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Legea lui Ohm. Determinarea unor rezistente necunoscute.  

 

Obiectivele lucrării 

 Realizarea de circuite electrice şi identificarea rolului diferitelor dispozitive în circuit. 

 Utilizarea aparatelor de măsură analogice şi digitale. 

 Verificarea legii lui Ohm pe o porţiune de circuit în cazul unui rezistor liniar. 

 Studiul comparativ al caracteristicii curent-tensiune pentru un rezistor liniar, bec şi o diodă 

semiconductoare. 

 Determinarea unor rezistenţe necunoscute prin metode simple, metoda ampermetrului şi 

voltmetrului, metoda directă. 

Teoria lucrării 

Dacă la capetele unui conductor metalic se aplică o tensiune electrică continuă între intensitatea 

curentului care va parcurge conductorul şi tensiunea aplicată la borne există următoarea relaţie : 

𝐼 =
𝑈

𝑅
                   (1) 

Unde R reprezintă rezistentă electrică a conductorului respectiv. Relaţia (1) reprezintă legea lui Ohm 

pe o porţiune de circuit electric.  

 

 

 

 

 

 

In cazul unui conductor metalic de lungime l, secţiune transversală S, ţinându-se seama că purtătorii 

de sarcină electrică care determină curentul electric sunt electronii, rezistenţa electrică se exprimă prin 

relaţia: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
=

1

𝜎

𝑙

𝑆
              (2) 

𝑢𝑛𝑑𝑒  𝜎 =
𝑛𝑒2𝜏

𝑚∗
=

1

𝜌
  , 𝜎(𝛺−1𝑚−1) 

𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡ă 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐ă 𝑖𝑎𝑟 𝜌(𝛺𝑚) 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 . 

 n reprezintă concentraţia de purtători de sarcină electrică care determină conducţia, 

concentraţia de electroni în cazul metalelor. 

 e reprezintă sarcina elementara. 

 τ  reprezintă timpul mediu între două ciocniri ale electronului în reţeua cristalină. 

 m* , reprezintă masa efectivă a electronului. 

 

Rezistenţa electrică este o mărime fizică care măsoară practic gradul în care un conductor se opune 

trecerii curentului electric. Cu cât rezistenţa electrică este mai mică, cu atât un material este mai bun 

conductor. Clasificarea materialelor în conductori, semiconductori şi izolatori se face după valorile 

rezistivităţii electrice sau ale inversei acesteia, conductivitatea electrică  (Fig. 2). 

Fig. 1 – Circuit electric simplu 
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Fig. 2 – Clasificarea solidelor funcţie de conducţia electrică 

Aşa cum rezultă din ecuaţia (2) rezistenţa electrică a unei porţiuni de circuit depinde, în afară de 

proprietătile geometrice (formă şi dimensiuni), de structura internă a materialului din care este 

confecţionată prin intermediul rezistivitătii electrice 𝜌, sau, a inversei acesteia, conductivitatea 

electrică 𝜎.  

Dacă rezistenta electrică R a unui element de circuit este constantă indiferent de tensiunea aplicată la 

bornele lui, elementul respectiv se numeşte liniar. În  Fig. 3(a)  este prezentată caracteristica curent-

tensiune a unui  rezistor liniar (ohmic). În Fig. 3(b) este prezentată caracteristica curent-tensiune a unei 

diode iar Fig. 3(c) caracteristica curent-tensiune a unei baterii. Rezistivitatea electrică depinde de 

temperatură, caracteristicile prezentate în Fig. 3 referindu-se la o valoare constantă o temperaturii.  

 

Fig. 3 – Caracteristica curent-tensiune pentru diferite elemente de circuit 

În prezenta lucrare ne propunem următoarele:  

(a) să verificăm legea lui Ohm pe o porţiune de circuit pentru cazul unor rezistori liniari (ohmici). 

(b) studiul comparativ al dependenţei I-U pentru cazul unor tipuri de materiale cum ar fi rezistori 

ohmici, semiconductori, materialele a căror rezistenţă este influenţată puternic de temperatură 

( filamentul unui bec).  

(c) determinarea prin metode simple (folosind legea lui Ohm pe o porţiune de circuit) a rezistenţei 

electrice a unor rezistori necunoscuţi.  

 

(a) Verificarea legii lui Ohm  

Dispozitivul experimental  

Pentru realizarea măsurătorilor se va realiza circuitul electric din 

Fig. 4  folosindu-se următoarele dispozitive (Fig.5): 

 Generator de tensiune continuă, tensiunea poate varia între 

0 şi 20 V cc.  

 Ampermetru, voltmetru sau multimetre digitale. 

 Rezistori, conductori de legătură. Fig. 4 – Circuit simplu 
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Fig. 5 – Elemente de circuit 

 

Modul de lucru 

Se montează în circuit conform Fig.4 unul din rezistori. Se variază tensiunea la bornele rezistorului  

modificându-se tensiunea furnizată de generatorul electric. Alternativ se poate folosi un potenţiometru. 

Valorile intensităţii curentului care trece prin rezistor funcţie de tensiunea aplicată vor fi consemnate 

în tabelul 1. Aparatele de măsură se vor considera ideale. Se repetă măsurătorile pentru încă 2 rezistori 

diferiţi. Pentru fiecare rezistor se vor face 10 determinări.  

Cerinţe  

1. Se va completa tabelul cu datele experimentale. 

1 2 3 4 

 Nr  U(V) I(A) 

 

R1 

1   

2   

...   

10   

 

 

R2 

1   

2   

...   

10   

 

 

R3 

1   

2   

...   

10   
Tabelul 1 

2. Se va trasa pe hârtie milimetrică graficul I = f(U) pentru fiecare rezistor. Se va trasa dreapta de 

interpolare a graficului pentru fiecare rezistor şi se va calcula panta dreptei. Se va termina 

rezistenţa electrică din panta dreptei. 
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Fig. 6 – Exemplu de calcul al rezistenţei electrice din panta dreptei de interpolare 

3. Se vor măsura direct rezistenţele utilizând multimetrul digital ca ohmetru si se va compara cu 

valorile obţinute din pantele dreptelor de interpolare. 

 

 

(b) Trasarea comparativă a caracteristicii curent-tensiune  pentru rezistorul liniar, 

diodă şi bec. 

Modul de lucru 

Se va utiliza acelaşi montaj experimental din fig.4. În locul rezistorului vor fi montate pe rând o diodă 

semiconductoare şi un bec. Tensiunea la bornele acestor elemente se va modifica prin varierea 

tensiunii furnizate de sursă prin rotirea comutatorului acesteia. Alternativ se poate folosi un 

potenţiometru.  

Atenţie!  

 Dioda este un element de conducţie unidirecţional , ceea ce înseamnă că trecerea curentului 

electric prin diodă este permisă doar dacă zona p a diodei este legată la borna „+” a sursei 

de tensiune iar zona n la borna „-” a sursei (polarizare directă). În cazul rezistorilor obişnuţi 

sau a becurilor modul de conectare a acestora nu influenţează conducţia electrică. 

 Chiar daca este polarizată direct, dioda conduce doar dacă tensiunea aplicată depăşeşte o 

anumită valoare minimă numită tensiune de deschidere. Tensiunea de deschidere depinde de 

tipul materialului semiconductor (între 1-2 V la Ge şi Si). 

 

Cerinţe  

1. Se va completa tabelul cu date experimentale  

 

1 2 3 4 

 Nr  U(V) I(A) 

 

Diodă 

1   

2   

...   

10   
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Bec 

1   

2   

...   

10   
Tabelul 2 

2. Se va trasa pe hârtie milimetrică graficul I = f (U) pentru diodă şi bec. Se vor trasa curbele 

care aproximează cel mai bine datele experimentale. 

3. În cazul diodei aflaţi care este tensiunea ei de deschidere. 

4. Încercaţi să găsiţi o explicaţie privind aliura caracteriticii curent-tensiune în cazul becului. 

 

(c) Determinarea unor rezistenţe necunoscute  

Modul de lucru 

Se vor folosi succesiv doi rezistori de valori sensibil diferite. Tensiunea la bornele rezistorilor va fi 

variată prin modificarea tensiunii furnizate de sursă prin rotirea comutatorului  sau folosind un reostat. 

În principiu pentru determinarea rezistenţei electrice  folosind un voltmetru şi un ampermetru se pot 

realiza două tipuri de montaje aşa cum se vede în fig.7. 

 

 

În funcţie de poziţia ampermetrului şi voltmetrului cele două montaje se numesc aval respectiv amonte 

după cum ampermetrul este înainte sau după voltmetru.  Dacă aparatele de măsură ar fi ideale, poziţia 

acestora nu ar fi influenţat măsurătorile. Însă în practică aparatele de măsură nu sunt ideale, prin 

urmare valoarea rezistenţelor proprii influenţează procesul de măsurare. Ampermetru ideal înseamnă 

că are rezistenţă electrică zero, voltmetru ideal înseamnă că are rezistenţă electrică infinită. 

Montaj aval 

 

 

Fig. 7 – Montaje pentru determinarea rezistenţelor electrice  

Fig. 8 – Montaj aval 
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Voltmetrul va măsura exact tensiunea la bornele rezistorului însă ampermetrul va măsura mai mult 

decât intensitatea curentului care intră în rezistor şi anume,  

𝐼𝐴 = 𝐼𝑅 + 𝐼𝑉   (3) 

Dacă notăm cu 𝑅𝑉 rezistenţa voltmetrului atunci, 

𝐼𝑉 =
𝑈𝑅

𝑅𝑉
     (4)   şi  𝐼𝑅 =

𝑈𝑅

𝑅
    (5) 

Înlocuind în (3) rezultă, 

𝐼𝐴 = 𝑈𝑅(
1

𝑅𝑉
+

1

𝑅
)   (6) 

𝑅𝑎𝑣𝑎𝑙 =
𝑼𝑹

(𝑰𝑨+
𝑼𝑹
𝑅𝑉

)
   (7)    valoarea aproximativă fiind 𝑅 =

𝑈𝑅

𝐼𝐴
=

𝑈𝑉

𝐼𝐴
  (8) 

Dacă voltemtrul are rezistenţă foarte (se apropie de un voltmetru ideal) atunci raportul 
𝑈𝑅

𝑅𝑉
 → 0 şi se 

ajunge la cazul simplu  𝑅 =
𝑈𝑅

𝑅𝑉
 . Acest tip de măsurare introduce o eroare sistematică determinată de 

numitorul relaţiei (7). Cu cât curentul care trece prin voltmetru este mai mic cu atât ampermetrul 

măsoară o valoarea a curentului mai apropiată de cea care trece prin rezistor, altfel spus curentul care 

trece prin rezistor trebuie să fie mare comparativ cu cel care se ramifică prin voltmetru. Acest lucru se 

întâmplă dacă rezistenţă de măsurat este mică comparativ cu cea a voltmetrului. 

Concluzie: montajul aval este indicat atunci când avem de măsurat rezistenţe mici comparativ cu 

rezistenţa internă a  voltmetrului, caz în care curentul care trece prin rezistor este apropiat de valoare 

cu ceea ce măsoară ampermetrul.  

Montaj amonte 

 

 

 

Ampermetrul măsoară exact curentul care trece prin rezistor dar voltmetrul măsoară mai mult decât 

tensiunea electrică la bornele rezistorului, UR,  şi anume măsoară, 

𝑈𝑉 = 𝑈𝐴 + 𝑈𝑅   (9) 

Unde UA reprezintă tensiunea la bornele ampermetrului care nu este ideal şi care prin urmare are 

propria rezistenţă RA. 

Fig. 9 – Montaj amonte 
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Dacă 𝑈𝐴 = 𝐼𝐴𝑅𝐴   (9) şi   𝑈𝑅 = 𝐼𝐴𝑅    (10) atunci, 

𝑈𝑉 = 𝐼𝐴𝑅𝐴 + 𝐼𝐴𝑅   (10)  

𝑅𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 =
𝑈𝑉

𝐼𝐴
− 𝑅𝐴    (11)   valoarea aproximativă fiind 𝑅 =

𝑈𝑅

𝐼𝐴
=

𝑈𝑉

𝐼𝐴
  (12) 

Se observă că montajul amonte introduce o eroare sistematică datorată rezistenţei ampermetrului care 

la modul ideal ar trebui să aibe rezistenţă zero. Cu cât rezistenţa ampermetrului este mai mică şi deci 

neglijabilă faţă de rezistenţă de măsurat cu atât rezultatul este mai apropiat de valoarea adevărată. Prin 

urmare acest procedeu este mai exact dacă avem de măsurat rezistenţe mari. 

Concluzie: montajul amonte este indicat atunci când avem de măsurat rezistenţe mari.Atunci termenul 

de corecţie RA este neglijabil.  

Se demonstrează că există o valoare a rezistenţei electrice care delimitează domeniul de utilizare al 

celor două metode şi anume aceasta este, 

𝑅0 ≅ √𝑅𝐴𝑅𝑉    (13) 

Pentru 𝑅𝑑𝑒 𝑚ă𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 < 𝑅0 se utilizează metoda aval şi pentru 𝑅𝑑𝑒 𝑚ă𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 ≥ 𝑅0 se utilizează metoda 

amonte.  

Cerinţe 

1. Se va identifica din carţile tehnice rezistenţele interne ale ampermetrului respectiv 

voltmetrului.  

2. Se vor monta pe rand în circuit 2 rezistenţe din cutia de rezistenţe în domeniul 10-10kΩ. 

Pentru fiecare din ele se va modifica tensiunea la borne. Valorile intensităţii curentului prin 

rezistenţe funcţie de tensiunea aplicată vor fi consemnate în tabelul 1. În calculul valorilor 

aproximative şi a celor corectate se vor folosi relaţiile (7), (8) pentru aval şi (11), (12) pentru 

amonte.  

Aval     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Nr  U(V) I(A) Raprox(Ω) 𝑅𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(Ω) Raval(Ω) 𝑅𝑎𝑣𝑎𝑙

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(Ω) 𝛥𝑅

𝑅
(%) 

 

R1 

1        

2      

...      

...10      

 

 

R2 

1        

2      

...      

..10      

Amonte    

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Nr  U(V) I(A) Raprox(Ω) 𝑅𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(Ω) Ramonte(Ω) 𝑅𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(Ω)  

 

R1 

1        

...      

...10      

 

 

R2 

1        

...      

..10      
Tabelul 3 
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3. Calculaţi erorile relative introduse prin metodele aval şi amonte de către aparatele de măsură 

conform exemplului de mai jos (coloana 9 din tabel). 
𝛥𝑅

𝑅
=

𝑅𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥−𝑅𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒
 %  şi   

𝛥𝑅

𝑅
= 

𝑅𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥−𝑅𝑎𝑣𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑣𝑎𝑙
 % 

 

4. Măsuraţi direct cu ohmetrul rezistenţele şi comparaţi cu valorile obţinute mai sus. 

Probleme suplimentare 

1. Aveţi la dispoziţie un ampermetru care are o rezistenţă electrică 𝑅𝐴 = 0,1𝛺 şi un voltmetru cu 

rezistenţa internă 𝑅𝑉 = 100𝑘𝛺. Pentru care valori ale rezistenţelor de măsurat erorile sunt mai 

mici dacă folosim montajul amonte şi pentru care montajul aval ? Avem o rezistenţă de 

aproximativ 2Ω şi una în jur de 40kΩ . Ce montaj alegem pentru a le măsura pe fiecare cu cât 

mai mici erori ? 

2. Aveţi la dispoziţie trei rezistori , R1 = 1kΩ , R2 = 10kΩ , R2 = 100Ω . Cum trebuie să le grupaţi 

pentru ca obţine o rezistenţă echivalentă maximă ? Dar minimă ?  

3. Un student efectuează un experiment de laborator în care are de determinat rezistenţa electrică 

a unui rezistor. Măsoară tensiunea electrică la bornele rezistorului şi intensitatea curentului 

care trece prin el găsind următoarele valori : 

𝑁𝑟 𝑈(𝑉) 𝐼(𝐴) 𝑅(𝛺) �̅�(𝛺) 

𝜎𝑅 = √
∑ (𝑅𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

𝜎�̅� =
𝜎𝑅

√𝑁
 

1 11,2 4,67     

2 13,4 5,46  

3 15,1 6,28  

4 17,7 7,22  

5 19,5 8,41  

6 21,4 9  
Tabelul 4 

a) Care este rezistenţa electrică măsurată de student . Completaţi tabelul şi exprimaţi 

rezulatul final în forma : 𝑅 = �̅� ± 𝜎�̅� 

b) Reprezentaţi pe hârtie milimetrică dependenţa I=f(U) , trasaţi dreapta care aproximează 

cel mai bine punctele experimentale şi calculaţi din panta dreptei valoarea rezistenţei . 

Comparaţi cu valoarea obţinută la punctul a) .  

c) Pe rezistor este inscripţionată o valoare de 2,5Ω . Se înscrie acestă valoare în ceea ce a 

determinat studentul ?  

d) Un tehnician care lucrează în laboratorul în care s-au făcut măsurătorile susţine că 

multimetrele cu care studentul a făcut determinările introduc erori sistematice de 2% 

asupra mărimilor măsurate. Folosiţi propagarea erorilor pentru a estima modul în care 

aceste erori sistematice afectează rezultatul asupra determinării lui R . Combinaţi efectele 

erorilor sistematice şi a celor întâmplătoare pentru a formula o concluzie asupra 

rezultatului final al măsurătorii .  

(Problemă adaptată după  John R. Taylor , An introduction to error analisys , University Science 

Book , Sausalito , California, 1997, cap.4, problema 4.26) 

 

4. Puterea electrică disipată pe un rezistor poate fi calculată conform relaţiei: 𝑃 = 𝑅𝐼2 (𝑊). 

Pentru a măsura rezistenţa electrică a unui rezistor un student măsoară simultan intensitatea 

curentului care trece prin rezistor şi puterea disipată de acesta  puterea poate fi măsurată ca 

urmare a efectului Joule - creşterea temperaturii rezistorului)  şi găseşte valorile din tabelul 5. 
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a) Trasaţi pe hârtie milimetrică graficele P=f(I) şi P = f(I2)  folosind barele de eroare. 

b) Determinaţi valoarea rezistenţei rezistorului folosind pentru aceasta ca primă metodă tabelul 

de date experimentale şi ca a doua metodă graficul P =f(I2). 
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Nr I(A) 

P(W) 

(±10) 

1 1,5 240 

2 2 380 

3 2,5 620 

4 3 830 

5 3,5 1280 

6 4 1600 

Tabelul 5 


