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6.1. METALŲ IR PUSLAIDININKIŲ ELEKTRINIO 

LAIDUMO TYRIMAS 

 
Darbo tikslas 

  

Ištirti metalo ir puslaidininkio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros. 

 

Darbo užduotys 
 

 Ištirti ir grafiškai pavaizduoti: 

 metalo varžos priklausomybę nuo temperatūros; iš grafiko nustatyti temperatūrinį varžos 

koeficientą ; 

 priemaišinio puslaidininkio laidumo priklausomybę nuo temperatūros; iš grafiko nustatyti 

priemaišinių atomų jonizacijos energiją. 

 

Teorinės temos 
 

 Elektros srovė. Omo dėsnis. 

 Elektrinis laidumas, jį lemiantys dydžiai. 

 Juostinė kristalinių medžiagų energijos struktūra. 

 Metalų, puslaidininkių ir dielektrikų apibūdinimas juostinės teorijos požiūriu. 

 Energinis krūvininkų paskirstymas kristaluose. 

 Elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. 

  

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Prietaisas metalo ir puslaidininkio varžos priklausomybei nuo temperatūros tirti, multimetras, 

skaitmeninis termometras. 

 

Darbo metodika 
 

Varžos priklausomybei nuo temperatūros tirti 

metalinė viela ir puslaidininkis įdedami į metalinį 

indą  termostatą (6.1.1 pav., 6). Oro, esančio indo 

viduje, temperatūra didėja kaistant kaitinimo 

elementui (1). Tiriamo bandinio  metalo (4) ar 

puslaidininkio (5)  temperatūra matuojama 

spiritiniu, arba skaitmeniniu, termometru ST (2). 

Vielos ir puslaidininkio varžos matuojamos 

multimetru. Iš pradžių bandinių varža matuojama 

kambario temperatūroje. Po to indas šildomas ir, 

temperatūrai kylant, kas 10C matuojama varža. 

Pastaba. Nusistovėjus atitinkamai temperatūrai, 

perjungėju galima su multimetru sujungti tai metalą, 

tai puslaidininkį. 
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6.1.1 pav. Prietaiso metalų ir puslaidininkio varžos 

priklausomybei nuo temperatūros tirti schema 
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Darbo eiga 
 

1. Multimetru išmatuojamos metalo ir puslaidininkio varžos kambario temperatūroje. 

2. Indas šildomas ir, kylant temperatūrai, kas 10C multimetru išmatuojamos metalo ir 

puslaidininkio varžos.  

3. Išmatuotos metalo temperatūros ir varžos vertės surašomos į 1 lentelę: 

 

1 lentelė 

t, C Rm,  

  

 

5. Grafiškai pavaizduojama metalo varžos priklausomybė nuo temperatūros Rm = Rm(t).  

6. Iš tiesinės grafiko dalies nustatomas temperatūrinis metalo varžos koeficientas . Pavyzdžiui, 

jei intervale tarp t1 ir t2, varža pasikeitė nuo R1 iki R2 ir šiame intervale varžos priklausomybė 

nuo temperatūros buvo tiesinė, tai temperatūrinis varžos koeficientas apskaičiuojamas taip: 
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 . (6.1.1) 

 

7. Išmatuojamos puslaidininkio temperatūros ir varžos vertės ir jos surašomos į 2 lentelę: 

 

2 lentelė 

t, C T, K 1/T, K-1 
Rp, 

 p, s/m lgp 

      

 

8. Apskaičiuojamos puslaidininkio skirtingoje temperatūroje priemaišinio elektrinio laidumo  ir 

lg vertės bei atvirkštinė temperatūra 1/T. Žinant puslaidininkio varžą kiekvienoje 

temperatūroje, taip pat jo matmenis (šiame darbe pasirinktas toks puslaidininkis, kurio l ir S 

santykis lygus 1) suskaičiuojamos laidumo p vertės: 
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9. Grafiškai atvaizduojama priemaišinio puslaidininkio laidumo priklausomybę nuo atvirkštinės 

temperatūros (lgp priklausomybė nuo 1/T). 

10. Iš tiesinės grafiko dalies nustatomas tiesės polinkio kampas: 
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  . (6.1.3) 

 

11. Pagal vadovėlio Fizika II 6.1.4 skyriuje (6.1.8) formulę, skaičiuojant dešimtainiais 

logaritmais: 
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 ; (6.1.4) 

 

čia k - Bolcmano konstanta, WD - atomų jonizacijos energija. 
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12. Iš pastarosios formulės išsireiškiama ir apskaičiuojama puslaidininkio priemaišinių atomų 

jonizacijos energija. Ji išsireiškiama elektronvoltais ( 1eV = 1,6 10-19J): 
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