
Instrukcja do ćwiczenia Nr 55 
 

Temat:  POMIAR  ZALEŻNOŚCI  OPORU  ELEKTRYCZNEGO  METALI 
I  PÓŁPRZEWODNIKÓW OD  TEMPERATURY 

 

 

Cel ćwiczenia:  

Zapoznanie studentów z mechanizmami przewodnictwa elektrycznego w metalach i półprzewodnikach, 

poznanie podstawowych pojęć stosowanych do opisu przewodnictwa elektrycznego, pomiar zależności 

oporu metalu i półprzewodnika od temperatury, wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu dla 

metalu oraz szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika.  

 

Zagadnienia: 

Gęstość prądu, prawo Ohma w postaci różniczkowej, ruchliwość nośników ładunku, struktura pasmowa 

metalu, półprzewodnika samoistnego, półprzewodnika typu p i typu n, koncentracja nośników ładunku, 

rozpraszanie nośników ładunku na fononach, współczynnik temperaturowy oporu, energia aktywacji, 

przykłady zastosowań zależności oporu od temperatury. 
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Układ pomiarowy: 

Schemat układu do pomiaru zależności oporu metali i półprzewodnika przedstawiony jest na rysunku.   

W skład układu wchodzi termostat w formie walca aluminiowego na który nawinięty jest grzejnik.         

W wydrążeniach tego walca umieszczony jest opornik wykonany z drutu platynowego, opornik 

wolframowy, opornik półprzewodnikowy (termistor) oraz czujnik temperatury. Temperatura bloku 

stabilizowana jest za pomocą programowanego regulatora temperatury „MR–elektronika” połączonego z 

czujnikiem temperatury oraz grzejnikiem. Regulator temperatury działa astatycznie to znaczy temperatura 

bloku oscyluje wokół zaprogramowanej temperatury. Pod termostatem umieszczony jest mały wentylator.  

 

 

Schemat układu do pomiaru zależności oporu od temperatury 



 

Programowanie nastawy temperatury: 

Włącz zasilanie układu pomiarowego – przełącznik OFF – ON na płycie czołowej. 

Przytrzymaj przycisk ENTER do czasu ukazania się napisu P 1. 

Wciśnij ENTER – ukaże się nastawiona wartość temperatury. 

Przyciskami UP lub DOWN nastaw żądaną wartość temperatury. 

Zaakceptuj tę wartość przyciskiem ENTER. 

Wciśnij ESCAPE – ukaże się aktualna wartość temperatury. 

Przycisk UP pozwala podglądnąć wartość nastawioną temperatury podczas pracy regulatora, przycisk 

DOWN wartość histerezy. 

 

Zadania pomiarowe: 

– Podłączyć omomierz do gniazd znajdujących się na pokrywie termostatu.  

– Wyznaczyć  zależności oporu oporników od temperatury w przedziale od temperatury pokojowej do 

110 C. Pomiary wykonać co 5 C lub 10 C. Wybór mierzonego opornika przełącznikiem: 1 (opornik 

platynowy),  2 (półprzewodnik – termistor),  3 (opornik wolframowy). 

Po każdej zmianie temperatury odczekać aż lampka „G” kilkakrotnie zapali się i zgaśnie. Wynik pomiaru 

oporu zanotować w chwili gdy wskazania miernika temperatury pokrywają się z nastawioną temperaturą. 

W przedziale do 50 C po osiągnięciu zadanej temperatury warto włączyć wentylator (przełącznik na 

górnej ściance termostatu). 

Po zakończeniu pomiarów nastawić temperaturę na 20 C. 

 

Opracowanie wyników: 

– Dla oporników wykonanych z metali narysować wykresy zależności względnej zmiany oporu 
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 od temperatury; RT oznacza opór w temperaturze T, natomiast R0 – opór w temperaturze 

pokojowej. 

– Na postawie wykresu obliczyć współczynniki temperaturowe oporu. 

– Porównać uzyskane wyniki z danymi tabelarycznymi. 

– Dla półprzewodnika narysować wykres zależności lnR od 1/T, T oznacza temperaturę w skali 

bezwzględnej! Na podstawie wykresu obliczyć szerokość przerwy energetycznej. 

– Opracowując wyniki skorzystać z regresji liniowej.  


