
 
 

Prawo Ohma 
 
 

 

 

Lekcja doświadczalna przygotowana przez: Z. 
Krawczaka 

 i R. Szydłowskiego  

 

Wstęp | Przebieg doświadczenia | Ewaluacja | Wnioski

 
Wstęp 

 
Celem doświadczenia jest wyznaczenie oporu elektrycznego przewodnika dla kilku materiałów (żelazao - Fe, miedzi - Cu, wolframu 
- W i aluminium - Al) oraz zaobserwowanie jego zachowania ze zmianą temperatury. Pomiary oparte są na prawie Ohma, zgodnie z 
którym natężenie prądu elektrycznego płynącego przez jednorodny przewodnik jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia. 
 
W doświadczeniu używana jest próbka przewodnika, podłączona do stałego napięcia elektrycznego oraz zasilacz laboratoryjny i 
dwa mierniki: woltomierz i amperomierz. Program wykreśla zależność (liniową) napięcia od natężenia prądu. Współczynnik 
nachylenia tej prostej umożliwia bezpośredni odczyt wartości oporu elektrycznego badanej próbki. 

 



 
Przebieg doświadczenia 

  

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Ohm.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik <Ohm> z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w Documents 
and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1)   Wybieramy rodzaj materiału M spośród czterech możliwych (Al, Fe, Cu, W). 

2)   Ustalamy pole przekroju poprzecznego S przewodu. 

3)   Ustalamy długość l przewodu. 

4)   Ustawiamy jedną wartość temperatury. 

5)   Po uruchomieniu, program sporządza wykres zależności napięcia (U) od natężenia prądu (I). Wyznaczając współczynnik 

nachylenia prostej (stosunek U/I) otrzymujemy bezpośrednio opór R badanego przewodu.  

6)   Zmieniając wartości jednego parametru (np. długości) otrzymujemy rodzinę prostych – wszystkie uwidocznione są na dolnym 

wykresie. Pozwalają one prześledzić zależność oporu od wybranego parametru.  

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


7) Mnożąc obliczoną wartość oporu R przez S i dzieląc jednocześnie przez l otrzymujemy wartość oporu właściwego materiału, z 

którego sporządzony jest przewodnik. Opór właściwy wybranego materiału zależy tylko od temperatury. Zależność tę można 

wykreślić samodzielnie na podstawie wartości współrzędnych odczytanych z wykresu za pomocą kursora. 

góra

 
Ewaluacja 

 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności  Ustalenie rodzaju materiału 
oraz wartości trzech 
parametrów (pola przekroju, 
długości, temperatury) 

 Ustalenie rodzaju materiału oraz 
wartości trzech parametrów (pola 
przekroju, długości, temperatury) 

Ustalenie rodzaju materiału oraz 
wartości trzech parametrów (pola 
przekroju, długości, temperatury) 

Rozumienie pojęcia Uczeń analizuje wykresy i 
wyciąga wnioski dotyczące 
wartości oporu elektrycznego 

Uczeń analizuje wykresy i wyciąga 
wnioski dotyczące wartości oporu 
elektrycznego 

  Uczeń analizuje wykresy i wyciąga 
wnioski dotyczące wartości oporu 
elektrycznego 

góra

 
Wnioski 



Po zakończeniu powyższych czynności uczeń zaobserwowuje, że wykresy natężenia prądu w zależności od napięcia mają postać 
linii prostych, co oznacza proporcjonalność tych dwóch wielkości. Współczynnik proporcjonalności daje wartość oporu przewodu.  

Ćwiczenie umożliwia przebadanie zależności oporu od rozmiarów przewodu (pola przekroju poprzecznego i długości), a także od 
temperatury. Zależności te różnią się dla różnych materiałów.  

Wszystkie pomiary można wykorzystać do obliczenia oporu właściwego, który jest wewnętrzną cechą materiału i zależy tylko od 
temperatury. 

góra

 

 

 
  


