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1.Considerente teoretice: 
Conductoarele electrice se deosebesc între ele prin dimensiuni şi natura substanţei 

din care sunt confecţionate. 
Mãrimea exprimatã prin raportul dintre tensiunea U aplicatã la bornele unui 

conductor şi intensitatea I a curentului electric care trece prin acesta evidenţiazã o 
proprietate a fiecãrui conductor şi se numeşte rezistenţã electricã. Elementul fizic definit  
printr-o rezistenţã electricã R poartã numele de rezistor. 

Conform legii lui Ohm pe o porţiune de circuit pasivã:  
I

U
R     (1) 

 Pentru a vedea dacã rezistenţa conductoarelor depinde de dimensiunile şi natura lor 
trebuie sã se determine rezistenţa electricã a mai multor conductoare care sã difere între 
ele fie prin lungime, fie prin secţiune, fie prin naturã. 
 
2. Aparate şi materiale necesare : trei conductoare A, A’, A” din acelaşi material, cu aceeaşi 
lungime l0 şi secţiune S0, douã conductoare B,C cu lungimea l0, secţiunea S0 şi naturi diferite, 
un voltmetru, un ampermetru, un alimentator de tensiune continuã, un reostat, un 
întrerupãtor,, conductoare de legãturã. Este de preferat ca cele 5 conductoare de studiat sã 
fie cu rezistivitate mare şi montate pe o planşã. 
 
3. Dispozitivul experimental: se va realiza montajul din figura : 
 

 
 
4.Procedeul experimental: 
a.Studiul dependenţei rezistenţei de lungimea conductorului,  lRR   

  - se conecteazã între punctele a şi b conductorul A şi i se determinã rezistenţa, cu 
ajutorul legii lui Ohm, citind tensiunea la borne şi intensitatea curentului prin conductor; 
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  - se conecteazã A în serie pe rând cu conductoarele A’ şi A”  şi se determinã 
rezistenţa între puntele a şi b. Studiul dependentei rezistentei de natura si dimensiunile 
rezistorului 
b.Studiul dependenţei rezistenţei de secţiunea conductorului ,  SRR   

  - se conecteazã între punctele a şi b , în paralel, conductoarele A şi A’ şi A,A’,A”  şi se 
determinã rezistenţa fiecãreia dintre cele douã grupãri (gruparea A,A’ are secţiunea S=2S0 
iar gruparea A,A’,A”  are secţiunea S=3S0 
c. Studiul dependenţei rezistenţei de natura conductorului R = R(natura conductorului) 
  - se determinã pe rând rezistenţa conductoarelor B şi C. 
 
5. Valorificarea rezultatelor: rezultatele obţinute se vor trece în urmatoarele tabele 
 
Dependenţa de lungime 
 

Conductor Nr.det S0 l0 U I R Rmediu Observaţii 

A         

A şi A’         

A,A’,A”         

 
Dependenţa de secţiune 
 

Conductor Nr.det S0 l0 U I R Rmediu Observaţii 

A         

A şi A’         

A,A’,A”         

 
Dependenţa de natura materialului 
 

Conductor Nr.det S0 l0 U I R Rmediu Observaţii 

A         

B         

C         

 
Se vor reprezenta grafic funcţiile  

 lRR    ,    SRR   

Ce concluzii se pot trage din rezultatele obţinute asupra modului cum variazã rezistenţa 
conductoarelor cu lungimea şi secţiunea acestora? 
Din mãsurãtorile efectuate ce se poate spune despre dependenţa rezistenţei de natura 
conductorului? 
Experienţele efectuate pot conduce la introducerea unei mãrimea care sã caracterizeze 
substanţa din punct de vedere al conductibilitãţii electrice? 
Ce dimensiuni ar avea aceastã mãrime? 
 
 
 


