-
do sferinio kompaso rodyklės šiaurinis galas zB


. Sferinio kompaso rodyk-

lė gali sukiotis ir horizontalia, ir vertikalia kryptimi. Magnetinio lauko 
linijos tik Žemės geografiniuose poliuose yra statmenos jos paviršiui,ek-
vatoriuje eina lygiagrečiai, o kitose srityse nukreiptos įvairiais kampais 
(4 pav.). Kai kompaso rodyklės neveikia pašalinės jėgos, ji Žemės mag-
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netiniame lauke yra orientuota šiaurės-pietų kryptimi. Apskritimai, išves-
ti per Žemės magnetinius polius, vadinami magnetiniais dienovidiniais 
arba magnetiniais meridianais. Kampas tarp magnetinio ir geografinio 
dienovidinio plokštumų vadinamas magnetinės deklinacijos klampu D. 
Lietuvoje deklinacija 7210 ′=D  Kampas tarp Žemės magnetinės induk-
cijos zB


 ir jos horizontaliosios komponentės hB


 vadinamas nuosvyrio 

kampu arba inklinacija I. Lietuvoje I = 670
 27/ Jau minėjome, kad Žemės 

magnetinės indukcijos linijos bet kurioje Žemės vietoje išsidėsto kampu 
į horizontaliąją plokštuma (5 pav.). Išskaidome zB


 į vertikaliąją vB


 ir 

horizontaliąją 
hB


 dedamąsias. Horizontaliosios Žemės magnetinės induk-
cijos komponentės kryptį rodo kompaso magnetinė rodyklė, kuri sukasi 
horizontalioje plokštumoje.

5 pav.

Žemės paviršiuje Bh (horizontalioji magnetinės indukcijos dedamo-
ji) kinta nuo 24 iki 68 Tµ .

Darbo metodika 
Žemės magnetinės indukcijos horizontalioji dedamoji nustatoma tan-

gentiniu (TG) galvanometru. Jį sudaro vertikaliai pastatyta ritė, kurios 
centre įtaisyta magnetinė rodyklėlė. Ją veikia Žemės magnetinio lauko 
horizontalioji dedamoji Bh ir ritės sukurtas magnetinis laukas B, kai ja 
teka elektros srovė.

Magnetinė rodyklė orientuojasi suminiame magnetiniame lauke ∑B . 
Vienas jų yra Žemės magnetinis laukas hB


, kitas jai statmenas magnetinis 

laukas, sukurtas trumpos ritės, ja tekant elektros srovei rB


(6 pav.).
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6 pav.

Trumpos ritės centre sukurta magnetinė indukcija Br apskaičiuojama 
iš Bio ir Savaro dėsnio (1 formulė).

  
∫ ∫ ===

R
I

Nd
R

I
NdBNB

R

r 24
0

2

0
2

0 µµ
π

µµ π

 ,     (2)

čia N – vijų skaičius ritėje, 
 I – srovės stipris, 
 R – ritės spindulys.
Kuo stipresnė rite tekanti srovė, tuo didesnė ritės centre sukurta 

magnetinė indukcija Br. Magnetinė rodyklė pasisuka didesniu kampu β   
(6 pav.).

Iš stataus trikampio BrOBΣ randame Bh:

   βtg
BB r

h =         (3)

Įstatę į 3 lygtį ritės sukurtą magnetinę indukciją Br (2 formulė), ap-
skaičiuojame Žemės magnetinės indukcijos horizontaliąją komponentę: 

   
β

µµ
tgR
NI

Bh 2
0=  .     (4)

dB
μμ0 μμ0

tg

tg
μμ0NI
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Darbo priemonės: 
1. Tangentinis galvanometras TG, sudarytas iš N = 6 vijų trumpos 

ritės, pastatytos vertikaliai. Jos centre horizontalioje plokštumoje 
įtaisyta trumpa magnetinė rodyklė, rodanti Žemės magnetinius po-
lius (magnetinį dienovidinį);

2. Lygintuvas E;
3. Miliampermetras (1mA = 10–3A);
4. Reostatas R;
5. Jungiklis K. Jungiklį pasukus į dešinę → arba į kairę ←, keičiame 

TG ritėje srovės kryptį 

7 pav.

Darbo eiga. 
1. Patikrinkite, ar teisingai sujungta elektros srovės grandinė (7 

pav.).    
2. Pasukdami tangentinio galvanometro stovą, sutapatinkite ritės 

plokštumą su Žemės magnetinio dienovidinio plokštuma tuomet 
ilgoji rodyklė, esanti ritės centre, rodys nulinę padalą (magnetinė 
rodyklėlė sutaps su ritės plokštuma ir rodys šiaurės ir pietų kryp-
tis).

3. Įjunkite ele ktros srovės grandinę. Jungiklį K pasukite į dešinę 
→. Reostatu nustatykite tokio stiprio elektros srovę, kad ilgoji 
rodyklė nukryptų 5-70 kampu. Išmatavę šį kampą 1β → užrašome 
į lentelę. Jungiklį perstatę į priešingą (kairę) pusę, keičiame TG 
ritėje srovės tekėjimo kryptį ir vėl išmatuojame kampą 1β ←. (Jei-
gu kampai 1β  → ir 1β ← skiriasi daugiau kaip 20, vadinasi blogai 
buvo sutapatintos ritės plokštuma su Žemės magnetinio dienovi-
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dinio plokštuma. Tuomet išjunkite ritėje srovę ir patikrinkite ilgo-
sios rodyklės nulinę padėtį).   

4. Pakeiskite reostatu srovės stiprį. Taip matuokite dar 4-5 kartus es-
ant skirtingoms srovėms tik neviršijant β = 45° kampo.

5. Apskaičiuojame vidutines kampų reikšmes 2
11 ←→ +

=
ββ

β vid . Įsta-

tę jas į (4) formulę, apskaičiuojame 
1hB  ir 

2hB ir t.t. Pastaba: dy-
džiai 0; µµ ; N ir 2R užrašyti darbo vietoje.Įstatome srovės stiprio 
reikšmes amperais: 1mA = 10–3A.

6. Apskaičiuojame vidutinę Žemės magnetinės indukcijos horizonta-
liosios komponentės vertę hB . Rezultatus surašome į lentelę.

7. Parašome išvadą.

Dydžiai 

Eil.Nr. 

Srovės 
stipris
I, A

Atsilenkimo kampai
0β

vidutinis
kampas

Bhi , T
TBh ,

vidutinė 
magnetinė
indukcija

0
→β

į dešinę
0
←β

į kairę

1.
2.
3.
4.
5.

Kontroliniai klausimai
1. Apibūdinkite pagrindinę magnetinio lauko charakteristiką bei jos 

vienetą.
2. Kas kuria magnetinį lauką? Kaip nustatyti tiesios ir apskritiminės 

srovės sukurtos magnetinės indukcijos kryptį?
3. Paaiškinkite Bio ir Savaro dėsnį ir užrašykite formulę.
4. Apskaičiuokite trumpa rite tekančios elektros srovės sukurto mag-

netinio lauko indukciją jos centre.
5. Paaiškinkite tangentinio galvanometro sandarą, veikimo principą 

ir Bh matavimo metodikos esmę.
6. Paaiškinkite Žemės magnetinį lauką, deklinacijos ir inklinacijos 

kampus.
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1.6. MAGNETINIO LAUKO INDUKCIJOS TYRIMAS 
TAIKANT AMPERO DĖSNĮ

Darbo tikslas
Išmokti Ampero dėsnį ir jį pritaikyti magnetinio lauko indukcijos 

tyrimui.

Teorinė dalis
Srovės magnetinis laukas. Apie nuolatinius magnetus ir laidininkus , 

kuriais teka elektros srovė, egzistuoja magnetinis laukas. Šį lauką galima 
pastebėti pagal jėgą, kuria jis veikia magnetinę rodyklę, esančią šiame lau-
ke. Pagrindinė magnetinio lauko charakteristika yra magnetinės indukcijos 
vektorius B


. Jo kryptis sutampa su kryptimi jėgos, kuri veikia tam tikrame 

lauko taške esančios mažos magnetinės rodyklės šiaurinį polių. Magnetinį 
lauką grafiškai vaizduoja magnetinės indukcijos linijos. Tai tokios kreivės, 
kurių liestinės kiekviename taške sutampa su magnetinės indukcijos vekto-
riaus B


 kryptimi. Magnetinis laukas, kurį kuria laidininku tekanti elektros 

srovė, priklauso nuo tos srovės stiprio, krypties ir laidininko formos. Tiesiu 
laidininku tekančios elektros srovės sukurto magnetinio lauko magnetinės 
indukcijos linijos gaubia laidą ir jos yra išsidėsčiusios laidininkui statme-
noje plokštumoje (1 pav.,a). Ilgos ritės magnetinis laukas panašus į strypo 
formos magneto magnetinį lauką (1 pav., b, c).

a                                                                  b

c
1 pav.
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Ampero dėsnis
A.Amperas nustatė, kad magnetinis laukas tam tikra jėga veikia lai-

dininkus, kuriais teka srovė ir suformulavo dėsnį: magnetinis laukas vei-
kia tiesų laidininką, kuriuo teka srovė, jėga Fa, tiesiog proporcinga srovės 
stipriui I, laidininko ilgiui  , magnetinei indukcijai B ir kampo α  tarp 
srovės krypties ir vektoriaus B


 krypties sinusui:

   αsinIBFa = .               (1)
Jei laidininkas, kuriuo teka elektros srovė I, yra statmenas magneti-

nės indukcijos linijoms ( 1sin =α ), tai gauname

      IBFa = .     (2)
2 pav., a atvaizduotas laidininkas, statmenas 
brėžinio plokštumai, ir juo teka srovė I į mus 
(žymima apskritimu su tašku centre), tai lai-
dininkas stumiamas į dešinę. Pakeitus srovės 
kryptį (2 pav., b), pasikeičia ir jėgos Fa kryp-
tis. Laidininką veikiančios jėgos kryptį galima 
nustatyti kairiosios rankos taisykle: kairiosios 
rankos delną reikia atkreipti į šiaurinį polių (in-
dukcijos linijos turi eiti į delną (3 pav.), keturi 
pirštai rodo srovės kryptį, tai stačiu kampu at-
lenktas nykštys rodo Ampero jėgos kryptį. Lai-
dininko su srove judėjimas, veikiant Ampero 
jėgai, labai svarbus tuo, kad čia elektros energi-

ja virsta mechanine. Šiuo reiškiniu pagrįstas 
elektros variklio veikimo principas. 

Iš (2) formulės išreiškiame magnetinio 
lauko indukciją:

  I
F

B a= .        (3)

Magnetinė indukcija B skaitine verte 
yra lygi jėgai, kuria vienalytis magnetinis 
laukas veikia 1 m ilgio tiesų laidininką, kai 
juo teka 1 ampero srovė ir kai laidininkas 
statmenas B


 krypčiai.

2 pav.

3 pav.

IB

IB
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Magnetinės indukcijos vienetas yra tesla (žymima T):

mA
NT
11

11 = .

Magnetinį lauką galima apibūdinti kitu dydžiu, t.y. magnetinio lau-
ko stipriu H, kuris su B susijęs tokia priklausomybe:

     
0µµ

BH =
,              (4)

čia 0µ  – magnetinė konstanta, 

 





 ⋅= −

m
H7

0 104πµ  – henris padalintas iš metro,
 

 µ  – aplinkos santykinė magnetinė skvarba.
Magnetinio lauko stiprio vienetas – amperas padalintas iš metro 








m
A1 .

Matavimo priemonės (4 pav.): 
1. Torcinės svarstyklės ACa
2. Elektromagnetas M
3. Miliampermetras mA
4. Lygintuvas BC-24 elektromagneto ritei maitinti
5. Lygintuvas BC-4-12 yra laidininko a b srovės šaltinis
6. Reostatas R
7. Jungiklis K

 
4 pav.

10–7

~

~
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Darbo eiga:
1. Sujunkite elektros grandinę kaip parodyta 4 pav.
2. Nustatykite svarstyklių pusiausvyrą: rodyklė A turi būti ties verti-

kaliu brūkšneliu a. Pagal rodyklę C atskaičiuokite F0.
3. Įjunkite lygintuvą BC-24 ir per elektromagneto M apvijas leiskite 

elektros srovę (Im stiprį nurodo darbų vadovas).
4. Įjunkite lygintuvą BC-4-12. Reostatu R keiskite stiprį srovės, te-

kančios per tiriamą laidininką ab (intervalas nuo 50 iki 100 mA) 
ir torcinėmis svarstyklėmis matuokite jėgą F ( 0FFFa −= ).

5. Rodmenis surašykite į lentelę.

I, A

Fa, N

Fa, N

6.  Liniuote išmatuokite laido ab ilgį  .
7.  Iš (3) formulės apskaičiuokite magnetinę indukciją B (kuriems 

atvejams nurodo darbų vadovas). Į formulę įeinantys dydžiai turi 
būti išreikšti SI vienetais.

8. Parašykite išvadas.

Kontroliniai klausimai
1.  Paaiškinkite, kaip grafiškai vaizduojamas magnetinis laukas. Pa-

sakykite jėgų linijų apibrėžimą.
2.  Suformuluokite Ampero dėsnį ir kairiosios rankos taisyklę.
3.  Apibūdinkite magnetinės indukcijos vektorių B


 ir magnetinio 

lauko stiprį H bei jų matavimo vienetus.
4.  Paaiškinkite darbo eigą ir rezultatus.

Im = ....

Im = ....
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1.7. TRANSFORMATORIAUS PARAMETRŲ MATAVIMAS

Darbo tikslas
Išsiaiškinti transformatoriaus sandarą ir veikimo principą bei išma-

tuoti pagrindinius jo parametrus, apskaičiuoti naudingumo ir transforma-
cijos koeficientus.

Teorinė dalis
Transformatoriaus paskirtis – paaukštinti arba pažeminti kintamo-

sios srovės įtampą. Jo veikimo principas paremtas savitarpio indukcijos 
reiškiniu. 1831 m. Faradėjus atrado elektromagnetinės indukcijos reiški-
nį: bet kuriuo būdu keičiantis magnetiniam srautui Φ, kertančiam laidi
ninko uždarą kontūrą, šiame laidininke indukuojama elektrovara ir teka 
elektros srovė, kuri teka visą laiką, kol kinta magnetinis srautas. Su elek-
tromagnetinės indukcijos reiškiniu tampriai susijęs savitarpio indukcijos 
reiškinys. Jo esmė yra tokia: kai vienoje grandinėje teka kintama srovė, 
jos sukurtas kintamas magnetinis srautas indukuoja elektrovarą ir srovę 
kitoje gretimoje grandinėje. Reiškinys, kai kintant grandinėje srovės stip-
riui, toje pačioje grandinėje atsiranda elektrovara ir indukcijos srovė, va-
dinama saviindukcija.

Elektrovara, kuri atsiranda laidininke dėl indukcijos, vadinama indu
kuota elektrovara. 

Transformatoriaus sandara ir veikimo principas
Transformatorius sudarytas iš 

lakštinio plieno pagamintos užda-
ros šerdies, ant kurios užvyniotos 
dvi apvijos, kurių vijų skaičius yra 
N1ir N2 (1 pav.). Vijos turi labai ma-
žą varžą ir didelį induktyvumą. Ap-
vija, prie kurios prijungiamas EV 
(elektrovaros) šaltinis, vadinama 
pirmine, o kita, prie kurios prijun-
giama apkrova, vadinama antrine. 
Prijungus prie pirminės apvijos įtampos šaltinį, pirminėje grandinėje atsi-
randa ir teka elektros srovė I1. Ji sukuria magnetinį lauką, kurio indukci-
jos srautas Ф yra sutelktas uždaroje šerdyje, ir jis veria tiek pirminę, tiek 

1 pav.
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antrinę transformatoriaus apvijas. Kadangi pirminėje grandinėje įjungto 
šaltinio įtampa U1 yra kintama, tai grandine teka kintamoji elektros srovė; 
ir jos sukurtas magnetinės indukcijos srautas Φ yra kintamas. 

Elektromagnetinės indukcijos elektrovara ε, atsirandanti uždarame 
kontūre, skaitine reikšme lygi magnetinio srauto Φ, veriančio to kontūro 
ribojamą paviršių, kitimo greičiui, tik su priešingu ženklu:

   
ε

dt
dΦ−= .        (1)

Tai yra Faradėjaus dėsnis elektromagnetinei indukcijai.
Čia Φd  – magnetinio srauto, veriančio kontūro ribojamą paviršių, 

pokytis per laiką dt.
Kai turime ritę, kurios vijų skaičius N , tai

   
ε

dt
dN Φ−= .          (2)

Pagal Faradėjaus dėsnį pirminei ir antrinei apvijai:

   
1ε

dt
dN Φ−= 1 ,                (3)

   2ε
dt
dN Φ−= 2 .                  (4)

Elektrovaros ir įtampos antrinėje ir pirminėje apvijose tiesiog pro-
porcingos vijų skaičiui tose apvijose:

           
k

N
N

U
U

E
E

===
1

2

1

2

1

2 ;          (5)

čia k vadinamas transformatoriaus transformacijos koeficientu. Jis 
parodo, kiek kartų elektrovara transformatoriaus antrinėje apvijoje dides-
nė (arba mažesnė) už elektrovarą pirminėje apvijoje. Kai reikia pakelti 
įtampą, antrinėje apvijoje, dedama daugiau vijų (įtampą aukštinančio 
transformatoriaus k > 1), o jeigu įtampą reikia sumažinti, tai transformato-
riaus antrinei apvijai imamas mažesnis vijų skaičius (įtampą žeminančio 
transformatoriaus – k < 1). 

Kadangi energijos nuostoliai transformatoriuje yra nedideli, tai pir-
minės grandinės galia 111 IUP = , t.y. galia, imama iš elektros tinklo, yra ly-
gi antrinės grandinės galiai 

222 IUP = , t.y. galiai, atiduodamai vartotojui.

dt

dt

dt

dt

ε2

ε1
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Tuščioji eiga (be apkrovimo)
Transformatoriaus tuščiąja ei

ga vadinama tokia jo veika, kai prie 
pirminės apvijos yra prijungtas kin-
tamosios įtampos šaltinis, o antrinė 
apvija išjungta (srovės joje nėra) (2 
pav.) Transformatorius dirbdamas 
tuščiąja eiga nedaug sunaudoja ener-
gijos, nes srovė I0, kuri įmagnetina 
plieninę šerdį, dėl ritės induktyvumo 
yra labai maža. Tuščiosios eigos at-
veju energija neperduodama iš pirmi-
nės grandinės į antrinę.

Transformatoriaus tuščiosios eigos veika yra patogi transformacijos 
koeficientui ir apvijų vijų skaičiui nustatyti. Tuo tikslu reikia voltmetru 
išmatuoti įtampas U1 ir U2 pirminėje ir antrinėje apvijose.

Darbinė eiga
Transformatoriaus darbi

ne eiga vadinama jo veika, kai 
prie antrinės apvijos prijungia-
ma apkrova, tai yra sudaroma 
uždaroji grandinė (3 pav.).

Grandine dabar ims tekėti 
indukuota srovė I2. Pagal Lenco 
dėsnį srovė I2 sumažins magne-
tinį srautą Ф, kuris yra priešin-
gos krypties pirminėje apvijoje 
tekančios srovės I1 sukurtam srautui. Susilpnėjus magnetiniam srautui 
šerdyje, sumažės saviindukcijos elektrovara pirminėje apvijoje. Vadinasi, 
antrinėje apvijoje tekančios srovės magnetinis srautas mažina pirminės 
grandinės sukeltą magnetinį srautą. Tada esant mažiau kompensuotai šal-
tinio įtampai U1, pirminėje grandinėje ima tekėti didesnio stiprio I1 srovė. 
Ji didėja tol, kol atkuriamas šerdyje toks pat kaip tuščiosios eigos magne-
tinės indukcijos srautas ir nusistovi apytikrė U1 ir EV pusiausvyra. Taigi 
magnetinės indukcijos srautas šerdyje tiek tuščiosios, tiek darbinės eigos 

2 pav.

3 pav.
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atveju išlieka toks pat, tik pirmuoju atveju jį sukuria pirminėje apvijoje 
tekanti tuščiosios eigos srovė, o darbinės eigos atveju jį sukuria ir pirmi-
nėje, ir antrinėje grandinėje tekančios srovės. 

   1

2

2

1

N
N

I
I ≈ ,                (6)

t.y. apkrovimo srovės pirminėje ir antrinėje transformatoriaus apvijoje 
yra atvirkščiai proporcingos vijų skaičiui tose apvijose.

Matyti, kad, transformatoriaus darbinės eigos metu padidėjus apkro-
vai (I2), tiek pat kartų padidėja ir pirminės grandinės srovės stipris I1 ir 
imama iš tinklo galia.

Naudingumo koeficientas
Esant transformatoriaus darbinei eigai, aktyvioji galia, imama iš 

elektros tinklo, ir aktyvioji galia, atiduodama vartotojui, yra nevienodos. 
Taip yra todėl, kad, dirbant transformatoriui, atsiranda elektros nuostolių: 
šerdyje – dėl histerezės (plieno permagnetinimo) ir sūkurinių srovių, o ap-
vijose – dėl jų įšilimo tekant srovei. Nuostoliai šerdyje vadinami plieno 
nuostoliais, o apvijose – vario nuostoliais. Transformatoriaus atiduoda-
mos vartotojui aktyviosios galios P2 santykis su iš elektros tinklo imama 
galia P1 vadinamas transformatoriaus naudingumo koeficientu:

   11

22

1

2

UI
UI

P
P ==η .                   (7)

Transformatorius yra vienas tobuliausių prietaisų, pakeičiančių ener-
gijos pavidalą. Šiuolaikinių galingų transformatorių naudingumo koefi-
cientas siekia iki 94–99%.

Darbo eiga 
1. Patikrinkite, ar teisingai sujungta elektros srovės grandinė (4 pav.)

4 pav. 
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2.  Įjungus įtampą, išmatuokite tuščiosios eigos U1 ir U2 vertes. Ap-
skaičiuokite transformatoriaus transformacijos koeficientą k pagal 
(5) lygtį.

3.  Įjunkite vieną lemputę ir išmatuokite I1, U1, I2, U2 vertes.
4.  Tą patį atlikite papildomai įjungiant antrą, trečią ir ketvirtą lempu-

tes. Rodmenis surašykite į lentelę.
5.  Apskaičiuokite pirminės ir antrinės apvijų galias P1 ir P2. 
6.  Apskaičiuokite naudingumo koeficientą η  pagal (7) lygtį, išreikš-

tą procentais.
6.  Nubraižykite )( 2Pf=η  grafiką (P2 atidėkite abscisių ašyje, o η  

(%) – ordinačių ašyje).

Eil. Nr. k I1, A U1, V P1, W I2, A U2, V P2, W η , %

1.

2.

3.

4.

5.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektromagnetinės indukcijos, savitarpio indukcijos 

ir saviindukcijos reiškinius.
2. Paaiškinkite transformatoriaus sandarą ir veikimo principą.
3. Apibūdinkite transformacijos koeficientą.
4. Paaiškinkite transformatoriaus tuščiąją ir darbinę eigas.
5. Nuo ko priklauso transformatoriaus naudingumo koeficientas? 

Kaip jis apskaičiuojamas?
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1.8. KIURI TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Darbo tikslas 
Nustatyti feromagnetikų Kiuri temperatūrą ir susipažinti su magnetikais.

Teorinė dalis
Visos medžiagos magnetiniame lauke įsimagnetina. Tokias įmagnetin-

tas medžiagas vadiname magnetikais. Pagal magnetines savybes magnetikai 
skirstomi į diamagnetikus, paramagnetikus ir feromagnetikus. Aiškinant me-
džiagų magnetines savybes tikslinga išnagrinėti elektronų, atomų bei moleku-
lių magnetines savybes ir kaip šios dalelės elgiasi magnetiniame lauke. 

Tarkim, elektronas tolygiai skrieja aplink branduolį uždara apskrita 
orbita dažniu f ir sukuria mikrosrovę 

   I = ef ,                 (1)
čia e – elektrono krūvio didumas (e = 1,6 · 10–19C), 
 f – apsisukimų skaičius per sekundę. Jis lygus:

r
f

π
υ

2
= ,

čia υ  elektrono linijinis greitis, r – orbitos spindulys.
Tuomet elektrono sukurtos mikrosrovės stipris:

    r
reI

π
υ

2
= .                    (2) 

Elektros srovė sukuria orbitinį magnetinį momentą, lygų:

     ,SIPm ⋅=           (3)
čia S – orbitos ribojamas plotas ( 2rS π= ). Įrašę srovės stiprio I ir orbi-

tos ribojamo ploto vertes, gauname elektrono 
orbitinio magnetinio momento Pm išraišką:

  2
rePm

υ= .           (4)

Elektronas, skriedamas orbita, turi im-
pulso momentą, kurio modulis lygus:

  rmL υ= ,        (5)
čia m – elektrono masė. 1 pav. 
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Elektrono orbitinio magnetinio ir impulso momentų kryptys nusako-
mos dešiniojo sraigto taisykle Iš (3) ir (4) išraiškų bei atsižvelgus į vekto-
rių mp  ir L


 kryptis gauname:

   
.

2
L

m
epm

 −=
        (6)

Elektronai turi ir savąjį sukinio magnetinį momentą Pmsi .
Suminis magnetinis momentas lygus visų atomo bei molekulės elek-

tronų orbitinių ir savųjų magnetinių momentų geometrinei sumai:

   
.msi

i
mi

i
a ppp  ∑∑ +=

      (7)

Medžiagos, kurios atomo ar molekulės magnetinis momentas 
0≠ap  net ir tada, kai nėra išorinio magnetinio lauko, vadinamos para-

magnetikais (deguonis, aliuminis, platina, šarminiai metalai). Dėl atomų 
šiluminio judėjimo magnetiniai momentai orientuoti netvarkingai, todėl 
medžiaga neįmagnetėjus.

Įnešus paramagnetiką į magnetinį lauką, jo atomų magnetiniai mo-
mentai orientuojasi išorinio magnetinio lauko kryptimi ir paramagnetikas 
įsimagnetina. Jo magnetinė skverbtis 1µ , o magnetinė indukcija para-
magnetiko viduje padidėja.

Medžiagos, kurių atomai arba molekulės neturi magnetinio momen-
to ( 0=mp ) kai išorinio magnetinio lauko nėra, vadinamos diamagne-
tikais. Tai – inertinės dujos, bismutas, varis, sidabras, auksas, vanduo, 
stiklas, valgomoji druska.

Įnešus diamagnetiką į magnetinį lauką, kiekviename jo atome indi-
kuojasi magnetinis momentas, priešingas išorinio magnetinio lauko kryp-
čiai. Todėl diamagnetiko viduje magnetinė indukcija sumažėja, o magne-
tinė skverbtis .1µ

Diamagnetikai įmagnetėja priešinga kryptimi nei išorinio įmagneti-
nančio lauko kryptis. Paramagnetikai įmagnetėja lauko kryptimi, tačiau 
paramagnetiko dalelių šiluminis judėjimas trukdo orientuojančiam mag-
netinio lauko poveikiui.

Pagal laukų superpozicijos principą magnetinio lauko indukcija B


 
medžiagoje lygi išorinio magnetinio lauko 0B


 ir medžiagoje, indukuoto 

.indB


 magnetinių laukų indukcijų sumai:
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   .0 indBBB


+= .       (8)
Ryšys tarp magnetinės indukcijos B ir magnetinio lauko stiprio H 

yra: 
     B = μμ0 H ,      (9)

čia μ0 – magnetinė konstanta. (μ0 = 4π · 10–7

m
H7

0 104 −⋅= πµ ), μ – medžiagos mag-
netinė skverbtis (bedimensinis dydis, nepriklausantis nuo išorinio magne-
tinio lauko B0).

Gyvo organizmo audiniai daž-
niausiai yra diamagnetikai, tačiau 
esama ir paramagnetinių medžiagų, 
molekulių bei jonų. Feromagnetikų 
organizme nerasta.

Feromagnetikais vadiname me-
džiagas, kurių vidinis magnetinis lau-
kas šimtus kartų stipresnis už išorinį 
magnetinį lauką. Jų magnetinė skverb-
tis ženkliai didesnė už vienetą (μ( )1µ( )1µ
1) ir priklauso nuo išorinio magneti-
nio lauko stiprio. Ši priklausomybė 
nėra tiesinė (2 pav.).

Didėjant išorinio magnetinio lauko stipriui H, feromagnetikų magne-
tinė skverbtis didėja, pasiekia maksimumą, po to mažėja. Feromagnetikų 
μ reikšmės yra: minkštos geležies μmax = 8000, ketaus μmax = 3000, perma-
lojaus (78% Ni ir 22%Fe) – μmax = 10000.Feromagnetinių medžiagų įmagnetėjimas aiškinamas domenų teori-
ja. Feromagnetikuose yra savaiminio įmagnetėjimo nedidelės sritelės 
(10-2-10-4) cm vadinamos domenais. Domenų įmagnetėjimą sąlygoja ato-
mų savieji magnetiniai momentai, kurie , esant T = 0K medžiagos tempera-
tūrai (nulis Kelvino), orientuoti viena kryptimi. Taigi domenai įmagnetėja 
savaime iki įsotinimo. Tačiau nesant išorinio magnetinio lauko, feromag-
netikas neįmagnetintas, nes atskirų domenų magnetiniai momentai orien-
tuoti skirtingai ir atstojamasis magnetinis momentas lygus nuliui.

Patalpinus feromagnetiką į išorinį magnetinį lauką, pasikeičia atski-
rų domenų magnetinių momentų orientacija. Stiprėjant išoriniam magneti-
niam laukui, didėja matmenys tų domenų, kurių įmagnetėjimų kryptys ar-

2 pav.
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timos išorinio magnetinio lauko krypčiai. Stipriame magnetiniame lauke, 
jei temperatūra mažesnė už Kiuri temperatūrą (T ()1  µ θ), feromagnetikas 
įmagnetėja iki įsotinimo. Ištraukus iš magnetinio lauko feromagnetines 
medžiagas, jos išlaiko liekamąjį magnetizmą (magnetiniai momentai lie-
ka orientuoti ta pačia kryptimi).

Įmagnetintus feromagnetikus galima išmagnetinti paveikus priešin-
gos krypties tam tikro stiprumo išoriniu magnetiniu lauku arba keliant 
jų temperatūrą. Aukštesnėse temperatūrose, kai molekulių šiluminis ju-
dėjimas sustiprėja, savųjų magnetinių momentų tvarkingos orienatcijos 
laipsnis mažėja. 

Kiuri temperatūroje θ, abiejų krypčių savųjų magnetinių momentų 
skaičiai susivienodina, ir savaiminis įmagnetėjimas išnyksta (3 pav.). Fe
romagnetikas virto paramagnetiku. Įvairių medžiagų Kiuri temperatūros 
skirtingos, pvz., θNi = 358° C, θCo = 1400° C, 30% Ni + 70%Fe lydinio  
θ = 85° C, geležies 770° C.

T = O K                    T = θ K

3 pav. 

Darbo priemonės ir metodika
Kiuri temperatūrai nustatyti naudojame elektrinę schemą, pavaizduo-

tą 4 paveiksle. Į krosnį 1 įdedamas feromagnetikas 2. Krosnis kaitinama 
spirale 3, ja tekant kintamai elektros srovei, išsiskiriančiai šilumą. Fero-
magnetiko 2 temperatūra matuojama termopora 5. Tekant spirale 3 kinta-
mai elektros srovei, jos viduje susidaro magnetinis laukas, įmagnetinantis 
feromagnetiką, todėl jame magnetinis laukas stiprėja ir antrinėje apvijoje 
4 indukuojama elektrovaros jėga (evj) (analogiška supaprastinta schema 
pavaizduota 5 pav.). Indukcinės srovės stipris antrinėje apvijoje matuo-
jamas mikroampermetru 6. Pasiekus Kiuri temperatūrą, feromagnetikas 
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tampa paramagnetiku ir magnetinis laukas staiga susilpnėja, todėl antrinė-
je apvijoje 4 nyksta indukcinė evj.

4 pav.

Elektrovaros jėgos mažėjimą galima paaiškinti analogiška matavi-
mo schema (5 pav.).

Kaitinimo spiralė 3 pasižymi omine R1 ir induktyvine XL = ωL var-
žomis. (L – ritės induktyvumas, ω – srovės ciklinis dažnis). Kaip žinome, 
ritės induktyvumas priklauso nuo vijų skaičiaus n ilgio vienete, ritės tūrio 
V ir feromagnetiko magnetinės skverbties μ. (L = μμ0n2V). Eksperimento 
metu nei vijų skaičius, nei tūris nekinta, tačiau kinta feromagnetiko mag-
netinė skverbtis μ. Įtampa pirminėje apvijoje (3) lygi:

  U1 = IR1 – ε1   arba   ε1 = IR1 – U1 ,         (10)

1RU  – įtampa varžoje R1, ( 11
IRU R =  IR1 ), ε1 – pirminėje apvijoje indu-

kuota evj. Iš Faradėjaus dėsnio žinome, kad indukuota evj tiek pirminėje, 
tiek antrinėje apvijose, kai jas veria toks pat kintamas magnetinis srautas, 
priklauso nuo vijų skaičiaus N ir atitinkamai lygios:

  dt
dN

dt
dN Φ−=Φ−= 2211 , εε ,         (11)

iš čia 

   
1

1

2
2 εε ⋅=

N
N

.            (12)

dt dt

~



52

Įrašius elektrovaros jėgos ε1 (10) išraišką į (12) lygtį, gauname antri-
nėje vijoje indukuotą evj (ε2):

   
( )11

1

2
2 UIR

N
N

−=ε (IR1 – U1).   (13)

Pasiekus Kiuri temperatūrą, feromagnetike staiga sumažėja jo mag-
netinė skerbtis μ, pirminės vijos induktyvumas (L ~ μ), induktyvinė varža 
(ωL) ir ε1 praktiškai tampa artima nuliui. Iš (10) lygties gauname, kad  
U1 = I R1, o tai reiškia, kad ir antrinėje apvijoje indukuota evj ε1 ≈ 0, to-
dėl mikroampermetras fiksuoja staigų srovės mažėjimą. Šis srovės mažėji-
mas atitiks feromagnetiko Kiuri temperatūrą, kuri randama iš grafiko.

Darbo eiga
1. Įjungę krosnelės šildymą kas 2 milivoltmetro padalas žymėkite 

antrinės grandinės srovės stiprį – mikroampermetro rodmenis (1 
milivoltmetro padala lygi 8,6°C), tol kol srovė pradės mažėti. 

2. Matavimo duomenis surašykite į lentelę (1 lentelė).
3. Srovės stipriui pradėjus mažėti, mikroampermetro atskaitymus su-

tankinkite (kas vieną milivoltmetro padalą).
4. Nubrėžkite indukcinės srovės priklausomybės nuo feromagnetiko 

temperatūros grafiką: X (abcisių) ašyje atidėkite temperatūrą, o Y 
(ordinačių) ašyje – μA rodmenis.

5.  Iš grafiko nustatykite Kiuri temperatūrą. 
6. Pagal gautą Kiuri temperatūrą raskite iš kokios medžiagos paga-

mintas feromagnetikas.

5 pav.

~ 220
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1 lentelė 

mV rodmenys (padalos) 2 4 ..........................

Temperatūra,0C
1 padala = 8,60C

2x8,6
17,2

4x8,6
34,4 ...........................

μA rodmenys

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektrono orbitinį magnetinį momentą. 
2. Paaiškinkite diamagnetines ir paramagnetines magnetikų būdingą-

sias savybes ir kaip jie elgiasi išoriniame magnetiniame lauke..
3. Paaiškinkite feromagnetikų savybes.
4. Kas yra Kiuri temperatūra ir kaip pakinta elektronų savųjų magne-

tinių momentų išsidėstymas domene, kai T = OK ir T = θ (Kiuri 
temperatūrai).

5. Paaiškinkite darbo metodo esmę.
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1.9. ELEKTRINIS ŠILDYMAS IR GARINIMO 
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS

Darbo tikslas
1. Apskaičiuoti elektros srovės energijos kiekį, reikalingą pašildyti  

1 kg vandens nuo 0 iki 1000C ir jo kainą.
2. Apskaičiuoti naudingumo koeficientą garinant vandenį.

Teorinė dalis
Tekant elektros srovei metaliniais laidininkais, jie įšyla. Čia elektros 

energija virsta šilumine energija. Sunaudotos elektros energijos kiekis ap-
skaičiuojamas iš formulės: 

     E = qU = IUt,     (1)
čia  q – elektros krūvis kulonais (C), 
 U – įtampa voltais (V), 
 I – elektros srovės stipris amperais (A), 
 t – laikas sekundėmis (s), 
 E – elektros energija džauliais (J).
Skaičiuojant mokestį už elektros energijos sunaudojimą, naudoja-

mas nesisteminis vienetas kilovatvalandė (kWh).
1kWh = 3,6 · 106J.

1 kg vandens pašildyti vienu laipsniu reikia sunaudoti energijos:

  ( )( ),)/(
106,3 12

61 KkgkWh
TTm

IUtE ⋅
−⋅

=
   (2)

čia  m – šildomo vandens masė, 
 T1 ir T2 – vandens pradinė ir galinė temperatūros atitinkamai  

 (1°C =1K).
Norint 1 kg vandens pašildyti nuo 0°C iki 100°C, reikia sunaudoti 

elektros energijos:

    ( ) ( )( )kgkWh
TTm

IUt
TTm

IUtE /
106,3106,3

100

12
4

12
62 −⋅

=
−⋅

⋅= .  (3)

Kadangi 1 kWh kaina yra 0,31 Lt, tai už sunaudotą elektros energiją 
reikia mokėti:

106
/ (kg

106 104
/ kg
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     K = 0,31 · E2 (Lt).      (4)
Tekant elektros srovei, išsiskyrusi šiluma naudojama ne tik pakelti 

vandens temperatūrai ir garinimui, bet dalis šilumos sunaudojama puodui 
ir elektros plytelei šildyti, o taip pat išspinduliuojama į aplinką. Jeigu 
susitarsime naudingai sunaudota energija laikyti energiją, reikalingą tam 
tikrai vandens masei išgarinti jo virimo temperatūroje, tai tada garinimo 
naudingumo koeficientas yra lygus naudingai sunaudotos energijos santy-
kiui su visa garinimo metu išeikvota elektros energija.

    ( ) 0
0

12
6

6

100
106,3

1026,2
⋅

−⋅
⋅

=
hh

mgη ,          (5)

čia  2,26 · 106 J/kg – savitoji garavimo šiluma, 
 mg – išgarinto vandens masė (kg), 
 h1 ir h2 – skaitiklio rodmenys (kWh).

Darbo priemonės
R – elektros plytelė, P – indas su vandeniu, T – termometras, A – am-

permetras, V- voltmetras, S – elektros skaitiklis.

1 pav. U =  220V

Darbo eiga
1. Patikrinkite sujungtą elektros grandinę pagal schemą (1 pav.).
2. Pasverkite darbų vadovo nurodytą vandens masę m. 
3. Pažymėkite vandens pradinę temperatūrą T1 ir grandinės prijun-

gimo prie elektros tinklo laiką t1.
4. Atskaitykite voltmetro ir ampermetro rodmenis.

2,26 · 106

3,6 · 106

~ 
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5. Vandenį kaitinkite iki 80°C. Pasiekus šią temperatūrą, užsirašy-
kite laiką t2 ir galutinę temperatūrą T2.

6. Elektros grandinės neišjunkite ir kaitinkite vandenį iki virimo 
temperatūros (100°C).

7. Užvirinę vandenį, nuimkite indo dangtį su termometru ir padėki-
te ant stalo. 

8. Subalansuokite svarstykles iki pusiausvyros. 
9. Nuimkite nuo svarstyklių lėkštelės mg gramų (100, 150 arba 200 

g). Tuo pačiu momentu atskaitykite skaitiklio parodymus h1.
10. Laukite, kol išgaruos vanduo ir išbalansuotos svarstyklės vėl 

bus pusiausvyroje.
11. Išjunkite tinklo įtampą ir atskaitykite skaitiklio rodmenis h2.
12. Iš (3) formulės apskaičiuokite E2 ir vandens pašildymo kainą  

(4 formulė) .
13. Iš (5) formulės apskaičiuokite garinimo naudingumo koeficientą 

η.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite, kokius dydžius reikia išmatuoti, norint apskaičiuoti 

elektros srovės energiją; pasakykite šių dydžių matavimo viene-
tus.

2. Kaip neturint elektros skaitiklio galima apskaičiuoti suvartotos 
elektros energijos kiekį?

3. Nusakykite, ką vadiname savitąja garavimo šiluma ir elektrinės 
plytelės naudingo veikimo koeficientu.
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II dalIS

2.1. PUSLAIDININKIAI IR JŲ SAVYbIŲ TYRIMAS

Bendra teorinė dalis
Medžiagos yra skirstomos į laidininkus, puslaidininkius ir dielektrikus. 
Metalai yra geri laidininkai. Jų varža didėjant temperatūrai auga. 

Tai siejama su krūvininkų (elektronų) išbarstymo didėjimu augant 
temperatūrai.

 Puslaidininkiai yra blogesni laidininkai elektrai negu metalai, tačiau 
geresni negu dielektrikai. Puslaidininkių savitoji varža yra nuo 10-5 iki 108 
Ω · m. Didėjant temperatūrai, puslaidininkių varža mažėja. Pavyzdžiui, ger-
manio temperatūrai pakitus nuo 20°C iki 100°C, varža sumažėja 10 kartų.

Dielektrikai elektrai yra nelaidūs.
Panagrinėsime kietų kūnų elektrinį laidumą naudodami juostinę 

teoriją.
Izoliuotame atome elektronai gali įgyti konkrečias energijų vertes, 

tačiau kristale, elektronui sąveikaujant su aplinkiniais atomais, galimų įgyti 
verčių sritis išplinta. Tačiau galimos įgyti vertės sudaro ne ištisinį spektrą, 
o su tam tikrais tarpais. Galimų įgyti energijų juosta yra vadinama leistinų 
energijų juosta, o negalimų įgyti energijų juosta – draustinių energijų juosta.

Didėjant krūvininkų energijai, draustinės energijos juostos plotis 
mažėja, o leistinės juostos – didėja. Didžiausių leistinų energijų juosta, 
kuri absoliutaus nulio temperatūroje yra pilnai užimta elektronais, yra 
vadinama valentine juosta. Sekanti leistinų energijų juosta yra vadinama 
laidumo juosta. Metalai, esantys periodinės elementų lentelės pirmoje 
grupėje, turi siaurą draustinę juostą, o antros grupės metalų valentinė 
juosta yra persidengusi su laidumo juosta ir draustinės juostos nėra.

Puslaidininkių draustinės juostos plotis siekia iki 3 eV, o dielektrikų – 
virš 6 eV. Maksimali energija, kurią elektronas gali įgyti absoliutaus 
nulio temperatūroje (0 K) yra vadinamos Fermi lygmeniu. Statistiniu 
požiūriu Fermi lygmenį apibrėžiame taip: tikimybė, kad elektronas įgys 
šią energiją yra lygi 1/2.

Prie absoliutaus nulio temperatūros dielektrikų ir puslaidininkių 
valentinės juostos yra pilnai užpildytos elektronais, o laidumo juostos – 
tuščios. Didėjant temperatūrai, vis didesnė puslaidininkiuose esančių 
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krūvininkų dalis įgauna pakankamai energijos, kad peršoktų į laidumo 
juostą. Puslaidininkiai , neturintys priemaišinių atomų ir defektų, yra va-
dinami grynaisiais (savaisiais). Juose yra dviejų rūšių krūvininkai: skylės 
ir elektronai. Idealiam grynam puslaidininkiui galioja sąlyga n = p arba

   
2
inpn =⋅ ,                  (1.1)

čia n, p, ni – grynojo puslaidininkio elektronų, skylių ir savojo puslai-
dininkio krūvininkų pusiausvyrinės koncentracijos atitinkamai. Prie 
300 K germaniui ni = 2 · 1013 cm–3, siliciui ni = 1,9 · 1010 cm–3. Grynojo 
puslaidininkio juostinis modelis pateiktas 1.1 pav. Čia Ec – laidumo juos-
tos apačia, EF – Fermi lygmuo, Ev – valentinės juostos viršus. Skirtumas 

Ec – Ev = ΔE yra vadinamas drausti-
nės juostos pločiu. Didėjant tempe-
ratūrai, draustinės juostos plotis ma-
žėja. Pvz., pakitus temperatūrai nuo 
27°C iki 77°C E∆  germaniui pakis 
nuo 0,803 eV iki 0,78 eV, o siliciui 
nuo 1,12 eV iki 1,1 eV. Teoriškai gry-
nam puslaidininkiui Fermi lygmuo 
yra viduryje draustinės juostos, tačiau 
realiai jis yra nukrypęs nuo vidurinės 

padėties dėl krūvininkų nelygių efektinų masių. Jeigu skylės masė mh di-
desnė už elektrono masę me, tai Fermi lygmuo kyla aukštyn. Jeigu skylės 
masė mažesnė už elektrono masę, tai Fermi lygmuo leidžiasi žemyn. Gry-
nojo puslaidininkio krūvininkų koncentracija:

  





 ∆

−==
kT
E

Cpn
2

exp 0 ,         (1.2)

čia k – Bolcmano konstanta (k = 1,38 · 10–23J / K), T – temperatūra 
Kelvino skalėje, n, p – elektronų ir skylių pusiausvyrinės koncentracijos 
atitinkamai, ΔE – krūvininkų aktyvacijos energija (grynam puslaidinin-
kiui EE ∆=∆

2
1

0 ), C – konstanta, priklausanti nuo puslaidininkio prigim-
ties. Grynojo puslaidininkio savitoji varža:

   kT
E

2
exp 0

0
∆

= ρρ ,            (1.3)

čia 0ρ  – puslaidininkio savitoji varža, kai ∞→T .

1.1 pav.

2kT

2kT

*

*
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Skylės krūvis savo skaitine verte yra lygus elektrono krūviui, tik tei-
giamo ženklo. Peršokus elektronui iš valentinės juostos į laidumo juostą, 
valentinėje juostoje atsiranda teigiamai užkrauta vieta – skylė. Skylės vie-
tą gali užimti elektronas nuo kaimyninio atomo, nes tarp gretimų lygme-
nų energijų skirtumas yra 10-22 eV. Tuomet toje vietoje, iš kur atėjo elek-
tronas, atsiras skylė. Tai tolygu skylės judėjimui pagal elektrinį lauką, o 
elektrono – prieš elektrinio lauko kryptį. Grynieji puslaidininkiai gamtoje 
nesutinkami, ir juos išauginti – sunku, nes nėra grynų medžiagų, visada 
yra priemaišų, įvairių defektų. Be to gaminti puslaidininkiniams prietai-
sams grynieji puslaidininkiai netinka. Dėl to įvedamos priemaišos, kurios 
teikia papildomus krūvininkus. Tokie puslaidininkiai yra vadinami prie-
maišiniais. Priemaišos, teikiančios elektronus yra vadinamos donorais, o 
skyles – akceptoriais. Donorai sukuria energetinius lygmenis Ed draustinė-
je juostoje netoli laidumo juostos apačios, o akceptoriai – Ea – netoli va-
lentinės juostos viršaus (1.2 pav.). Esant pakankamai temperatūrai, elek-

tronai iš donorinių lygmenų peršoka į laidumo 
juostą arba elektronai peršoka iš valentinės 
juostos į akceptorinius lygmenis, tuo sukurda-
mi skyles valentinėje juostoje. Donorais būna 
priemaišos, kurių valentingumas didesnis už 
puslaidininkio valentingumą (pvz., siliciui – 
fosforas). Akceptoriai – priemaišos, kurių valen-
tingumas mažesnis už puslaidininkio valentin-
gumą (siliciui – boras). Įvedus į puslaidininkį pa-

kankamai donorų, elektronų koncentracija bus žymiai didesnė negu skylių  
(n pn  pn   p). Tuomet turėsime elektroninį (n tipo) puslaidininkį. Įvedus pa-
kankamai daug akceptorių, skylių koncentracija bus daug kartų didesnė 
už elektronų koncentraciją. Tuomet turėsime skylinį (p tipo) puslaidinin-
kį. Jeigu į tą patį puslaidininkį įvesime pakankamai daug akceptorių ir do-
norų, kad n = p, tai turėsime sukompensuotą puslaidininkį. Elektroninio 
puslaidininkio savitoji varža lygi:

   kT
Ee

e 2
exp0

∆
= ρρ ,            (1.4)

o skylinio:

   kT
Eh

n 2
exp0

∆
= ρρ ,           (1.5)

1.2 pav.

2kT

2kTh
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čia vah EEE −=∆ – skylinio puslaidininkio aktyvacijos energija, 
eE∆  – elektroninio puslaidininkio aktyvacijos energija. Į silicį įterpus 

fosforą, gauname donorinius lygmenis, kurių aktyvacijos energija yra ly-
gi 0,054 eV, o į silicį įterpus borą, gauname akceptorinius lygmenis, kurių 
aktyvacijos energija yra lygi 0,08 eV. Matome, kad priemaišiniuose pus-
laidininkiuose krūvininkų aktyvacijos energijos yra daug kartų mažesnės 
už grynų puslaidininkių krūvininkų aktyvacijos energijas. 

2.1.1. Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo  
temperatūros tyrimas

Darbo tikslas
Ištirti puslaidininkio varžos priklausomybę nuo temperatūros ir ap-

skaičiuoti puslaidininkio aktyvacijos energiją.

Teorinė dalis
Prieš tai susipažįstame su puslaidininkių bendra teorija.
Pažymime hE∆  ir eE∆  bendru simboliu pE∆ . Žinoma, kad puslai-

dininkių savitoji varža yra proporcinga puslaidininkio varžai R. Tuomet 
iš (1.4) ir (1.5) turėsime:

   kT
E

RR p

2
exp0

∆
= .            (1.6)

Išmatavę puslaidininkio varžas prie T1 ir T2, turėsime: 

   1
01 2

exp
kT
E

RR p∆
= ,          (1.7)

   2
02 2

exp
kT
E

RR p∆
= .          (1.8)

Padaliję (1.7) iš (1.8) gauname:
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Surandame natūrinį logaritmą:

   






⋅
−∆

=
21

12

2

1

2
ln

TT
TT

k
E

R
R p

.      (1.10)

Iš (1.10) surandame aktyvacijos energiją:

   2

1

12

21 ln2
R
R

TT
TTkE p −

⋅
=∆ .      (1.11)

Aktyvacijos energiją galima surasti grafiniu būdu. Išlogaritmuojame (1.6):

     kT
E

RR p

2
lnln 0

∆
+= .         (1.12)

(1.12) lygtį perrašome:

     
k

E

T

RR p

21
lnln 0 ∆

=
−

.      (1.13)

Iš (1.3 pav.)

  

k
E

TT

RRtg

T

RR p

211
lnln

1
lnln

21

210 ∆
=

−

−
==

−
α

.   (1.14)
Iš (1.14): 

       αktgE p 2=∆ .      (1.15) 

Nubraižome puslaidinin-
kio varžos natūrinio logarit-
mo lnR priklausomybę nuo 
atvirkštinės temperatūros 1/T 
grafiką (1.3 pav.) ir iš šio grafi-
ko suradę kampo α  tangentą 
pagal (1.15) surandame puslai-
dininkio aktyvacijos energiją 

pE∆ .
Darbo metodika: darbe 

naudojame stendą, pavaizduo-

2kTln

ln

ln

ln ln

1.3 pav.

ln lntg lnln
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tą 1.4 pav. Jis sudarytas iš puslaidininki-
nio bandinio R, patalpinto į indą 1. Indas 
1 yra vandenyje įstatytame inde 3. Van-
duo šildomas elektriniu šildytuvu 4. Pus-
laidininkinio bandinio varža matuojama 
varžos matuokliu 5, o temperatūra – ter-
mometru 2.

Darbo eiga:
1. Patikrinkite, ar teisingai sujungta 

matavimo schema (1.4 pav.).
2. Nustatykite termometro padalos 

vertę ir išmatuokite temperatūrą.
3. Įjunkite elektrinį šildytuvą ir ma-

tuokite puslaidininkinio bandinio varžos priklausomybę nuo jo 
temperatūros. Duomenis surašykite į 1 lentelę.

4. Nubrėžkite puslaidininkio varžos natūrinio logaritmo priklauso-
mybės nuo atvirkštinės temperatūros grafiką [lnR = f (1/T)] ir iš jo 
pagal (1.15) nustatykite aktyvacijos energiją pE∆ .

5. Pagal (1.11) dviems temperatūroms (T1 it T2) apskaičiuokite akty-
vacijos energiją pE∆  ir palyginkite su 4 punkte gauta analogiška 
verte.

1 lentelė

t0, C 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

T, K

R, Ω

Išvados

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite energetinių lygmenų susidarymą kristale.
2. Apibūdinkite Fermi lygmenį.

1.4 pav.
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3. Paaiškinkite skirtumą tarp metalų, puslaidininkių ir dielektrikų 
juostinės teorijos požiūriu.

4. Paaiškinkite grynojo (savojo) ir priemaišinio puslaidininkio laidu-
mo mechanizmą.

5. Išveskite (1.11) ir (1.15) išraiškas.

2.1.2. Puslaidininkinio lygintuvo tyrimas

Darbo tikslas 
Ištirti puslaidininkinį lygintuvą.

Teorinė dalis
Prieš tai susipažįstame su puslaidininkių bendra teorija (žr. 2.1.).
Jei į puslaidininkio dvi greta viena kitos esančias sritis įterpsime 

donorus ir akceptorius, tai vietoje, kur bus įterpti donorai, susiformuos 
elektroninis puslaidininkis, o kitoje, kur bus įterpti akceptoriai, susifor-
muos skylinis puslaidininkis. Šių sričių susilietimo vietoje iš n tipo (elek-
troninio) puslaidininkio elektronai pereis į skylinį puslaidininkį, ir ten, 
susitikę su skylėmis, rekombinuos, t.y. krūvininkų pora elektronas-skylė 
išnyks. Taip pat skylės, perėjusios iš p tipo puslaidininkio į n tipo sritį taip 
pat rekombinuos. Dėl to n tipo puslaidininkyje ties sričių sandūra liks ne-
sukompensuoti donorai ir ši prikontaktinė sritis užsikraus teigiamai. Ana-
logiškai p tipo puslaidininkio prikontaktinė sritis užsikraus neigiamai. 
Taip susidarys pn sandūra, kurios elektrinis laukas bus nukreiptas nuo n 
tipo puslaidininkio į p tipo puslaidininkį. Elektrinio lauko stipris augs tol, 
kol jis nebeleis elektronams judėti iš n tipo srities į p tipo sritį, o skylėms 
iš p tipo srities į n tipo sritį. Susidariusioje sandūroje krūvininkų koncen-
tracija bus mažesnė, negu neutraliame tūryje (1.5 a pav.). 

Dabar prie n tipo srities prijunkime išorinio elektrovaros šaltinio tei-
giamą polių, o prie p tipo srities – neigiamą polių. Skylės iš p tipo srities , 
o elektronai iš n tipo srities bus traukiami link srovės šaltinio polių, ir nu-
skurdintos srities plotis   padidės (1.5 b pav.) ir pagrindiniai krūvininkai 
pro pn sandūrą nepraeis. Padarome priešingą jungimą: prie n tipo srities 
prijungiame išorinio elektrovaros jėgos šaltinio neigiamą polių, o prie p 
tipo srities – teigiamą polių. Tuomet nuskurdintos srities plotis sumažės, 
nes elektronai n tipo srityje ir skylės p tipo srityje bus stumiami link p – n 
sandūros ir krūvininkai pro šią sandūrą praeis.
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1.5 pav.

Visus šiuos procesus paaiškinsime 
remdamiesi kieto kūno juostine teorija. 
Esant termodinaminei pusiausvyrai (kai 
prie np sandūros nėra prijungta išorinio 
šaltinio), Fermi lygmuo pn sandūroje ir 
neutraliose p ir n srityse yra vienodame ly-
gyje (1.6 pav.). p tipo puslaidininkio laidu-
mo juostos apačia Ec ir valentinės juostos 
viršus Ev yra aukščiau, negu n tipo puslaidininkio analogiški lygiai. Pri-
jungus išorinio elektros srovės šaltinio teigiamą polių prie n tipo puslaidi-
ninkio, o neigiamą polių – prie p tipo puslaidininkio, Fermi lygmuo n tipo 
puslaidininkyje nusileis žemiau negu p tipo puslaidininkyje. Potencialinis 
barjeras pagrindiniams krūvininkams (skylėms p tipo puslaidininkyje ir 
elektronams n tipo puslaidininkyje) išaugs ir jie pro pn sandūrą neprate-
kės. Tačiau dar yra šalutiniai krūvininkai (skylės n tipo puslaidininkyje ir 
elektronai p tipo puslaidininkyje). Jie lengvai praeis pro p-n sandūrą. Žiū-
rint į 1.7 pav. matome, kad elektronai tartum „nurieda“ žemyn, o skylės 
„išplaukia“. Esant nedidelėms įtampoms, atbuline kryptimi srovė auga 
staigiai ir vėliau, augant įtampai, nebedidėja – pasiekia įsotinimą. Tai atsi-
tinka todėl, kad beveik visi šalutiniai krūvininkai pereina pro pn sandūrą. 
Esant pakankamai didelėms atbulinėms įtampoms, įvyksta pn sandūros 
pramušimas – pro sandūrą pradeda tekėti ir pagrindiniai krūvininkai. Šis 
procesas sugadina puslaidininkinį diodą, tačiau yra specialiai pagaminti 
puslaidininkiniai diodai – stabilitronai, galintys tam tikrame srovių inter-
vale palaikyti pastovią įtampą. Jų veikimas pagrįstas pramušimo srovės 
efektu, tačiau šiuo atveju pn sandūra nėra sugadinama.

1.6 pav.
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Prijungus išorinio sro-
vės šaltinio teigiamą polių 
prie p tipo puslaidininkio, 
o neigiamą polių prie n tipo 
puslaidininkio, Fermi lyg-
muo n tipo puslaidininkyje 
pakyla aukščiau negu p tipo 
puslaidininkyje (1.8 pav.).

Potencialinis barjeras 
sumažėja ir pagrindiniai krū-

vininkai gali įveikti pn sandūrą. 
Taip susidaro tiesioginė srovė.

Srovės, tekančios pro pn sandū-
rą priklausomybė nuo įtampos, suda-
rytos tarp p ir n sričių, yra vadinama 
puslaidininkinio diodo voltamperine 
charakteristika (1.9 pav.).

Puslaidininkinį diodą apibūdina 
maksimali išlyginta srovė, maksimali 
atbulinė įtampa, įtampos kritimas tie-
siogine kryptimi, atbulinė srovė esant 
maksimaliai atbulinei įtampai. Lygini-
mo koeficientas yra lygus:

 
       .

.

at

ties

I
I

K = ,         (1.16)

čia Ities. ir Iat. – srovių, tekančių 
pro pn sandūrą tiesiogine ir atbuline 
kryptimis, stipriai atitinkamai. 

Darbo eiga: 
1. Sujungiame elektros grandinę (1.10 pav.) tiesiogine diodo jungi-

mo kryptimi.

1.7 pav.

1.9 pav.

1.8 pav.

Iat
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2. Keisdami įtampą kas 2 V, išmatuo-
jame tiesioginė srovės priklauso-
mybę 0-14 V įtampų intervale.

3. Pakeitę įtampos šaltinio poliarin-
gumą (1.10 pav.), išmatuojame 
atbulinės srovės priklausomybę 
0-14 V įtampos intervale.

4. Gautus duomenis surašome į 2 len-
telę.

2 lentelė

U, V 0 2 4 6 8 10 12 14

Ities., mA

Iat,. μA

K

5. Nubraižome srovės, tekančios pro puslaidininkinį diodą ir diodo 
lyginimo koeficiento priklausomybes nuo įtampos [ ( )UfI =  ir 

( )UfK = ].

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite p-n sandūros susidarymą pagal kieto kūno juostinę 

teoriją.
2. Paaiškinkite Fermi lygmens sąvoką.
3. Apibūdinkite metalus, puslaidininkius ir dielektrikus pagal kieto 

kūno juostinę teoriją.
4. Paaiškinkite grynųjų (savųjų) puslaidininkių aktyvacijos energiją.
5. Paaiškinkite priemaišinių puslaidininkių aktyvacijos energiją.

2.1.3. Holo efektas

Darbo tikslas 
Susipažinti su Holo efektu, apskaičiuoti germanio pavyzdžiui Holo 

konstantą, krūvininkų koncentraciją ir krūvininkų judrumą.

1.10 pav.
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Teorinė dalis
Prieš tai susipažįstame su puslaidininkių bendra teorija (žr. 2.1). 
Žinome, kad krūvininką, judantį magnetiniame lauke, veikia Loren-

co jėga:

   [ ]BqF


υ= ,                     (1.17)

čia υ,q  – krūvininko krūvis ir greičio vektorius atitinkamai, B


 
– magnetinės indukcijos vektorius.

Turime puslaidininkinę stačiakampio lygiagretainio formos plokšte-
lę. Ja tekančios srovės tankis:

            Enej


συ =−= ,              (1.18)

čia n – elektronų koncentracija,
 σ  – puslaidininkinės plokštelės savitasis laidis,
 E


 – elektrinio lauko stipris, 

 e – elektrono krūvis.
Krūvininkų judėjimo greitis:

         
EE

m
e 

µ
τ

υ ±=±= ∗
,          (1.19)

čia  τ  – krūvininko vidutinė gyvavimo trukmė, 
 

∗m  – efektyvioji krūvininko masė, 

 µ  – krūvininkų judrumas. Krūvininkų judrumas savo skaitine 
verte yra lygus jų judėjimo greičiui elektrinio lauko kryptimi (dreifiniam 
greičiui), kai juos greitinančio elektrinio lauko stipris yra lygus 1 V/m. 
Prie 300 K temperatūros eksperimentiškai nustatyti krūvininkų judrumai 
Ge, Si, InSb, GaAs pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

Puslaidininkis Ge Si InSb GaAs

Elektronų judrumas, cm2 / (V · s) 3900 1500 78000 8500

Skylių judrumas, cm2 / (V · s) 1900 600 750 420

υ []B q F
  

υ =

ne
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Įstatę (1.19) į (1.17) gauname: 

         
[ ]BE

m
e

F


∗=
τ2

.                (1.20)

Matome, kad krūvininkus nukreipianti jėga nepriklauso nuo krūvi-
ninko ženklo ir abu krūvininkai bus nukreipiami į tą pačią pusę. p tipo 
puslaidininkio skylės bus nukreiptos į viršų (1.11 pav.a) ir viršutinė dalis 
užsikraus teigiamai, o apatinė – neigiamai. n tipo puslaidininkyje elektro-
nai bus nukreipiami į viršų (1.11 pav.b) ir pavyzdžio viršutinė dalis užsi-
kraus neigiamai, o apatinė – teigiamai. 

1.11 pav.

Susidarys potencialų skirtumas kryptimi, statmena magnetinio lau-
ko ir elektros srovės kryptims.

Šis potencialų skirtumas yra vadinamas Holo potencialų skirtumu. 
Holo elektrinio lauko kryptis priklauso nuo puslaidininkio tipo. Mūsų at-
veju skyliniame puslaidininkyje elektrinis laukas nukreiptas iš viršaus į 
apačią, o elektroniniame puslaidininkyje – iš apačios į viršų. Matome, 
kad Holo efekto dėka mes galime nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 

Tegul magnetinis laukas yra statmenas elektros srovei, tekančiai pus-
laidininkiu. Tuomet Holo efekto sukurtas laukas elektronus ir skyles vei-
kia jėga:

   FH = –eEH ,               (1.21)
o Lorenco jėga bus lygi:

      BeFL υ= .                    (1.22)
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Potencialų skirtumas augs tol, kol skersinio Holo elektrinio lauko 
sukurta krūvį veikianti jėga nepasidarys lygi Lorenco jėgai (FH = FL). 

  BEarbaBeeE HH υυ −==− .           (1.23)
Matome, kad krūvininkus puslaidininkyje veiks du elektriniai lau-

kai: Holo efekto sukurtas elektrinis laukas EH ir išorinio įtampos šaltinio 
sukurtas elektrinis laukas E. Jų atstojamasis laukas bus:

   HEEE


+=/ .       (1.24)

Kampas tarp išorinio elektrinio lauko E


ir atstojamojo lauko /E


 yra vadinamas Holo 
kampu (1.12 pav.). Mūsų atveju tai pavaizduo-
ta elektroniniam puslaidininkiui.

Tegul bandinio plotis b. Tuomet Holo po-
tencialų skirtumas bus:

         BbEb HH υϕ −=⋅=∆ .        (1.25)
Iš (1.18) išreiškiame krūvininko greitį:

       en
j−=υ .         (1.26)

(1.26) išraišką įstatę į (1.25) gauname:

     d
IBR

den
IB

bden
IBbBb

Sen
IBb

en
j

H ====⋅=∆ϕ ,   (1.27)

čia I – srovės, tekančios bandiniu, stipris, S – bandinio skerspjūvio 
plotas. Dydis 

en
R 1=  yra vadinamas Holo konstanta, bdS ⋅= . Matome, 

kuo didesnė krūvininkų koncentracija, tuo mažesnė Holo konstanta.
Iš (1.27) surandame Holo konstantą ir krūvininkų koncentraciją:

     IB
dR Hϕ∆

=
    Hed

IBn
ϕ∆

=           (1.28)

 Holo kampą (1.12 pav.) randame iš formulės:

   E
E

tg H=α .                    (1.29)

Esant silpniems laukams, Holo kampas α  mažas. Tuomet:

– eEH 

1.12 pav.

–υBb. 

en

en
Bb Bb

en

ed

tg

IB

IB

IB
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IrbUbU

b
E

E HH

H

H

⋅⋅
⋅∆

=
⋅

⋅∆
=

∆

==




ϕϕ
ϕ

α ,        (1.30)

čia r,  – bandinio ilgis ir varža atitinkamai, U – įtampos kritimas 
ant bandinio.

Žinoma, kad

   BB ppnn µαµα == , ,             (1.31)

čia pn αα ,  – Holo kampas elektroniniam ir skyliniam puslaidinin-

kiui atitinkamai, pn µµ ,  – elektronų ir skylių judrumai atitinkamai.
Iš (1.30) ir (1.31) formulių elektroniniam puslaidininkiui gauname:

         BIrb
H

n ⋅⋅⋅
⋅∆

=
ϕ

µ .            (1.32)

Analogišką išraišką gaunama ir skyliniam puslaidininkiui.

Darbo metodika
Ji pagrįsta Holo potencialo priklausomybės nuo išorinio magnetinio 

lauko ir srovės, tekančios pro puslaidininkinį bandinį, tyrimu. Sunku pa-
daryti bandinio Holo kontaktus taip, kad jie būtų griežtai vienas priešais 
kitą, t.y. kada nėra magnetinio lauko ir, tekant pro bandinį elektros srovei, 
nebūtų skersinio potencia-
lų skirtumo. Todėl Holo ju-
tikliai dažnai gaminami su 
penkiais kontaktais (1.13 
pav.) – A, B. C – Holo 
kontaktai, E ir F – srovės 
kontaktai (kontaktai, pro 
kuriuos teka elektros sro-
vė). Tarp kontaktų B ir C 
yra prijungiamas potencio-
metras P, kurio šliaužikliu 
D, kai pro jutiklį teka elek-
tros srovė I, o magnetinė 1.13 pav.
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indukcija B lygi nuliui, parenkamas balansas, t.y. Holo potencialą matuo-
jantis prietaisas rodo nulį. Magnetinį lauką sukuria elektromagnetas. Mag-
netinės indukcijos B priklausomybė nuo elektromagneto rite tekančios 
srovės stiprio IB pateikta 1.14 pav. Bandinio varžos r priklausomybė nuo 
elektromagneto rite tekančios elektros srovės stiprio IB pateikta 1.15 pav. 
Bandinio ilgis mm18= 18 mm, plotis b = 5,5 mm, storis d = 1 mm.

1.14 pav.

1.15 pav.
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Darbo eiga
1.  Apžvelgę darbo stendą išsiaiškiname, kuriais prietaisais matuosi-

me srovių, tekančių pro Holo jutiklį ir elektromagneto apvijas, 
stiprius ir Holo potencialą.

2.  Paklausiame darbų vadovo laboratorinio darbo atlikimo sąlygų: 
magnetinio lauko indukcijos ir srovių, tekančių pro Holo jutiklį, 
verčių intervalų.

3.  Prie srovių, tekančių pro Holo jutiklį, dviejų skirtingų verčių iš-
matuojame Holo potencialo ΔμH priklausomybę nuo magnetinės 
indukcijos B. Gautus rezultatus surašome į 4 lentelę.

4 lentelė.

IB, A 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

B, T(Iš 1.14 pav.)

,Hϕ∆ kai AI µ=1

,Hϕ∆ kai AI µ=2

4. Išmatuojame Holo potencialo priklausomybę nuo elektros srovės, 
tekančios pro Holo jutiklį, stiprio esant dviem skirtingom magne-
tinės indukcijos vertėms. Gautus rezultatus surašome į 5 lentelę.

5 lentelė.

AI µ, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

,Hϕ∆ kai TB =1

,Hϕ∆ kai TB =2

5. Pagal 4 ir 5 lentelių duomenis nubrėžiame Holo potencialo pri-
klausomybės nuo magnetinės indukcijos [ )(BfH =∆ϕ ] ir Holo 
potencialo priklausomybės nuo puslaidininkiniu bandiniu tekan-
čios srovės stiprio [ )(IfH =∆ϕ ] grafikus. Kiekviename paveiksle 
brėžiame po dvi kreives.
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6. Trim I ir B kombinacijom apskaičiuojame R, n, μ ir jų vidurkius. 
Bandinio varžą surandame iš 1.15 pav.

 Gautus rezultatus surašome į 6 lentelę. 

6 lentelė

R n μ

I1 = ....    μA,       B1 = ...    T

I2 = ....    μA,       B2 = ...    T

I3 = ....    μA,       B3 = ...    T

Vidurkiai

7. Pagal (1.1) apskaičiuojame šalutinių krūvininkų koncentraciją ni.

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite Holo efektą..
2. Paaiškinkite Fermi lygmens sąvoką.
3. Apibūdinkite metalus, puslaidininkius ir dielektrikus pagal kieto 

kūno juostinę teoriją.
4. Paaiškinkite grynųjų (savųjų) puslaidininkių aktyvacijos energi-

ją.
5. Paaiškinkite priemaišinių puslaidininkių aktyvacijos energiją.
6. Apibūdinkite krūvininkų judrumą.
7. Išveskite (1.27), (1.32) lygtis.
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2.2. ELEKTRONINIS  OSCILOGRAFAS IR  
STATMENŲJŲ SVYRAVIMŲ  SUDĖTIES  TYRIMAS

Darbo tikslas 
Išmokti dirbti su elektroniniu oscilografu, išmatuoti kreipiamųjų 

plokštelių jautrį, gauti Lisažu figūras.

Teorinė dalis
Elektroninis oscilografas yra skirtas greitai vykstantiems reiški-

niams tirti, pvz., aukšto dažnio virpesiams.
Pagrindinė oscilografo dalis – elektroninis vamzdis, kurio schema 

parodyta 1 paveiksle.

1 pav.

Elektroninis vamzdis sudarytas iš elektronų prožektoriaus, kreipia-
mųjų plokštelių ir ekrano. Elektronų prožektorių sudaro: netiesioginio 
kaitinimo katodas 1, valdantysis elektrodas 2 ir cilindro pavidalo anodai 
3,4,5. Visa tai įtaisyta stikliniame balione, kuriame žymiai praretintas 
oras. Prie taškų A  ir  B  prijungiamas elektros šaltinis. Įjungus katodo kai-
tinimą, jis pradeda spinduliui elektronus, kurie lekia link anodo. Valdan-
čiajam elektrodui suteikiama neigiama katodo atžvilgiu kelių dešimčių 
voltų įtampa. Potenciometru P1 galima keisti valdančiojo elektrodo įtam-
pą ir taip reguliuoti pro jį praeinančių elektronų skaičių, tuo pačiu keisti 
ekrane gaunamos šviesios dėmelės ryškumą. Tarp katodo 1 ir anodų 3, 4 
sudaromas nestiprus elektrinis laukas elektronams pagreitinti. Tarp anodų 
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4 ir 5 sudaromas stiprus elektrinis laukas (įtampa apie 700 V). Elektronai 
juda priešinga lauko stiprio linijoms kryptimi. Potenciometru P2 keičiant 
anodų įtampą, galima elektronų pluoštelį ekrane sufokusuoti į tašką. Tarp 
anodo 5 ir ekrano elektronų pluoštelis praeina tarpą tarp Y ir X plokštelių. 
Jos vadinamos kreipiamosiomis plokštelėmis. Prie jų prijungus nuolati-
nę įtampą, elektronų pluoštelis nukryps atitinkamai vertikalia (Y) arba 
horizontalia (X) kryptimi teigiamos plokštelės link. Atitinkamai ekrane 
pasislinks ir šviesi dėmelė. Prie plokštelių prijungus kintamąją įtampą, 
šviesi dėmelė labai greitai laksto ir ekrane matome šviesią vertikalią arba 
horizontalią tiesią atkarpą.

Kita svarbi oscilografo dalis yra skleidimo generatorius, kuris suku-
ria pjūklinę įtampa.

Prie Y plokštelių prijungus tiriamąją kintamą įtampą, ekrane gaunama 
vertikali atkarpa. Kad gautume tiriamos įtampos kitimo vaizdą, reikia šią 
vertikalią tiesę išskleisti, t.y. priversti elektronų pluoštelį tuo pačiu metu nu-
krypti ir horizontaliąja kryptimi. Tam tikslui prie X plokštelių prijungiama  
pjūklinė įtampa. Tai tokia periodiškai kintanti įtampa, kuri, laikui slenkant, 
tolygiai didėja ir pasiekus maksimalią vertę Um (2 pav.), staigiai sumažėja, 
todėl ekrane nematyti grįžtančio spindulio pėdsako.  Ekrane gaunama sinu-
soidė, kuri ir parodo tiriamos įtampos kitimo grafiką. Procesas kartojasi. 
Kai pjūklinės įtampos periodas τ yra lygus tiriamos įtampos periodui T arba 
jo kartotiniam skaičiui (τ = nT), sinusoidės vaizdas ekrane yra stabilus.

Be elektroninio vamzdžio ir pjūklinės įtampos generatoriaus, osci-
lografe dar yra du stiprintuvai, kurių vienas sustiprina įtampą, prijungia-
mą prie Y plokštelių, o kitas – prie vertikalių (X). 

Elektroninio vamzdžio ekranas padengiamas specialiu liuminoforu, 
pvz., cinko oksidu, kuris bombar-
duojamas greitų elektronų švyti.

Kreipiamųjų plokštelių 
jautris. Kreipiamųjų plokštelių 
paskirtis – kreipti elektroninį 
pluoštelį X ir Y kryptimis. Krei-
pimo dydis priklauso nuo jų 
jautrio j, kuris apibūdina švie-
sios dėmelės poslinkį ekrane, 
prijungus plokštelėms 1 volto 
įtampą:2 pav. 
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   U
Lj = ,                            (1)

čia L – šviesios dėmelės poslinkis ekrane, 
 U – prie plokštelių prijungta nuolatinė įtampa. 
 Jautrio matavimo vienetas – mm / V .
Tuo atveju, kai prie kreipiamųjų plokštelių prijungiama kintamoji 

įtampa, šviesi dėmelė svyruoja apie pradinę padėtį horizontalia (arba ver-
tikalia) kryptimi ir ekrane matome   tiesę, kurios ilgis (Lx arba Ly) . Šį 
vaizdą sukuria prijungta įtampa, kuri kinta nuo +Umax iki – Umax, t.y. įtam-
pa 2Umax. Tačiau voltmetras matuoja kintamos įtampos efektinę vertę Uef. 

efUU 2max = . 
Taigi X kreipiamųjų plokštelių jautris:

    
ef

x

ef

x
x U

L

U

L
j 354,0

22
== .        (2)

Y – kreipiamųjų  plokštelių jautris:

    ef

y

ef

y
y U

L

U

L
j 354,0

22
==

.               (3)
Statmenųjų svyravimų sudėtis. Tegul prie Y gnybtų prijungiama įtam-

pa, kurios kitimo lygtis:

       ( )110 cos αω += tUU yy ,       (4)

o prie X gnybtų įtampa, kurios kitimo lygtis:

       ( )220 cos αω += tUU xx ,    (5)

čia  U0y ir U0x – šių įtampų amplitudės,  
 21 ,ωω – jų kitimo cikliniai dažniai, 
 21 ,αα – jų pradinės fazės.
Abi įtampos tuo pačiu metu veikia elektronų pluoštelį, ir šviesios 

dėmelės padėtis ekrane bei jos judėjimo pobūdis priklauso nuo jų ampli-
tudžių dydžio, dažnių santykio ir pradinių fazių skirtumo. Panagrinėsime 
keletą atvejų.

Uef

UefUef

UefUef
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1.  Kai cikliniai dažniai vienodi ω1 = ω2, ekrane gausime elipsę, ku-
rios forma priklauso nuo fazių skirtumo α1 – α2 (3 pav., a). Jei 
fazių skirtumas α1 – α2 = 0 arba 1800, elipsė virsta tiese, kurios 

posvyrio kampas priklauso nuo amplitudžių santykio
 x

y

U
U

0

0 (3 pav., 

b, c). Jei amplitudės lygios yx UU 00 =  ir α1 – α2 = 90°, tai ekrane 
matysime apskritimą (3 pav., d).

3 pav.

 Atstojamojo judėjimo trajektorijas, kai tuo pačiu metu elektronai 
svyruoja dviem viena kitai ststmenomis kryptimis, vadiname Lisa-
žu figūromis

2.  Sudedant statmenus skirtingų dažnių harmoninius svyravimus, jų 
fazių skirtumas visą laiką kinta ir atstojamojo judėjimo trajektori-
ja yra sudėtinga, pvz., jei 2

2

1 =
ω
ω

, tai ekrane matysime horizonta-
lią aštuoniukę (4 pav., a).

4 pav.
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Jei 
2
1

2

1 =
ω
ω , tai ekrane gausime vertikalią aštuoniukę (4 pav., b). Pa-

žymėję aštuoniukės lietimosi su x ir y ašimis taškų skaičių nx ir ny (4 
pav.), galima užrašyti taisyklę:

   2

1

ω
ω

=
y

x

n
n .                              (6)

Kadangi vπω 2= , tai (6) formulę galima perrašyti:

   2

1

v
v

n
n

y

x = .                           (7)

Stebint Lisažu figūras oscilografo ekrane, galima nustatyti sudeda-
mųjų statmenų svyravimų dažnių  santykį 

2

1

v
v ir pradinių fazių skirtumą

21 αα − .

Darbo eiga
1. Susipažinkite su oscilografo valdymo rankenėlėmis ir įjunkite jį į 

elektros tinklą.
2. Gaukite vidutinio ryškio minimalią šviesią dėmelę ekrano centre.
3. Sujunkite 5 paveiksle parodytą schemą.

5 pav.

4. Ekrane gaukite stovinčią sinusoidę. Tam tikslui pjūklinės įtampos 
generatoriaus rankenėlę pastatykite į padėtį „Įjungta“. Keiskite 
pjūklinės įtampos dažnį. Išmatuokite stovinčios sinusoidės ampli-
tudę mm (amplitudė – maksimalus nuokrypis nuo pusiausvyros 
padėties).Sinusoidę nubrėžkite sąsiuvinyje. 

~
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5. Išjunkite skleistinės generatorių ir nekeisdami Y stiprintuvo stipri-
nimo rankenėlės padėties, matuokite vertikalios tiesės ilgį Ly kas 
1-2 voltai. Įtampų diapazoną nurodo darbų vadovas. Duomenis 
surašykite į 1 lentelę.

1 lentelė

U, V

Ly , mm

V
mmjy ,

6. Iš (3) formulės apskaičiuokite  jy  ir gautus rezultatus surašykite į 
1 lentelę.

7. Perjunkite tiriamą įtampą ir voltmetrą prie X gnybtų ir analogiš-
kai išmatuokite horizontaliai kreipiančiųjų plokštelių jautrį  jx. 
Duomenis surašykite į 2 lentelę. Skaičiavimus atlikite pagal (2) 
formulę.

2 lentelė

U, V

Lx , mm

V
mmjx ,

8. Iš žemo dažnio virpesių generatoriaus perduokite įtampą į oscilog-
rafo X gnybtus, t.y. sujunkite 6 paveiksle parodytą schemą.

6 pav.
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9. Keisdami generatoriaus virpesių dažnį, gaukite paprasčiausias Li-
sažu figūras (elipsę, vertikalią ir horizontalią aštuoniukes). Nupieš-
kite jas ir patikrinkite lietimosi su x ir y ašimis taisyklę (7 formu-
lė). Elektros tinklo įtampos kitimo dažnis v1 = 50 Hz (hercų).

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite oscilografo paskirtį, jo įrangą ir šviesios dėmelės su-

sidarymą ekrane. 
2. Kokia kreipiamųjų plokštelių paskirtis ir kaip susidaro ekrane ver-

tikali ir horizontali tiesė?
3. Ką apibūdina kreipiamųjų plokštelių jautris?
4. Paaiškinkite pjūklinę įtampą ir jos paskirtį.
5. Kada gaunamos Lisažu figūros ir nuo ko priklauso jų forma?
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2.3. ELEKTROS  SROVIŲ  REZONANSO TYRIMAS

Darbo tikslas 
Susipažinti su priverstinių elektromagnetinių virpesių kontūre teori-

ja ir ištirti elektros srovių rezonansą kintamos srovės grandinėje. 

Teorinė darbo dalis
1. Laisvaisiais elektromagneti

niais virpesiais vadinamas periodiš-
kas srovės stiprio kitimas elektrinėje 
grandinėje, kuri negauna energijos 
iš išorinių šaltinių.

2. Elektrinių virpesių kontūru 
vadinama sistema, susidedanti iš kon-
densatoriaus ir induktyvumo ritės, 
kurie sujungti sudaro uždarą grandinę (1 pav.). Kai įkrauto kondensatorius  
elektrodai prijungiami prie ritės galų, ritėje atsiranda elektros srovė ir įkrau-
to kondensatoriaus elektrinio lauko energija pradeda virsti magnetinio lau-
ko energija. Laikui bėgant kondensatorius  išsikrauna, jo plokštelių įtampa, 
tuo pačiu ir elektrinio lauko tarp plokštelių energija mažėja. Srovės stipris 
kontūre ne iš karto pasiekia didžiausią vertę, nes tam trukdo ritės saviin-

dukcinė evj. Didėjant 
srovės stipriui, didė-
ja ir ritės magnetinio 
lauko energija. Tuo 
metu, kai kondensato-
rius visiškai išsikrau-
na ir elektrinio lauko 
energija pasidaro lygi 
nuliui, srovės stipris 
ritėje IL ir magnetinio 
lauko energija pasie-
kia didžiausia vertę (2 
pav.).

Prijungus įkrau-
tą kondensatorių prie 

1 pav.

2 pav.
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grandinės, sudarytos iš nuosekliai sujungtų induktyvumo ritės ir elektri-
nės varžos, kondensatoriaus elektrodų krūvis atliks slopinamusius  vir
pesius. Realiojo virpesių kontūro ritės ir laidų varža R yra aktyvioji. To-
kioje grandinėje elektrinio ir magnetinio lauko energija palaipsniui virsta 
medžiagos atomų šiluminio judėjimo energija. Kuo didesnė varža R, tuo 
sparčiau mažėja virpesių amplitudė ir ilgainiui laisvieji virpesiai išnyksta 
(3 pav.).

Elektrinio kontūro laisvųjų virpesių periodas  priklauso nuo konden-
satoriaus elektrinės talpos C ir ritės induktyvumo L (Tomsono formulė):

   LCT π2=     (1)

Elektromagnetinių virpesių dažnis

   LC
v

π2
1= ,    (2)

o ciklinis dažnis
         vπω 2= .    (3)

3 pav.

Kondensatoriaus krūvio q virpesių amplitudė A  apskaičiuojama:

         
tt

L
R

eAeAA β−−
== 0

2
0  ,      (4)

čia A0 – virpesių pradinė amplitudė,
 L

R
2

=β  – slopinimo koefi-
cientas.

LC

LC
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3. Prijungus prie virpamojo kontūro srovės šaltinį, kurio evj peri-
odiškai kinta, kontūras iš šalies gauna energiją, kompensuojančią Džaulio 
– Lenco šilumos nuostolius. Šiuo atveju gaunami priverstiniai elektromag-
netiniai virpesiai, kurių dažnis lygus šaltinio evj kitimo dažniui:

   πω 2/=v     (5)

Tuomet krūvis kin-
ta periodiškai ir jo am-
plitudė nesikeičia (4 
pav.). 

Kintamos srovės 
grandinėje, kurioje in-
duktyvumo ritė L ir kon-
densatorius C sujungti 
lygiagrečiai su evj šal
tiniu (5 pav.), galime 
gauti srovių rezonansą.  

Kai priverstinės elektrovaros jėgos ciklinis dažnis (taip pat CL XX = ) ly-
gus kontūro sąvųjų virpesių cikliniam dažniui:

   LC
1

0 == ωω ,                     (6)

kontūre įvyksta elektrinis 
rezonansas ir srovės stip-
ris pasiekia didžiausią ver-
tę. Tokiu atveju bendras 
srovių stipris grandinėje 
yra labai mažas ( 0=∑I ), 
o kontūre teka kintamoji 
srovė, kurios stipris (IC, IL) 
ženkliai didesnis už bendrą 
srovės stiprį. Srovių ampli-
tudės IC ir  IL yra priešingų 

fazių (6pav.). Suminės elektros srovės stipris  rezonanso metu

    LC III +=Σ .    (7)

4 pav.

LC

5 pav.
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Srovių rezonanso metu 
induktyvioji varža (XL = ωL) 
yra lygi talpinei varžai  
(XC = 1 / (ωC):  

    CL XX = . (8)

kontūro talpinės ir induktyvi-
nės varžų suma lygi 0:

   C
L

ω
ω 1= ,     (9)

Tuomet elektros srovės rezonansinis stipris kontūre lygus:

     R
Ir

ε=     (10)

Darbo eiga

7 pav.

1. Keičiant ritės L induktyvumą (7 pav.) , ištraukiant ritės šerdį – pa-
gal 1 lentelės reikšmes, keiskite kontūro savųjų virpesių dažnį 
(2). 

2. Išmatuokite grandinės srovės stiprių IC, IL ir ∑I  dydžius. Duome-
nis surašykite į 1 lentelę.

6 pav.
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3. Apskaičiuokite kontūro savųjų virpesių dažnius (pagal (2) formu-
lę) ir jų vertes įrašykite į lentelę (C = 58 · 10–6F). Ritės induktyvu-
mo L reikšmes imkite iš 1 lentelės.

1 lentelė

Šerdies padalos 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

Ritės induktyv.
L, H 0,0786 0,127 0,147 0,168 0,232 0,271 0,288 0,298

CI , A

LI , A

∑I , mA

v, Hz

4. Braižykite )(),(),( vfIvfIvfI LC === ∑  grafikus vienoje koor-
dinačių sistemoje (būtinai atkreipkite dėmesį į srovių fazes ( pagal 
6 pav.)).

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektromagnetinių virpesių atsiradimą virpesių kontū-

re.
2.  Paaiškinkite slopinamuosius ir priverstinius elektromagnetinius 

virpesius.  
3. Paaiškinkite elektros srovių rezonanso reiškinį.
4. Paaiškinkite gautus rezultatus.
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2.4. ĮTAMPŲ REZONANSO TYRIMAS

Darbo tikslas 
Susipažinti su nuosekliajame virpesių kontūre vykstančiais proce-

sais, ištirti srovės stiprio ir įtampos dažnines charakteristikas ir išmokti 
nustatyti kontūro kokybę.

Teorinė darbo dalis
1. Laisvaisiais elektromagne

tiniais virpesiais vadinamas peri-
odiškas srovės stiprio kitimas elek-
trinėje grandinėje, kuri negauna 
energijos iš išorinių šaltinių.

Elektrinių virpesių kontūru va-
dinama sistema, susidedanti iš kon-
densatoriaus ir induktyvumo ritės, 
kurie sujungti sudaro uždarą grandinę (1 pav.). Kai įkrauto kondensatorius  
elektrodai prijungiami prie ritės galų, ritėje atsiranda elektros srovė ir įkrau-
to kondensatoriaus elektrinio lauko energija pradeda virsti magnetinio lau-
ko energija. Laikui bėgant kondensatorius  išsikrauna, jo plokštelių įtampa, 
tuo pačiu ir elektrinio lauko tarp plokštelių energija mažėja. Srovės stipris 
kontūre ne iš karto pa-
siekia didžiausią vertę, 
nes tam trukdo ritės sa-
viindukcinė evj. Didė-
jant srovės stipriui, di-
dėja ir ritės magnetinio 
lauko energija. Tuo me-
tu, kai kondensatorius 
visiškai išsikrauna ir 
elektrinio lauko energi-
ja pasidaro lygi nuliui, 
srovės stipris ritėje IL ir 
magnetinio lauko ener-
gija pasiekia didžiausia 
vertę (2 pav.).

1 pav.

2 pav.
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Prijungus įkrautą kondensatorių prie grandinės, sudarytos iš nuo-
sekliai sujungtų induktyvumo ritės ir elektrinės varžos, kondensatoriaus 
elektrodų krūvis atliks slopinamusius virpesius. Realiojo virpesių kon-
tūro ritės ir laidų varža R yra aktyvioji. Tokioje grandinėje elektrinio ir 
magnetinio lauko energija palaipsniui virsta medžiagos atomų šiluminio 
judėjimo energija. Kuo didesnė varža R, tuo sparčiau mažėja virpesių am-
plitudė ir ilgainiui laisvieji virpesiai išnyksta (3 pav.).

Elektrinio kontūro laisvųjų virpesių periodas  priklauso nuo konden-
satoriaus elektrinės talpos C ir ritės induktyvumo L (Tomsono formulė):

   LCT π2=     (1)
Elektromagnetinių virpesių dažnis

    LC
v

π2
1= ,    (2)

o ciklinis dažnis
       vπω 2= .    (3)

3 pav. 

Kondensatoriaus krūvio q virpesių amplitudė A  apskaičiuojama:

   tt
L

R

eAeAA β−−
== 0

2
0  ,              (4)

čia A0 – virpesių pradinė amplitudė,

 L
R

2
=β  – slopinimo koeficientas.

LC

LC
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2. Prijungus prie virpamojo kontūro srovės šaltinį, kurio evj periodiš-
kai kinta, kontūras iš šalies gauna energiją, kompensuojančią Džaulio – 
Lenco šilumos nuostolius. Šiuo atveju gaunami priverstiniai elektromag
netiniai virpesiai, kurių dažnis lygus šaltinio  evj kitimo dažniui:

   πω 2/=v     (5)
Tuomet  krūvis kin-

ta periodiškai ir jo ampli-
tudė nesikeičia (4 pav.). 

3. Prijungus kinta-
mą evj šaltinį nuosek-
liai virpesių kontūrui 
(5 pav.), sudarytame iš 
induktyvios ritės L, kon-
densatoriaus C ir varžos 
R, galimas įtampos  rezo-
nansas (smarkiai padidė-
ja įtampa kondensatoriuje ir ritėje). Šių įtampų virpesių fazės yra priešin-
gos, o jų amplitudinės vertės vienodos. Tuomet ritės induktyvioji varža 

LX  tampa lygi kondensatoriaus talpinei varžai CX , o srovės stipris gran-
dinėje tampa maksimalus: 

         CL XX =     (6)
Kai kintamos evj šaltinio dažnis sutampa su kontūro sąvųjų svyravi-

mo dažniu, grandinėje įvyksta įtampų rezonansas:

01 =−
C

L
r

r ω
ω   (7)

Įtampų pasiskirstymo 
kontūre lygtis:

=++
L

UUU CR  ε (t) (8)

arba 

( )t
dt
dIL

C
qIR ε=++ .     (9)

4 pav.

5 pav.

dI
dt

~
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Omo dėsnis kintamai elektros srovės grandinei: elektrinės srovės stip-
ris lygus efektinės įtampos ir pilnutinės (impedanso) varžos santykiui:

  

2
2 1





 −+

==

C
LR

U
Z
UI

ω
ω

  .  (10)

Fazių skirtumas ϕ  tarp įtam-
pos ir srovės apskaičiuojamas iš va-
dinamojo varžų trikampio. 6 pav. a) 
nubrėžto varžų trikampio įžambinė 
vaizduoja visą kintamosios elektros 
srovės grandinės varžą Z. Iš varžų 
trikampio

 
22
LXRZ += , (11)

o kampas φ yra fazių skirtu-
mas tarp įtampos ir srovės:

   R
Ltg ωϕ = .    (12)

Ominė ir talpinės varžos sudedamos geometriškai, kaip ir ominė ir 
induktyvinė varžos. Varžų trikampyje talpinė varža atidedama priešinga 
linkme induktyvinei varžai (6 pav. b)), nes grandinėje su omine ir talpine 
varža srovės stiprio kitimas pralenkia įtampos kitimą kampu φ.

Srovės šaltinio įtampa naudojama aktyvinei, induktyvinei ir talpinei 
varžoms nugalėti. Įtampų rezonanso metu, kai visa grandinės varža yra 
lygi aktyvinei varžai Z = R, srovės stiprio efektinė reikšmė ženkliai padi-
dėja (Ief = I0r):

   
=rI0 R

ε ,                 (13)
 

Tuomet padidėja ir induktyvinei varžai tenkanti įtampa 

   UL = Ief  XL ,    (14)
taip pat, ir talpuminei varžai tenkanti įtampa

   UC = Ief  XC.    (15)

6 pav. 

tg
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Šiuo atveju įtampa kondensatoriuje

   
==

C
I

U
r

r
Cr ω

0

  C
L

R
ε

 
                 (16)

lygi įtampai ritėje:

             =⋅= LIU rrLr ω0
 C

L
R
ε

,               (17)

Keičiant kintamo šaltinio 
dažnį ir įvykus įtampų rezonan-
sui, kinta reaktyvinės varžos XL ir 
XC, atitinkamai didėja kiekviena 
iš įtampų UL ir  UC, jų suma tam-
pa lygi nuliui, o efektinis srovės 
stipris grandinėje nekis. Taigi, 
rezonanso metu gautos įtampos 
UCr (16) ir ULr (17) yra dydžiu 

R
C
L /  didesnės už grandinės 

šaltinio įtampą ε. Minėtas dy-

dis ( R
C
L / ) apibūdina virpesių 

kontūro kokybę (Q):

   C
L

R
Q 1= .            (18)

Taip pat, kontūro kokybę galima nustatyti iš srovės stiprio dažninės 
charakteristikos (7 pav.): 

      
,

v
vQ r

∆
=                               (19)

čia 12 vvv −=∆ .

Rezonansinės kreivės „smailumą“ galima apibūdinti, įvertinant šios 

kreivės pusplotį, lygų 
rv
v∆

. Kuo rezonansinės kreivės pusplotis mažesnis, 

Cr

Lr

7 Pav.
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tuo kreivė “smailesnė”. Iš (19) išplaukia, kad virpamojo kontūro rezonan-
sinės kreivės pusplo tis yra atvirkščiai proporcingas kontūro kokybei:

   Qv
v

r

1=∆
    (20)

Darbo metodika  
Pagrįsta įtampų ir srovės stiprio ritėje ir kondensatoriuje priklauso-

mybių nuo priverstinės  elektrovaros jėgos dažnių kitimo (keičiant pri-
verstinės evj dažnį) tyrimu.

Darbo eiga:
1.  Pagal  (8 pav.) įjunkite elektroninius prietaisus: miliampermetrą, 

voltmetrą ir įtampos generatorių G.
3.  Nustatykite vidutinio dydžio paduodamą įtampą, sukant įtampos 

reguliavimo rankenėlę. Pažymėkite ją šalia lentelės,  ε  =…(V). 
4. Generatoriaus rankenėle „Daugiklis“ nustatykite tiriamųjų dažnių 

diapazoną, kada prietaisų (mA-elektroninis miliampermetras, V-
elektroninis voltmetras) rodmenys  didesni negu kituose diapazo-
nuose (artimą rezonansiniam).

5.  Stebėdami prietaisų (elektroninio miliampermetro ir elektroninio 
voltmetro) parodymus, aptikite rezonansą (maksimalias įtampos 
ir srovės vertes), sukdami rankenėlę „Dažnis“. Į lentelę įrašykite 
vr, ULr, UCr, Ior vertes.

8 pav.
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6.  Į abi puses nuo rezonansinės vr vertės keiskite dažnį taip, kad UL 
mažėtų kas 0,1ULr. Lentelėje pažymėkite v, UL, UC, Io vertes.

7. Brėžkite ( ) ( ) ( )vfUvfUvfI CL === ,,0  grafikus.

1 lentelė

                                                  Rez.
v, Hz

I0 , mA

UL , V

UC , V

8.  Iš (13) ir (17) lygčių apskaičiuokite Ior ir ULr vertes ir palyginkite 
jas su išmatuotomis.

9.  Iš (18) ir (19) lygčių apskaičiuokite ir palyginkite kontūro koky-
bės vertes.

Kontroliniai klausimai
1.  Paaiškinkite elektromagnetinių virpesių atsiradimą kontūre.
2. Paaiškinkite įtampų rezonanso reiškinį ir ir kokiame virpesių kon-

tūre jis stebimas.
3. Paaiškinkite, kas yra virpesių kontūro kokybė. 
4.  Kaip nustatyti  kontūro kokybę teoriškai ir praktiškai?
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2.5. ELEKTRONŲ  IŠLAISVINIMO  IŠ  METALO 
DARbO  MATAVIMAS

Darbo tikslas 
Susipažinti su metalų kvantine teorija ir termoelektroninės emisijos 

reiškiniu ir apskaičiuoti elektronų išlaisvinimo darbą.

Teorinė dalis
Kvantinė teorija teigia, kad elektronai turi banginių ir korpuskuli-

nių savybių. Elektrono energija atome yra kvantuota. Todėl elektronai 
išsidėsto skirtinguose energijos lygmenyse. Draudimo principas teigia, 
kad negali būti dviejų elektronų vienu metu vienodoje būsenoje. Esant 
toje pat būsenoje dviem elektronams, jų sukiniai turi būti priešingi. Ki-
taip sakant, vienodą energiją atome gali turėti ne daugiau dviejų elektro-
nų. Kad būtų išlaikytas šis principas, suartėjant atomams kiekvienas jų 
lygmuo suskyla į tiek lygmenų, kiek sistemoje yra atomų. Pavyzdžiui,  
1 cm3 kieto kūno esti apie 1022 atomų. Taip vietoj lygmenų susidaro 
išplitusios juostos. Jų plotis siekia vieną ar keletą elektronvoltų, tai-
gi vidutinis atstumas tarp atskirų lygmenų juostose esti labai mažas  
(∆W≈ 10−22 eV). Suskyla tiek pagrindines, tiek ir sužadintas būsenas ati-
tinkantys energiniai lygmenys.

Kietųjų kūnų elektriniam laidumui paaiškinti užtenka dviejų juostų. 
Viena jų susidariusi iš valentinių elektronų pagrindinio lygmens ir vadina-
ma valentine juosta (paveiksluose ją sutrumpintai žymėsime V. J.), o kita – 
iš valentinių elektronų pirmojo sužadinto lygmens ir vadinama laidumo 
juosta (L. J.). Tarp šių dviejų juostų yra draustinė juosta, kurioje elektro-
nų nėra. Draustinės juostos plotį žymėsime Wg. Kadangi valentinė juosta 
atsiradusi iš nesužadintų energinių lygmenų, tad joje yra daug elektronų, 

o į laidumo juostą elektronai patenka tik gavę 
papildomos energijos, peršokę draustinę juos-
tą. Energijos juostos pavaizduotos 1 pav. Jame 
We žymi elektronų energiją.

Elektronai stengiasi užimti kuo mažesnės 
energijos lygmenis, esančius juostų apačioje. 
Metaluose valentinė juosta dalinai užpildyta 
elektronais arba ji pilnai užpildyta elektronais, 
tačiau ji persikloja su laidumo juosta (2 pav.). 1 pav.
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Pavyzdžiui, elementų 
sistemos pirmosios 
grupės metalai turi 
tik po vieną valentinį 
elektroną, taigi jie už-
ima tik apatinę valen-
tinės juostos pusę, o 
aukščiau lieka laisvi 
energiniai lygmenys 
(2 pav. a). Elektronais užpildyta juostos dalis pažymėta tamsiau. Į laisvus 
energinius lygmenis pereina elektronai įgiję kad ir nedidelę energiją, nes, 
atstumai tarp lygmenų labai maži. Todėl veikiant elektriniam laukui elek-
tronai patenka į neužimtus energinius lygmenis ir gali judėti prieš lauko 
kryptį. Tai ir sąlygoja didelį šių metalų elektrinį laidumą.

Antrosios grupės metalai turi po du valentinius elektronus, todėl jie 
visiškai užpildo valentinės juostos lygmenis, ir bet koks jų judėjimas toje 
juostoje tampa negalimas. Tačiau šiuo atveju valentinė ir laidumo juostos 
dalinai persikloja, (tarp jų nėra draustinės juostos) ir elektronai gali judėti 
patekdami į tuščius laidumo juostos energinius lygmenis (2 pav. b). Šitaip 
aiškinamas antrosios grupės metalų elektrinis laidumas.

Esant absoliučiojo nulio tem-
peratūrai (T = 0 K) ir neveikiant 
jokiems kitiems sužadinimo šalti-
niams, bet kokios medžiagos ato-
muose elektronai užima mažiausios 
energijos lygmenis. Elektronų pasis-
kirstymą pagal energijos reikšmę lai-
dininkuose, kuriems būdinga didelė 
elektronų koncentracija laidumo juostoje, atvaizduojama 3 pav. (1 krei-
vė). Šis pasiskirstymas  vadinamas Fermio pasiskirstymu (abscisių ašyje 
(x ašis) atidėtos energijos reikšmės, o ordinačių ašyje (y ašis) − elektronų 
skaičius). Iš grafiko (kreivė 1) matyti, kad absoliučiojo nulio temperatū-
roje nėra elektronų, kurių energija būtų didesnė už WF  (Fermio lygmens 
energija). Fermi lygmens energija - didžiausia elektrono kinetinė energi-
ja, kai kūno temperatūra T = 0 K,  arba tai atitinka didžiausia energiją lyg-
mens, kuriame dar galima aptikti elektroną. Fermi lygmens energija WF  
priklauso nuo medžiagos fizikinių savybių ir išreiškiama:

2 pav.

3 pav.
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= N

m
hW

e
F

;    (1)
čia  h − Planko konstanta; 
 me − elektrono masė; 
 N − laidininko 1 cm3 esančių laisvųjų elektronų skaičius.
Metaluose N ≈ 1022−1023 cm-3, todėl įvairių metalų elektronų maksi-

mali energija WF (kuria įgauna kad išsilaisvintų iš kietojo kūno kristalinės 
gardelės) svyruoja nuo 5 iki 10 eV. Kad atsiplėštų nuo laidininko pavir-
šiaus, elektronai turi įgyti energiją:
   Wa = VF + A.    (2)

Dydis A vadinamas elektrono išlaisvinimo darbu, Wa – aktyvacijos 
energija. Darbas, kuris atliekamas elektronui išeinant iš laidininko į erd-
vę, lygus elektrono krūvio e ir įveikto potencialų skirtumo φ0 sandaugai. 
Todėl 
   A = Wa – WF = e φ0.   (3)

Šis darbas matuojamas elektronvoltais (eV) arba džauliais (J).
Laidininko, kurio temperatūra T > 0 K, kai kurie elektronai peršoka į 

aukštesnius energijos lygmenis (kurių energija didesnė už WF (3 pav., 2 – 
punktyrinė kreivė). Įgavęs papildomą energiją W∆ , elektronai išlekia iš 
metalo paviršiaus:

      ,AW ≥∆              (4)
Elektronų spinduliavimas iš įkaitintų kietų ir skystų kūnų vadinamas 

termoelektronine emisija.
Elektronų išlaisvinimo darbas A priklauso nuo medžiagos prigim-

ties, kūno paviršiaus kokybės ir priemaišų. Kad elektronų išlaisvinimo 
darbas sumažėtų, dažnai grynieji metalai dengiami šarminių metalų ok-
sidais. Įvairių medžiagų ir lydinių elektronų išlaisvinimo darbo A vertės 
pateiktos 2 lentelėje.

Darbo metodika 
Ji pagrįsta Ričardsono bei Dašmano formulės pritaikymu naudojant 

vakuuminio lempinio diodo voltamperinę charakteristiką (5 pav.).
Vakuuminį lempinį diodą sudaro elektros srove kaitinamas katodas 

(elektronų šaltinis) ir anodas. Kuo aukštesnė katodo temperatūra Tk, tuo 

π
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didesnis iš jo išlekiančių 
elektronų skaičius. Esant 
įtampai tarp anodo ir kato-
do, diodu ima tekėti elek-
tros srovė Ia (4 pav.)

Didinant įtampą, tarp 
anodo ir katodo vis dides-
nis išlėkusių elektronų 
skaičius pasiekia anodą.  
Elektronų debesėlis prie 
katodo mažėja, o pasiekus Uas jo visiškai nebelieka: visi iš katodo išlėkę 
elektronai pasiekia anodą.  Tuomet gaunama anodinės soties srovės (Ias) 
stipris (5 pav.):

       Ias = e n ,            (5)
čia  n – per 1 s anodą pasiekiančių elektronų skaičius. 
Kaip matyti iš 5 pav., 

anodo soties srovės stipris 
nepriklauso nuo anodo 
įtampos (Ias ≈ const.), nes 
prie duotos T1 ar T2 kato-
do temperatūros daugiau 
elektronų iš jo neišlekia. 
Norint padidinti Ias rei-
kia didinti katodo tem-
peratūra (jo kaitinimą). 
Soties srovės stipris (Ias ) 
nepriklauso nuo anodinės įtampos, tačiau priklauso nuo elektronų išlaisvi-
nimo darbo A (katodo medžiagos), katodo temperatūros T ir jo paviršiaus 
ploto S bei išreiškiamas Ričardsono ir Dašmano formule:

  
kT
A

as eTSBI
−

= 2  ,     (6)
čia k – Bolcmano konstanta (k = 1,38 · 10–23J / K), 
 B – visiems metalams bendra konstanta (daugeliui grynųjų meta-

lų B = 60 · 104 A / m2 · K2).
Pritaikius (6) formulę ir žinant išmatuotas Ias1 ir Ias2 atitinkančias skir-

tingas katodo temperatūras (T1 ir T2) galima išreikšti išlaisvinimo darbą  A:

4 pav.

5 pav.

Ias
kT
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2

12

2

21

21

21 ln
TI
TI

TT
TTkA

as

as

−
= .                       (7)

Darbo priemonės
Parodytos principinėje matavimo schemoje (6 pav.).  

6 pav.

Darbo eiga
1. Reostatu R nustatykite dėstytojo rekomenduotą katodo kaitinimo 

srovės stiprį Ik1 ( AI k 25,1 ÷= ) ir išmatuokite įtampą Uk1. .
2. Keisdami anodinę įtampą kas 2 V (iki 28–36 V) (lygintuvu BC-24), 

matuokite anodinės srovės stiprį tol, kol srovė nustos kisti (atsiras 
soties srovė). Matavimo rezultatus įrašykite į 1 lentelę.

1 lentelė 

Ua , V 0 2 4 6 8 ………..

Ia1 , mA

Ia2 , mA

3. Pakeiskite katodo kaitinimo srovės stiprį Ik2 ir vėl matuokite įtam-
pą Uk2.

4. Nubraižykite abi  voltamperines charakteristikas )( aa UfI =  vie-
noje koordinačių  sistemoje  (pagal 5 pav.):

ln
Ias1

Ias2

VUAI
VUAI

kk

kk

...,...
...,...

22

11

==
==
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5.  Iš grafikų  nustatykite  Ias1  ir  Ias2 skaitines vertes.
6.  Įkaitusio katodo varža apskaičiuojama iš Omo dėsnio grandinės 

daliai:

   
.

ki

ki
i I

U
R =                               (8)

7.  Katodo varža priklauso nuo temperatūros R1 = R0(1 + αRt1) . Iš šios 
formulės apskaičiuojama katodo temperatūra pagal 1-o ar 2-o ma-
tavimo rezultatus (i = 1; 2):

   0

0

R
RR

t
R

i
i α

−
= ,                              (9)

 Lempos katodo temperatūrinis   varžos koeficientas αR = 1 · 10–3K, 
o R0 = 0,4 Ω (varža, kai t = 0° C).

8.  Katodo temperatūrą, apskaičiuotą pagal (9) formulę, paverskite  
Kelvinais (K)):

   ( ) ,273 KtT ii +=             (10)

9. Pagal (7) formulę apskaičiuokite  elektronų išlaisvinimo darbą ir 
apytiksliai nustatykite, iš kokios medžiagos pagamintas katodas 
(žr. 2 lentelę).  

10. Išvados.

2 lentelė 

A, eV 3,69 2,29 4,58 4,74 4,54 5,3 1,81 2,38 4,41 1,1 1,37 1,4

A · 10–19, J 5,98 3,66 7,33 7,58 7,26 8,48 2,90 3,81 7,06 1,76 2,19 2,24

Medžiaga Al Ba Au Ag W Pt Cs Li Co Ta(Cs) Ni(Cs) Pt(Cs)

(Cs) – padengti ceziu

Kontroliniai klausimai
1. Paaiškinkite elektronų išlaisvinimo darbą ir Fermio lygmenį.
2. Apibūdinkite Fermio lygmenį ir elektronų išsidėstymą pagal ener-

gijas, kai OT = K  ir kai OT  K.

Uki

Iki
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3. Paaiškinkite termoelektroninės emisijos reiškinio esmę ir elektro-
nų debesėlio susidarymą.

4. Paaiškinkite vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir jos 
ypatumus.

5. Ką nusako Ričardsono ir Dašmano formulė? 
6. Paaiškinkite, kaip nustatyti iš kokios medžiagos pagamintas kato-

das.
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2.6. TERMOELEMENTO  GRADAVIMAS

Darbo tikslas 
Išmatuoti termoelektrovarą ir nustatyti jos priklausomybę nuo sąly-

čio kontaktų temperatūrų skirtumo.

Teorinė dalis
Sujungus du skirtingus metalus, jų sujungimo vietoje susidaro  kon-

taktinis potencialų skirtumas. A.Volta (1795) nustatė du dėsnius: 
1. Kontaktinis potencialų skirtumas tarp dviejų sujungtų metalinių 

laidininkų priklauso nuo temperatūros ir jų prigimties.
2. Sujungus kelis skirtingų metalų laidininkus nuosekliai, esant vie-

nodai temperatūrai, kontaktinis potencialų skirtumas tarp jų galų 
nepriklauso nuo tarpinių metalų prigimties.

Yra dvi kontaktinio potencialų skirtumo susidarymo priežastys.
Pirmoji priežastis yra ta, kad sujungtuose 

metaluose yra skirtinga laisvųjų elektronų kon-
centracija. Jeigu turime sujungtus du skirtingus 
metalus (1 pav.), kuriuose elektronų koncentra-
cija 21 nn  , tai laisvieji elektronai difunduos iš 
didesnės koncentracijos srities į mažesnės kon-
centracijos sritį. 

Dėl šios priežasties 1 metalas įsielektrina teigiamai, o 2 metalas 
– neigiamai. Susidaręs kontaktinis potencialų skirtumas išreiškiamas for-
mule:

   2

1/
2,1 ln

n
n

e
kT=∆ϕ ,      (1)

čia  k – Bolcmano konstanta, 
 T – absoliutinė temperatūra, 
 e – elektrono krūvio absoliutinė vertė.
Antroji priežastis – skirtingas elektronų išlaisvinimo darbas iš tų me-

talų. Jeigu elektronų išlaisvinimo darbas iš pirmojo metalo A1 yra mažesnis 
už A2, tai daugiau elektronų pereina iš pirmojo metalo į antrąjį, nes šis me-
talas daugiau traukia elektronus. Dėl šios priežasties 1 metalas įsielektrina 
teigiamai, o 2 – neigiamai. Šį potencialų skirtumą galima užrašyti taip:

1 pav.

kT ln
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  e
AA

e
AA 2112//

2,1
−

−=
−

=∆ϕ .        (2)

Tada suminis kontaktinis potencialų skirtumas yra lygus 
//

2,1
/

2,12,1 ϕϕϕ ∆+∆=∆ .
Jeigu turime uždarą grandinę iš dviejų skirtingų metalų laidininkų 

ir abiejų kontaktų temperatūros yra vienodos, tai kiekviename kontakte 
susidaro tokio pat dydžio, bet priešingo ženklo kontaktinis potencialų skir-
tumas. Jų algebrinė suma lygi nuliui, ir grandinėje srovė netekės.  Esant 
skirtingai kontaktų temperatūrai ( 21 TT  ), grandinėje atsiranda termoe-
lektrovara:

   
( )21

2

1ln TT
n
n

e
k −=ε .              (3)

Pažymėję α=
2

1ln
n
n

e
k , gauname:

          ( )21 TT −= αε ,             (4)
čia α  – savitoji termoelektrovara arba termoelektrovaros koeficien-

tas: kai εα ==− ;121 KTT .            
Iš (4) formulės matome, kad termoelek-

trovara priklauso nuo termoelementą sudaran-
čių metalų prigimties ir yra tiesiog proporcin-
ga kontaktų temperatūrų skirtumui.

Šis reiškinys vadinamas Zėbeko efektu. 
Remiantis šiuo reiškiniu sudaromi termoele-
mentai.

Termoelementą sudaro dvi skirtingų 
metalų (gali būti varis-bismutas, nikelis-gele-
žis,  geležis-konstantanas ir kt.) vielos, kurių 

kontaktai yra suvirinti. Vienas kontaktas įleidžiamas į indą su keičiamos 
temperatūros T1 vandeniu, o antras laikomas inde su vandeniu arba tirps-
tančiu ledu, kurio temperatūra T2 yra pastovi (T2 = const).  Susidariusią 
termoelektrovarą matuojame milivoltmetru (mV).

Termoelemente šiluminė energija betarpiškai virsta elektros energi-
ja. Termoelementai naudojami temperatūrai matuoti (termoporos). Jie gali 

ln

ln

2 pav.

/

//
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būti naudojami ir kaip elektros srovės šaltiniai. Metalinių termoelementų 
yra mažas naudingumo koeficientas. Puslaidininkinių termoelementų ter-
moelektrovara yra šimtus kartų didesnė. Puslaidininkinių termoelementų 
baterijos gali būti naudojamos kaip elektros srovės šaltiniai. Jų naudingu-
mo koeficientas siekia 10-20%.

Darbo priemonės
Aparatūrą sudaro termoelementas su į grandinę įjungtu milivoltmet-

ru (2 pav.). Termoelemento kontaktai įleisti į indus su vandeniu. Vandenį 
šildome stiklinėje kolboje ant elektrinės plytelės.

Darbo eiga:
1. Iš indo, kur pažymėta temperatūra T1, išleidžiame vandenį į stik-

linę kolbą ir dedame ant įjungtos į tinklą elektrinės plytelės. Van-
denį šildome apie 2 min. (reikia, kad vandens temperatūra pakiltų 
apie 2-4 0C).

2. Pašildytą vandenį supilame atgal į metalinį indą, palaukiame kol 
nusistovės temperatūra ir milivoltmetru išmatuojame termoelek-
trovarą.

3. Bandymą pakartojame dar dešimt kartų.
4. Gautus matavimų rezultatus surašome į lentelę.
5. Iš matavimo duomenų apskaičiuojame termoelektrovaros koefi-

cientą α .
6. Termoelektrovaros priklausomybę nuo temperatūrų skirtumo at-

vaizduojame grafiškai. X ašyje atidedame temperatūrų skirtumą, 
o Y ašyje – termoelektrovarą.

Lentelė

ε, mV T1, K T2 , K ΔT, K α , mV / K αvid , mV / K

1
2
3
.
.
.
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Kontroliniai klausimai 
1. Pasakykite Voltos dėsnius.
2. Paaiškinkite kontaktinio potencialų skirtumo susidarymo priežas-

tis.
3. Paaiškinkite termoelektrovaros susidarymo sąlygas ir nuo ko pri-

klauso jos didumas?
4. Paaiškinkite termoelementų panaudojimo galimybes.

 



106

2.7. METALŲ  ELEKTRINIS  LAIDUMAS  IR  VARŽA. 
METALŲ  VARŽOS  PRIKLAUSOMYbĖ  NUO 

TEMPERATŪROS

Darbo tikslas 
Nustatyti metalų varžos priklausomybę nuo temperatūros ir išmatuo-

ti temperatūrinį varžos koeficientą.

Teorinė dalis
Elektros srovę metaluose sudaro  kryptingas laisvųjų elektronų judė-

jimas elektriniame lauke.
Elektros srovės pagrindinė charakteristika yra srovės stipris I, kuris 

skaitine verte yra lygus elektros krūviui q, pratekančiam pro laidininko 
skerspjūvį per 1 sekundę.

Pastovios nuolatinės elektros srovės stiprį galima išreikšti formule:

    t
qI = ,                 (1)

čia q – elektros krūvis kulonais (C), 
 t – laikas sekundėmis (s).
Srovės stiprio vienetas yra amperas (A). 
Elektrinis laukas laidininke atsiranda tada, kai laidininką prijungia-

me prie srovės šaltinio ir laidininko galuose susidaro įtampa U, kuri ma-
tuojama voltais (V). 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  vir-
pančiais kristalinės gardelės teigiamais jonais ir netenka savo energijos. 
Tokiu būdu atsiradęs pasipriešinimas elektros srovei yra apibūdinamas 
dydžiu, vadinamu varža, kuri žymima raide R. Prietaisas, turintis varžą, 
vadinamas rezistoriumi.

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

    R
UI = .                        (2)
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Matome, kad elektros srovės stipris yra tiesiog proporcingas įtampai 
ir atvirkščiai proporcingas grandinės dalies varžai.

Laidininko elektrinė varža matuojama omais (Ω). Omą galima api-
brėžti remiantis Omo dėsniu. Iš (2) formulės 

    I
UR = .                 (3)

Jeigu  U = 1V, I = 1A, tai varža R = 1Ω. Laidininko varža priklauso 
nuo medžiagos prigimties, laidininko matmenų ir temperatūros. Jeigu lai-
dininko ilgis   (m), jo skerspjūvio plotas S (m2), tai jo varža 

    S
R ρ= ,        (4)

čia ρ  – laidininko savitoji varža, skaitine verte lygi varžai kubo, 
kurio kraštinė 1 m. Jos matavimo vienetas yra ommetras (Ω · m). Kylant 
temperatūrai, metalinių laidininkų varža didėja. Tai paaiškinama tuo, kad 
padidėja jonų chaotiškų virpesių amplitudė, todėl sumažėja elektronų lais-
vasis 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 Tk, visai išnyksta ir pasidaro 
lygi nuliui. Tokia metalų būsena vadinama superlaidumu, o šią savybę tu-
rinčios medžiagos vadinamos superlaidininkais. Superlaidininkų krizinės 
temperatūros yra arti absoliutinio nulio. Šiuo metu yra gauta speciali kera-
mika, kurios krizinė temperatūra yra žymiai aukštesnė. Siekiama sukurto 
tokias medžiagas, kurių krizinė temperatūra būtų artima kambario tempe-
ratūrai. Superlaidininkų tyrimas ir naujų medžiagų paieška yra labai svar-
bi ne tik mokslui, bet ir praktikai, nes superlaidininkais galima perduoti  
elektros energiją  be nuostolių.

Savitoji metalų varža yra tiesiškai priklausoma nuo temperatūros:

         ( )tt αρρ += 10 ,          (5)
čia tρ  – savitoji varža t°C temperatūroje,   
 0ρ  – savitoji varža 00C temperatūroje, 
 α  – temperatūrinis varžos koeficientas,  
 t – temperatūra.
Varžos R  priklausomybę nuo temperatūros galime išreikšti analogiš-

ka formule:
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   ( )tRR α+= 10 .          (6)

Iš (6) formulės gauname:

       tR
RR

0

0−
=α .            (7)

Jeigu Ω= 10R ,  Ct 01= , tai  0RR −=α .
Matome, kad temperatūrinis varžos koeficientas α  skaitine ver-

te yra 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
Ij =                  (8)

Srovės tankio matavimo vienetas yra amperas kvadratiniam metrui 
(A/m2). Remiantis klasikine elektronine metalų laidumo teorija nustatyta, 
kad srovės tankis tiesiog proporcingas elektrinio lauko stipriui E. Ši pri-
klausomybė išreiškiama formule:

    Ej γ= ,       (9)

čia γ  – 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 vektorius, nukreiptas elektrinio 
lauko kryptimi:

    Ej


γ= .      (10)
Savitasis laidumas γ  yra atvirkščiai proporcingas savitajai varžai:

    ρ
γ 1= .           (11)

Elektrinis laidumas 
U
I

R
G == 1 . Elektrinio laidumo vienetas yra si-

mensas (S). Savitojo laidumo vienetas yra simensas metrui (S/m).
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Darbo priemonės
A – dvigubų sienelių indas su alyva,
B – vanduo aušinimui,
R – šildomoji varža,
C – gnybtai,
T – termometras,  
M – maišiklis,
P – elektros plytelė 

Darbo eiga
Varžos matavimui naudojamas  universalus matuoklis, veikiantis Vit-

stono tiltelio principu (2 pav.). Kai tiltelis subalansuotas (t.y. galvanomet-
ro srovė lygi nuliui), galima užrašyti tokią proporciją:

2

1

R
RRRx = .

2 pav.

1 pav.
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3 pav. 

1. Prieš pradėdami matuoti, patikrinkite ar matuoklio (3 pav.) ranke-
nėlės  yra šiose padėtyse: R = , tgδ , 1kΩ.

2. Jautrumo rankenėlę (2) nustatykite taip, kad mikroampermetras 
rodytų 80 μA. Daugiklio (1) padėtis turėtų būti nulinė. Tada ranke-
nėle (3) reikia pasiekti, kad mikroampermetro rodyklėlė rodytų 0 
(tiltelis subalansuotas). Skalėse esančias padalas reikia padauginti 
iš 1000 ir gausime varžą omais. Pvz., skalė rodo 0,094, tada ieško-
moji varža R = 0,094 · 1000 = 94Ω.

3. Įjunkite elektros plytelę, atsargiai maišykite alyvą ir matuokite 
varžą kas 3–5°C. Matavimų skaičius 12–15.

4. Gautus matavimų duomenis surašykite į lentelę.

Lentelė

T,°C

R, Ω

5.  Nubrėžkite grafiką )(tfR = . Pratęskite grafiką iki susikirtimo su 
y ašimi ir nustatykite R0.

6.  Iš (7) formulės apskaičiuokite α .
7.  Kadangi varžos priklausomybė nuo temperatūros yra tiesinė, tai 

išmatavę tiesės polinkio kampą ϕ , iš grafiko (4 pav.) galima ap-
skaičiuoti α  iš (12) formulės:
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αϕ 0

12

12 R
tt
RRtg =

−
−= .             (12)

8. Palyginkite abiem būdais gautus α  ir parašykite išvadas.

4 pav.

Kontroliniai klausimai 
1. Paaiškinkite varžos susidarymo priežastis ir nuo ko ji priklauso.
2. Suformuluokite Omo dėsnį grandinės daliai ir diferencialinėje for-

moje.
3. Kas yra savitoji varža ir nuo ko ji priklauso?
4. Paaiškinkite temperatūrinio varžos koeficiento fizikinę prasmę.
5. Kas yra superlaidumas?

tg
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2.8. ELEKTRONO SPECIFINIO KRŪVIO  
MATAVIMAS MAGNETRONU

Darbo tikslas 
Išmatuoti anodinės srovės stiprį, keičiant rite tekančios srovės stiprį 

ir apskaičiuoti elektrono specifinį krūvį.

Teorinė dalis
Elektrono elektros krūvio e ir jo masės m santykis m

e  vadinamas 
elektrono specifiniu krūviu. Jam surasti naudojamas magnetronas. Jį su-
daro stiklinis indas t.y. diodas, kurio viduje patalpintas tuščiaviduris 
metalinis cilindras − anodas A ir išilgai anodo ašies ištemptas kaitinama-
sis siūlas, t.y. katodas K. Diodas 
patalpinamas į solenoidą, kuris 
sukuria magnetinį lauką, stat-
meną elektrostatiniam laukui (1 
pav.). Katodu leidžiama elektros 
srovė; jis įkaista ir emituoja elek-
troną. Jei magnetrono anodui 
priskirsime teigiamą įtampą U, 
tai iš katodo išlėkęs elektronas, 
elektrinio lauko veikiamas lėks 
radialinėmis kryptimis link ano-
do (2 pav.1). 

2 pav.

1 pav.

1 – B = 0 ;
2 – B 0

dt
dΦ

 0 ;
3 – B = Bkr ;
4 – B 0

dt
dΦ

 Bkr .
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Diodą papalpinus į magnetinį lauką, einantį išilgai jo ašies, elektro-
nas, veikiamas magnetinio lauko bus nukreipiamas, o jo trajektorija bus 
kreiva linija. Tuomet atstojamoji krūvį veikianti jėga F


 yra lygi dviejų 

jėgų vektorinei sumai: jėgos EqFE


= , kuria krūvį veikia elektrinis lau-

kas ir Lorenco jėgos, kuria krūvį veikia magnetinis laukas:

   [ ]BqEqF


υ+= .            (1)
Ši lygtis vadinama Lorenco formule.
Čia E – elektrinio lauko stipris;
     υ – elektrono greitis;
    B – magnetinio lauko indukcija.
Kadangi ši jėga yra statmena elektrono judėjimo krypčiai, tai priklau-

somai nuo elektrono greičio ir magnetinio lauko indukcijos ir krypties, 
elektronas judės kreive (2 pav.2) .

Pasiekus tam tikrą kritinę magnetinio lauko indukciją Bkr, elektronas 
nepasieks anodo, bet skries lygiagrečiai anodui ir grįš į katodą (2 pav.3). 
Kai B > Bkr, tai sumažėja elektrono trajektorijos spindulys (2 pav. 4). Šiuo 
atveju anodinė srovė Ia išnyksta, nes elektronas nepasiekia anodo. Praktiš-
kai tas neįvyksta, nes elektronas iš katodo išlekia nevienodu pradiniu grei-
čiu, todėl anodinės srovės stiprio priklausomybė nuo magnetinio lauko 
indukcijos gaunama tokia, kaip pavaizduota 3 paveiksle.

3 pav.

Žinodami magnetrono cilindrinio anodo spindulį ra = 5 mm, anodo 
įtampą Ua ir kritinę magnetinio lauko indukciją Bkr, galėsime apskaičiuoti 
eksperimentinį elektrono specifinį krūvį:

υ []B q Eq F
   

υ + =
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22

8

kra

a

e Br
U

m
e

⋅
=





 .      (2)

Darbo eiga
1. Išsiaiškinkite matavimo schemą. Patikrinkite, ar teisingai sujung-

ta grandinė (4 pav.).

4 pav.

2. Prie dėstytojo nurodytos anodinės įtampos Ua1, keičiant rite 
tekančios srovės Ir stiprį, išmatuokite anodinės srovės Ia1 stiprį.

3. Tą patį pakartokite prie kitos dėstytojo nurodytos anodinės 
įtampos Ua2. Rite tekančios srovės Ir stiprį imame tą patį.

4. Apskaičiuokite magnetinio lauko indukciją: B = μμ0nIr, 
 čia μ = 1 – aplinkos magnetinė skvarba, 
      μ0 = 1,257 · 10–6 H / m – magnetinė konstanta, 
         n = 39000 –solenoido vijų skaičius
5.  Nubraižykite Ia = f (B) grafiką (B atidėkite abscisių ašyje, o Ia 

– ordinačių ašyje).

kr
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Eil. 
Nr. Ua1 Ir , mA Ia1 , μA Ua2 Ia2 , μA B, T ( ) kg

C
m

e
e
, ( ) kg

C
m

e
vid

,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Iš abiejų kreivių suraskite Bkr1 ir Bkr2 vertes.
7. Apskaičiuokite ( )eme pagal (2) formulę.
8. Apskaičiuokite ( )vidme  vidutinę vertę.

9. Palyginkite eksperimentinę ( )eme  ir teorinę ( )tme  vertes.

Kontroliniai klausimai
1. Iš ko sudarytas magnetronas?
2. Parašykite ir paaiškinkite kam lygi Lorenco jėga.
3. Paaiškinkite elektrono judėjimą elektrostatiniame ir magnetinia-

me laukuose.

kg kg
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