
Eritakistus 1

Laboratoorne töö nr. 1
Traadi eritakistus

Töö eesmärk:
1. Traadi aktiivtakistuse määramine ampermeetri ja voltmeetri abil ning materjali 

eritakistuse määramine.

Töövahendid:
Seade voltmeetri ja milliampermeetriga takistustraadi eritakistuse määramiseks, 
kruvik.

Töö käik, teoreetiline osa:
Pikkusega l ja ristlõikepindalaga S homogeense traadi takistus on määratud järmiselt:

S
lR ρ

= , ( 1.1 )

kus ρ on traadi materjali eritakistus. Takistuse R määramiseks võima kasutada Ohmi 
seadust vooluringi osa kohta: 

I
UR = , ( 1.2 )

Kus I on traati läbiva voolu tugevus ja U on pinge traadi otstel. Viimased määrame 
ampermeetri ja voltmeetri abil. Mõõtmiseks on meil võimalik kasutada kahte erinevat 
lülitusskeemi. 

Joonis 1.1. Joonis 1.2.

Lülitusskeemi 1 (joonis 1.1) korral näitab voltmeeter pinget
)( Aütr rRRIU ++= , ( 1.3 )

Kus Rtr on uuritava traadi takistus, Rü on ühenduste takistus (maksimaalselt mõni 
oom) ja rA on ampermeetri sisetakistus. Lülituse 2 (joonis 2) korral näitab 
milliampermeeter traati ja voltmeetrit läbivate voolude tugevuste summat: 
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Vütr rRR
UI 11 , ( 1.4 )

kus rV on voltmeetri sisetakistus. Voltmeetriga järjestikku olevate ühenduste takistust 
pole vaja arvestada, sest see on mitu suurusjärku väiksem voltmeetri sisetakistusest.
Enne mõõtmise juurde asumist tuleb eelmõõtmisel leida kogutakistuse ligikaudne 
suurus ja seejärel valida sobiv lülitus. Lülitusskeem tuleb valida selliselt, et 
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mõõteriista sisetakistusest põhjustatud parandusviga oleks võimalikult väike (alla 
1%). Sel juhul võime kirjutada vastavalt kas valemi (1.3) või (1.4) põhjal, et 

ütr RRR += . ( 1.5 )
Seoseid (1.1) ja (1.2) kasutades saame viimasest võrdusest järgmise seose: 

ütr Rl
S

R +=
ρ . ( 1.6 )

Seose (1.6) võrdlemisel lineaarse funktsiooniga y=kx+b, näeme, et takistus R on 
pikkusega l lineaarselt seotud ning sõltuvuse graafikuks on sirge tõusuga

S
k ρ
= . ( 1.7 )

 sõltumatuks muutujaks x on pikkus ltr  ning sõltuvaks muutujaks y takistus R. Tehes n
mõõtmist, võime seose R=f(l) tõusu k leida järmiselt: 
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k . ( 1.8 )

Siit võime võrduse (1.7) abil leida ka eritakistuse väärtuse.

Mõõtmised.
1. Protokollige mõõteriistad.
2. Mõõtke kruvikuga traadi diameeter d viiest erinevast kohast ja kandke tulemused 

tabelisse 1. Leidke keskmine diameeter d ja selle viga d∆ (vea hinnang).
Katse nr. Diameeter d (mm) 2)( idd − (mm2)

1
…
5

d=……±……mm
3. Nihutage liugur keskmisse asendisse (l≈25cm).
4. Teostage eelmõõtmine. Selleks mõõtke juhendaja poolt etteantud voolutugevuse I

korral pinge U ja leidke valemi (1.2) abil takistuse ligikaudne väärtus.
5. Teades eelmõõtmise tulemusena saadud takistust R ning arvestades, et rA=0,15Ω

ja rV=2,5kΩ, valige valemite (1.3) ja (1.4) põhjal sobiv lülitusskeem. Muutes 
liuguri asendit, leidke antud voolutugevuse korral kaheksale l väärtusele vastavad 
pinged Ui ja kandke need tabelisse 2.

Tabel 2. Traadi takistuse sõltuvus traadi pikkusest.
Katse nr. l (m) ∆l (m) U ∆U R ∆R

1
…
8

I=……±……A
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Töö aruanne:
Aruanne peab sisaldama lühikest teoreetilist sissejuhatust, kus on ära toodud kõik 
arvutustes kasutatavaid valemeid koos tähiste selgitustega, mõõtetulemuste protokolli 
koos arvutustega, sõltuvuse R=f(l) graafikut, millele on kantud ka vead; järeldusi, mis 
kajastavad saadud tulemusi ning vastuseid küsimustele.

Kordamisküsimused:
1. Mis on aine elektriline eritakistus, erijuhtivus?
2. Kuidas sõltub metallide eritakistus temperatuurist?
3. Millest sõltub traadi takistus?
4. Millist sõltuvust voolutugevuse ja pinge vahel kirjeldab Ohmi seadus vooluringi 

osa kohta?
5. Mis on ülijuhtivus?
6. Miks me võime sobiva lülituse korral mõõteriista sisetakistuse jätta arvestamata?
7. Milline lülitus tuleb mõõtmiseks valida, kui mõõdetava takistuse ligikaudne 

väärtus on 1 kΩ, 20Ω? Miks?
8. Valem (1) võimaldab leida homogeense traadi takistust. Kuidas leida traadi 

takistust siis, kui eritakistus pole kogu traadi ulatuses konstantne, vaid sõltub 
pikkusest: )1(0 cl+= ρρ , kus ρ0 ja c on konstandid?


