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6.7.B. OMO DĖSNIO TYRIMAS 

OMO DĖSNIS GRANDINĖS DALIAI 

 
 

 Darbo užduotys 
 Patikrinkite Omo dėsnį grandinės daliai. 

 Išmatuoti: 

 srovės stiprio priklausomybę nuo įtampos (R = const); 

 srovės stiprio priklausomybę nuo varžos (U = const); 

 

 

 Teorinės temos 
 

 Kintamoji elektros srovė. Kvazinuostovioji kintamoji elektros srovė. 

 Kintamosios srovės grandinės su aktyviąja ir induktyviąja varžomis dėsningumai. 

 Kintamosios srovės grandinės su aktyviąja, induktyviąja ir talpine varžomis dėsningumai. 

 Kintamosios srovės grandinės vidutinė galia. 

 

 

 Ryšį tarp elektros srovę apibūdinančių dydžių ir jos priežasties nusako nuolatinės srovės 

dėsniai. Vienas iš jų yra Omo dėsnis grandinės daliai.1827 m. vokiečių fizikas Georgas Omas (1787-

1854) bandymais įrodė, kad laidininku tekančios srovės stipris (I) yra tiesiog proporcingas prijungtai 

įtampai (U): 

 

 I = gU. (6.7.B.1) 

 

 Proporcingumo koeficientas (g) šioje formulėje vadinamas laidininko elektriniu laidumu.  

Atvirkščias laidumui dydis     ⁄  vadinamas laidininko varža (R). Taigi Omo dėsnį galime užrašyti: 

 

   
 

 
 (6.7.B.2) 

 

Srovės stipris laidininke yra tiesiog proporcingas to laidininko įtampai ir atvirkščiai 

proporcingas to laidininko varžai. 

 Srovės stipris kiekviename laidininke - kietame, skystame ir 

dujiniame - priklauso nuo sudaryto potencialų skirtumo (įtampos). 

Srovės stiprio priklausomybės nuo įtampos grafikas vadinamas 

laidininko voltamperine charakteristika. Ji nustatoma matuojant srovės 

stiprį laidininke, kai įtampos vertės yra įvairios. Visų metalinių 

laidininkų voltamperinės charakteristikos yra tiesės, einančios per 

koordinačių pradžią (6.7.B.1 pav.), kuo mažesnė laidininko varža, tuo 

stipresnė srovė, tuo stačiau kyla aukštyn jo voltamperinė 

charakteristika. 

 Omo dėsnis galioja metalams, elektrolitams, jei jie yra ne 

ekstremaliose sąlygose. Ekstremalios sąlygos: labai aukšta arba labai 

žema temperatūra, didelis slėgis ir kt. Omo dėsnis negalioja dujoms, 

elektroninėms lempoms. Ne visuomet Omo dėsnis galioja puslaidininkiams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.7.B.1 pav. Metalinių laidininkų 

voltamperinės charakteristikos 
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6.7.B.2. pav. Srovės stiprio priklausomybė 

nuo įtampos (R = const) tikrinti grandinės 

schema 

 

mA

10 V

 V

 Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Srovės šaltinis, varžos, voltmetras, miliampermetras, jungiklis, jungiamieji laidai. 

 

 

 Darbo eiga: 
 

 Srovės stiprio priklausomybė nuo įtampos (R = const)  

 

1. Sujungiama 6.7.B.2 paveiksle pavaizduota 

elektros grandinė.  

2. Įtampą keičiant srovės šaltinio potenciometru, 

užrašomi voltmetro bei ampermetro parodymai. 

3. Matavimai pakartojami kelioms laidininkų 

varžoms. Duomenys surašomi į lentelę: 

4. Iš gautų duomenų braižomas grafikas I = f(U). 

5. Visoms išmatuotoms vertėms išmatuojama 

grandinės daliai tenkanti galia: P = I
2
R (Džaulio – 

Lenso galia:  P = I
2
R = U

2
/R). 

6. Iš gautų duomenų braižomas grafikas P = f(I). 

 

 Srovės stiprio priklausomybė nuo varžos (U = const) 

1. Sujungiama 6.7.B.2 paveiksle pavaizduota elektros grandinė.  

2. Keičiant varžą potenciometru, užrašomi voltmetro bei ampermetro parodymai. 

3. Matavimai pakartojami kelioms įtampu vertėms. Duomenys surašomi į lentelę. 

4. Iš gautų duomenų braižomas grafikas I = f(R). 

 


