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28.1Bevezet6s
Ebbena fejezetbenelektromostiiltdsek 6raml6s6t,az elektromos |iamot t6rgyaljuk.Minttrogya vezet6mindenegyespontjibanegyidejflegmozognaka
tiittesek, tiilt6sfelhalmoz6d6ssehol semj6n l€tre. Az elekfomos iiram olyan
folytonos vezet6hurokbanjiin l6tre, amely az 6ramotfemtart6 energiaforr6st
t talmaz. A vezet6ket6s energiaforr6sokattafialmaz6h6l6zatokatdramkij,
rdknek neveznik. Megmutatjuk, hogy az dramkdrben foly6 6ramokat k€t
megmarad6sititrv6ny hatirozza meg: az egyik a tdltdsmegmaraddselve, vagyis hogy a ttilt6shordoz6k
nem keletkeznek6s nem is semmisiilnekmes az
dramkiirben,
a mdsikpediga m6r ismertenergiamegmsradds
elve.

28.2Az e elektromotoroserd
A ttilt6s6raml6s(vagy elektromos 6ram) vezet6anyagokbanakkor lehet folyamatos,ha.a vezet6 z6rt hurkot (vagy hurkokat), azaz dramk(jrt a,lkot.A
pozitiv tiiltesek mindig a nagyobb potenci6hi hely fel61 a kisebb potencidlir
hely ir6ny6ba mozognak. Term6szetesen,ha egy poziti't tiilt6s a csiikten6
potencial ir6ny6t kdvetve egy teljes hurok megtetele utiin vissza6rkezika
kiindul6pontra, akkor ugyanolyan potencidlon lesz, mint elindul6sakor.Enn9lfogva az dramkiir valamely pontj6n lennie kelt egy olyan eszkdznek,ami
a tiilt6senmunkdt v6gez6s 6temeli egy bizonyospotencidlkiiliinbs6gen.Ezt a
lok6lis energiaforr6st,amely a tiilteseken munk6t v6gezve, potenci6ljukat
megniiveli,fesziilts6gforrisnakvagy az elektromotoroserd (e,m,e.)forrisfnak nevezziik.Az e.m.e.6ltal l6trehozottpotenci6lvaltoz6st
az t iroll
nagybetfvel j el6ljiik.
FESZULTSEG Az elektromotoros erd forrisa vagy fesziilts6gforrAs
-FORRAS (4:
b6rmely olyan eszkiiz, szerk€z€t, Iizikai struktfra,
amely valamilyen energiafajtit 6talakitva elektromos
energiaforrisak6nt m{ikiidik.
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Fesziilts69forr6sp6ld6ul
a) az elem, az akkumul6tor (zsebl6mpaelem, aut6akkumul6tor stb);
A telep rendszerint tiibb elemet tartalmaz sorba kapcsolva. Ebben a lesziiltsegforr6sban k6miai energia alakul 6t elektromos
energi6v6.
b) a gener6tor; A villamos er6m(vek gener6torait Yiz- vegy g6zturbin6k hajtj6k, az aut6k gener6tor6t pedig az aut6motor. Ebben a
fesziilts6gforr6sban mozg6si energia alakul 6t elektromos energrava.
c) a napelem; Ezek biztositj6k pl. az iirhaj6k energiaell6t6s6t. Ebben a fesziilts6gforr6sban sug6rz6si energia (f6nyenergia) atakul
6t elektromos energi6vii.
d) bizonyos sejtek, amelyek k6miai energi6t haszniilnak fel, hogy
az 616 szewezetekben az idegp6ly6k ment6n 6s izomsejtekben
meghatiirozott potenci6l-kiil6nbs6 get tartsanak fenn.

a) A fesziiltsdgforre$taftalmaz6zArt
vezet6huroksematikus6ramkdri
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b) A V potencidl (a.fiigg6leges tengelyen) a tdvolsdg fitggvdny6ben
(azaza hurok menten).A fes,/iilts€gforr6snegativ kapcs6nbel6p6
pozitiv l6lt6sekpotencidljaa telepen val6 6thalad,issor6nt-val
megn6.

28-16bra
Zdrt 6ramkiirben16v6f, fesziilts6gforriisa rEta 6thalad6t6lt6sekpotenci6lj6tmegn6veli.

-ir(a)

-:jrlrlrlr(b)

28-2 hbra
A telep jel€n€l a hosszabbvonal jeliili
a nagyobb potenci6lti pozitiv kapcsot.
A + 6s -jeleket n6ha elhagyj6k.

Ak6rmilyen is legyen a m6dja - k6miai, mechanikai, sug6rz6si stb.
energia hasznosit6sa6llal - az elektromotoros er6 forr6sa a fesziilts6gforriis
k6t kapcsakiiziitt meghatArozottpotenci6lkiiliinbsdgettart fenn. Ha a fesziilts6gfo[6s kapcsairakiils6 6ramkdrt csatlakoztatunk,akkor az 6ramktirdn keresztiil' elektromosttilt6s r4ramlik.Amikor a magasabbpotenci6lir telepsarok16l a tiilt6s a fesziilts6gforr6salacsonyabbpotenci6l{t kapcsrihozjut, akkor a
telep elektromotoros ereje munk6t v6gez rajta, 6s visszajuttatja a magasabb
potencidlir kontaktushoz. Innen a titlt6s ism6t k€pes a kiils6 iiramkiirdn 6thaladni (28-l 6bra). A kapcsok k6ziitti potenci6lkiiliinbs6g m6g akkor is megmarad, ha kiils6 6ramktirt nem csatlakoztatunka fesziilts6gforr6shoz.
Az fuamkoritk tulajdons6gainak elemz6se, sor6n fesziiltsdgforr6son
mindig telepeket6rtiink (noha a leirtak brirmely tipusir fesziilts6gfon6s eset6re is igazak). Biir a tel€p 28-2 6brir' l6that6 jele n6mileg hasonlit a kondenzbtorlhoz, az 6ramkiiriik elemz6sekor csak ritk6n okoz zaYarl. A hosszabb
vonallal a telep pozitiv kapcs6tjeldljiik.
Az e.m.e. fogalma n6mileg anal6g egy vizet keringet6 cs6rendszerben
l6v6 szivattyirhoz,mely fiigg6legesenrnegemeli a Yizet, megnitvelve annak
gravit6ci6s potenci6lis energi6jrit. Ha a cstivek z6rt hurkot alkotnak, a szivattyf kiirbeeramoltalja a vizel a rendszerben (28-3 6bta). Az 6raml6s irtj6ban l6v6 akad6ly (pl. az 6brin sz[ir6l vagy hordal6kot tartalmaz6 cs6szakasz
kepezi ezt az akad|lyt) az 6raml6s szdm6ramechanikai ellen6ll6sk6ntjelenF
kezik, n6mileg lecsdkkentye a viz 6raml6si sebess€g6t.Ha a cs6 teljesen el
lenne z6rva, a viz nem 6ramolhatna, b6r a szivattyri tov6bbra is nyom6st fejtene ki. Ennek hat6s6rakezdenea viz az akad|ly ehivolitiisakor ism6t cirkuIiilni. Az etektromos 6ramkiir eset6ben,a tiilt6sek 6raml6s6nakftj6ba helyezett akadiilyt ne\ez^k elektromos ellendlldsnak (melynek iiramktiri jeliil6se
--.4fu- uagy --L-f).
Ha elektomos ifuamkiirben nyitott kapcsol6 (melynek
jele
(vagyis nincs olyan irtvonal az elektromos tiilt6-1vary
--r/
6ramkiiri
kiiz6tt, amelyen a ttilt6sek szabadon iiramoltelep
k6t
kapcsa
a
sek sz6m6ra
hatn6nak) akkor a fesziilts6gforr6s elekfomotoros ereje a kapcsol6 k6t kapcsa k6ziitt ,/ fesziilts6get hoz l6tre (ez ut6bbi hatiis6ra indul meg a
tdltesiiramldsa kaDcsol6zdriisakor).

'

vonatkoz6€ls6kis€rletettalenAlessandrcVolta grof
biol6giaihatesara
Az elektromoss6g
(1745 1827) olasz fizikus v6g€zte el. O talelta fel a galv6nelemet.Leinisa szerint 6tven
softa kdt6tt c€ll6b6l 6116tel€petk6szitett 6s a teleprekapcsolt dr6tok v€get a fiilebe dugta.
Ezudn ilgy 6rezt€,mintha f€jbecsapt6kvolna, majd levesrctyog6s6thallotta.

28.3Az elektromosriram

28.3Az elektromos6ram
Az elektromos6ram nem m6s,mint ttiltesekriramt6sa.A tiilt6sdxamt6trejdhet
szildrd vezet6kben,mint peld6ul az ir6asztal-l6rnpa€s a dugaszol6alj(mint
elektromosenergiafon6s)kiiziitti huzalokban.Kelelkezhet6ramfolyad6kokban
6s gtizokban,melyekbenmind a pozitiv, mind a negativionok mozogna*;s6t
r4ramm6g vdkuumonkeresztiil is folyhat. Ugyanis a nagyenergi6jitr6szecskegyorsitok l6giires terdbenp6ldrlul elekhonok, protonok vagy m6s tdlttitt 16szecsk6knyal6bjai haladnak.Jelenc6ljainknakt6k6letesenmegfelel a f6mekben ttirt6n6 vezet6sklasszikuselm6let6nekalkalmaz6sa:eszerinta f6mekben
helyhezkdtiitt pozitiv tiitt6sf ionok 6s azonossz6mirmozg6konyelektronvan,
melyek az ionr6csbanszabadonmozoghatnak.Gondolatbancsatlakoztassuk
hosszir,egyenleteskeresztrnetszetff6mhuzalk6t v6getegy telepkapcsaiboz.A
kapcsokkiiziitti potenci6lkiiliinbs6gmiatt szinteazorural(majdnemf6nysebess6ggel)fel6p 6 E elektromoser6terjiin l6he. A huzalbelsej6ben,arurakteljes
hosszdra'.Yr-Vr=

A viz riLraml6s6valszembeni
mechanikai ellen6ll6s
(fdmsztu6 vagy hordalek)
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-JtE dl . Minthogy a huzal egyenleteskeresztrnetszetii,
a

huzal k6t v6ge kiizdtt a taer6ss6g mindeniitt azonos' .
A vezet6 belsej6benaz elektromos er6t6r a tiilt6seke F = qE er6t gyakorol. A rugalmas er6kkel helyhez kiit6tt pozitiv tiiltdsek a r6csban nem
mozdulnak el, a negativ tdlt6sii elektronok viszont szabadon mozoghatnak a
huzal teljes hossz6ban.Egy nagyon leegyszerfisitettleir6s szerint az elektronokat az er6t6r (az E t6rer6ss6g ir6ny6val ellent6tes ir6nyban) gyorsitja,
mindaddig, amig egy helyhez kiitiitt pozitiv ionnal iissze nem iitk6znek; az
iitkdz6s sor6n sebess6giikvalamelyest lecsokken. EantZ,nujla gyorsulnak a
kiivetkez6 iitkiiz6sig, 6s igy tov6bb. Sok elektront egyszerre szemlllve, az
elektronok a huzal hossza menten yd d.tlagos sebess4ggel vri.ndorolnak, a
helyhez kiittitt pozitiv ionok k6z6tt ide-oda pattogva. Az iitkiiz6sek soriin az
elektronok mozg6si energi6juk egy r6sz€t a r6csrezg6seknekadj6k 6t, ami
6ltal a f6m melegszik. (Ez hasonlit arra, ahogyan aviz a sebes hegyi patakokon lezfdul: dtlagdt tekintve, a yiz nem gyorsul a gravitdci6s t6r hat6s5ra,
hanem tiibb6-kev6sbd egyenletessebess6ggelfolyik le a szikl6s mederben.)
Az iitkiiz€sek kdzdtti atlagos trivols6g - az irJl..dtlagos szabad ithossz - r€z
eseteben kb. 220 ion6Im6l6nyi Az elektronok kitziitti iitkiiz6sek dtkdk, 6s
hat6suk az elektromos ellen6ll6sra elhanyagolhat6.
Az 1 elektromos 6ramer6ss6get a vezetd teljes kereszhlletszeten 7 s
olatt dthalqdi tdltes mennyisigdvel definidljuk.

657

(a)

Elektromos6ram
(amikora kapcsol6

Kapcsol6

zarna van)

- -

Elektromos
ellen6ll6s

28-36bra
A folyad6kot 6ramoltat6 rendszerben
l6v6 szivattyir anal6g az elektromos
6ramkiiriik fesziiltsdgforr6s6val; a
vizfolydspedig az elektromosdrammal.

(28-1)
Lt

(C/s), melyet amperAz 6ramerdss6g
SI egys6geaz I coalomb/mdsodperc
(A)
(1
nek'
nevezilnk.A milliamper mA=10r A) 6s mikoamper (1 pA =
l0{ A) egysegeket
is gyakranhaszndtj
uk. Az dram ininydnar-megiillapod6s
szedntazt Lz iranyt tekintjiik, amerrea pozitiv ttilt6sek mozognakvagy mozosn6nak az elektromoser6t€rhatis6ra.Ha az elektromos6rama nesativ

Megiegyzend6,
hogy ez az dllit6snemmondellentaz el6z6fejezetekben
leirtaknak,miszerint tiikeletes vezel6kben az elektromos t6r zarus. Ott statikus esetekett6rgyalhrnk, melyekben a tiilt6sek D)'ugalombanvoltak 6s nem volt jelen telep, hogy a vez€t6 k6t pontja
kiiz(itt valamekkora poienci6lkiildnbs€gethozznn lCtrc. ltt dinltmihts esetekettargyalunk,
amelyeknela tiiltesek mozg6sbanvannak, miathogy a telep a vezet6 ket pontja kiizdtt potencidlkiiliinbs6gettart fenn, azazelektromosteret hoz l6tre a vezet6belsej6ben.
Az amperegys6getAndrc AmpCre(1775-1836)ftanciafizikus,az elektromosArammrgneseshatds{nakkutatqa tiszteletercnevezt6kel igy.
Noha kijeliiltiik ininydt, 1ett6l meg !€E vektormennyis6gA huzalbanfoly6 6ram akkor is
ugyanakkora,
ha a huzaltmeghajlitjuk,vagy csom6tkiitiink d. l nyillal jelzett irdnyanem
konkr6t terbeli, hanem az 6tur*itr topol6gi6j6hozrendelhet6ir6ny, mely a pozitiv tdltdsek
lehets€ges
mozg6s6nak
ir6ny6tjel6liki.

A kercs^metszet

28-4 6brt
jelzett t6rr6szelektAz 6rny6kol6ssal
rcnjai Lt = Ll/vdrd6 alatt a P sik tuloldal6rav6ndorolnak.

658 28 / Az elektromos&am 6sazellendllrs

tiilt6s( elektronok v6ndorl6srinakkitvetkezmenye,mik6nt f6mek eseteben,
akkor az elektronokt6nylegesmozg6sa6ppenellent6tesaz 1 6ramer6ss6g
peld6ul fdlvezet6kbenvagy
im€nt defini6lt iriny6val. Bizonyosesetekben,
pozitiv,
titltesek
egyidejiileg,egymdsmind a negativ
mind a
elektrolitokban,
sal ellent6tesir6nybanv6ndorolnak
Vizsg6ljukmeg kicsit ktizelebbr6lhogyanv6ndorolnakaz elekhonok
egy huzalban. Tekintsiink egy huzaldarabot(28-4 6bra) Az 6my6kol6ssal
jelzettterfogattisszeselektronja,a huzalramer6leges
P sikot /t id6 alattl6pi
jelzett
tdrfogatAlhossza:
6t.A
(28-2)

Ll. = vaLt

ahol voaz elektronok 6tlagos v6ndorl6si sebess6ge.Az AAI terfogatbat l6v6
iisszest6lt6s mennyis€ge:

LQ = neALt ,

(28-3)

ahol z az egys6gnyi t6dogatbar l6v6 vezet6si elektronok sz6ma, e az eleklroA (28-2) 6s (28-3) egyenleteksegitnok t6lt6se,€s A a htzal keresztmetszete.
s6g6vel az egys6gnyi id6 alatt a huzal keresztmetszeten6thalad6 /O tiiltesre

I =#= n"uo,q

(284)

ad6dik. (Vigyrizzunk: ne keverjiik iissze az A teriletet az amper egys6g rovidit€s6vel(A).)

az 1 mm)
SzAmitsukki az elektronokdtlagosvdndorlesisebess6g6t
keresztmetszetii huzalban, melyben az 6ramer6ss6g I A (ezek az adatok nagyj6b6l egy er6s f6nyii l6mp6rajellemz6k). A r6zben atomonk6ni egy elektron vesz r6szt az 6ramvezet6sben;a 162 atomsirlya
63,54, sfrfs6ge 8,92 g/cm3.

MEGOLD,4.S
El6szdr kisz6mitjuk n 6rt'k't, azaz a r'z egys'gnyi tedogataban lev6
vezetesi elektronok sz6m6t. Egy vezetesi elekfont feltetelezve atomonk6nt, n=N.rp lMaholNn az Avogadro sz|m, p 6s M a 16z sii'
riis6ge,illetve atomstilya.
elekbon IN/p
'= f .
lt "r"^ ) M

/ elekrron
\/

|

., atom\

f

g )f t06cmrJ

,=l.'ff]lu.02xr0r' - JL__. sl[*nrcnr]l.-;-,J
':.-LOJ')+ ; |
\

^^elektron
z=8,45x10'^-------;-
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azt kapjuk,hogy
A (28-4)k6ptetb6la v, v6ndorl6sisebess6gre
14

1
"

neA

"l'klonl|.r.eoz'ro'"
r
fs.+s*ro'"m.= ]1ro-um'
eleKlTon
\

,/\

/

v , = 2 , : 9 x 1 t0T
egy elekhon
mint 0,1 mm,/s.Ilyen sebess6ggel
Ez kisebb sebess6g,
3,76 6ra alatlteszrnegI metert!

^#ff
+

vd

Meglep6nek tiinik a p6lda eredm6nyek6nt kapott meglehet6sen kicsi
v6ndorl6si sebess€g.Ha az elektronok ilyen lassan v6ndorolnak egy huzalban, hogyan lehets€gesaz, hogy egy l6mpa bekapcsol6sakoraz izz6 szinte
azonnal kigyullad? Az ok abban rejlik, hogy amikor az fuamkitrt a fesziilts6gforr6shoz csatlakoztatjuk, az elektromos t6rer6ss6g kialakut6sa majdnem f6nysebess6ggelterjed v6gig az riramktirben. igy h6t amikor a kapcsol6 felkattintis6val kialakul a fesziiltsdgforrdst is tartalmaz6 teljes ziirt
hurok, akkor, abban a pillanatban, a hurok 6sszesvezet6si elektronja gyakorlatilag egyidejiileg kezd el mozogni. Noha az egyes elekfonok v6rdorl6si sebess6gekicsi, az 6ram hat6sa az 6ramkiir minden pontj6ban szinte
azonnal 6szlelhet6, Tov6bb6, noha a huzal keresztmetszete az |ramkot
egyes r6szein m6s 6s mds lehet (ami miatt a v6ndorliisi sebess6gnem sziiks6gszeriien azonos mindeniitt\, az I 6ramer6sstg szdmtrtike sz dramki;r
mind en p ontj dban ugyanakkora.
A vezetesi elektronok m6s tipusit mozg6st is vegeznek. Ezek az elekt'
ronok itgy viselkednek, mint olyan giizmolekul6k, melyeknek az iitk6z6sek
koziitti 6tlagos termikus sebess6gekb. 1,6x106n/s (az adat r1zre 6s 2UoCta
vonatkozik). igy h6t a huzalban foly6 6ram a vezet6si elektronok m6sodperaenk6nt titbb, mint egymilli6 m6teres sebessEgiibolyong6 mozg6sbb6|
6s a lassri (sokkal kisebb, mint I mm/s sebess6gii) v6ndorl6sb6l tev6dik
dssze(28-5 6bra).
Az elektronok mozgbs|nak ez a szeml6letesleir6sa - vagyts a vezeles
,,klasszikus" modellje, amely szerint az elektronok a g6zmolekul6khoz
hasonl6an bolyong6 mozg6st vdgeznek, mert a helyhez ktttittt ionokb6l
6116r6cson keresztiil vdndorolva Otkiiznek azokkal, olyan kvantitativ elmelethez vezet, amellyel 6rtelmezhet6 Ohm tiirvenye (ezzel a kiivetkez6
fejezetben foglalkozunk). Sz6mos m6s jelensEg azonban ellentmond ennek
a meglehet6sen naiv k6pnek. A kvantummechanik6n alapul6 modern elmetet ktivetkeztet6sei sokkal jobban egyeznek a kis6rleti eredm6nyekkel
Mai pontosabb ismereteink szerint a mozg6 elektronoknak hull6mtulajdons6gai vannak (43. fejezet). Az elektronlull6mok ktilcsdnhat6sbal6pnek az
atomokb6l, illetve ionokb6l 6116r6ccsal. Ha a r6cs azonos ionokb6l 6116s
geometriailag tiik€letes, akkor az elektronok mozg6s6t alig g6tolja. De ha a
r6csban hibdk vannak, pl. egy-egy atom hi6nyzik, vagy ',szennyez6" alomok vannak jelen, az elekffonhull6mok ezeken a hib6kon sz6r6dnak, megszakitva az elektronok addigi mozg6s6t. A ,,szennyez6" atomok kicsiny,
ak6r mindiissze p6r milliomodr6sznyi koncentr6ci6ja elegend6 az elektromos ellen6ll6s nagys6g6nak l6nyeges megv6ltozrar|s'hoz Magasabb h6m6rs6kleten az ionok rezg6 mozghsa szint6n elrontja a r6cs tiik6letes
szimmetri6j6t, mi'ltal az anyag fajlagos ellen6ll6sa megn6.

28-5 6bra
A f6mekben a szabad elektronok
olyan bolyong6 mozgist v9geznek,
mint a grizok molekul6i. Amikor a
f6mben elektromos er6ter alakul ki
akkor az elektronok az E t€rer6sseg
ir6ny6val ellentetes ir'nyban, vu 6tlagos sebess6ggelv6ndorolnak. A
(negativ tdlt6sii) elektronok v, 6tlagos
sebess6gii v6ndorhis a hozza l6ll"e az I
6ramot (a m6sik ir6nyban).
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28.4Az elektromosellenillds

A keresz'tnetszel

28-6 6bra
Alland6 I keresztmetszetii,Z hosszfis6gi vezet6, melynek vegei ktiztitt Z
potencirilkiil6nbsdgettartunk fent. A
potenci6lkiil6nbs6 g hatds ra a v ezeI6ben E tdrer6ss6galakul ki, aminek
krivetkeztdben a vezetlben I fu am
folyik.

A tov6bbiakban megvizsg6ljuk az I : nevf kdpletet, hogy meg6llapitsuk,
mely t6nyez6k fiiggnek a vezet6 anyagt tulajdons6gait6l, €s melyeket szab
meg a vezet6ben uralkod6 t6rer6ss6g. A t6rfogategys€gre jut6 vezet6si
elektronok szbma,n, nyilvinval6an a vezet6 anyagi min6s6g6t6l fligg. A v,
t6nyez6 r6szben a vezel6 anyagr min6s6g6t6l fiigg a pozitiv ionok alkotta
r6csban ide-oda pattog6 elektronok mozg6konys6ga kiivetkezt6ben. Az
elektronok sebess€geazonbanfiiggv6nye a tdlt6seket a vezet6n v6gighajt6 F
: eE er6nek is. Az elektromos er6t6r az ltkdz6sek kozdtt gyorsitja az
elektronokat, 6m ennek az ide-oda mozgasnak az ercd6je v6gezetiil egy
iitlagos sebess6ggeljellemezhet6 v6ndorl6s - hasonl6an ahhoz, ahogyan a
viszk6zus kiizegen 6t es6 tiirgy is meghat6rozott v6gsebess6get6r el. A
v6ndorl6si sebess€girgy alakul ki, hogy az adott sebess6gn6laz elektromos
efiter 6ltal v6gzett munka 6ppen egyenl6 az iitkoz6sek sor6n ,,elvesztett"
mozg6si energi6val.
Tanuls6gos a (28-4) iisszefiigg6stegy m6sik alakba ritimi: Tekintsiink
egy 6lland6 I keresztmetszetf, Z hosszirs6gri vezet6 anyagot, melynek
v6gpontjai koztitt I/ potenci6lkiiltinbs6gettarhrnk fenn (28-6 6bra). Minthogy

V =Vz-4=

t2

.-J,Edl., a terer6ss6g
"E: VlL.A v6ndorl6si
sebess6g
ar6nyos

az eE hajt6er6v:el,
igy k6t k6pletiink van E =y / L Es v, = 2 , melyekb6l
aztkapjuk,hogy:

u" ,= vL

(28-s)

Az I = nevf behelyettesit6s6velebb6l ad6dik, hogy

. V A
[ =_

(28_6)

tenyez6a vezett anyaginaktulajdons6gait6l
figg. Az ar6Az ar6nyoss6gi
nyoss6git6nyez6tl/p-val jeliilve:

,=l;)(+),

(28-7)

ahol p a vezet6 fajlagos ellen6ll6sa. Ennek SI egysdge(volVamper).(m6ter)
: (Vrn/A). A V/A egys6get ohm-nak nevezziik, riividitese C)'. A fajlagos
ellen6ll6st rendszerint az ohm mdter (Qm) SI egys6gbenadj6k meg. Alkalmankdnt a ,,hibrid" Ocm egys6ggel is tal6lkozhatunk. A 28-l tbblttzatban
kiiltinbiiz6 anyagok 20 oC-on m6rhet6 fajlagos ellen6ll6s6t foglaltuk rissze.
Bizonyos esetekben(l6sd a 28.7 fejezetet)k6nyelmesebb a fajlagos ellen6ll6s
reciprok6f a fajlagos vezet6k6pess6get haszn6lni, amelyet a q : l/p k6pletrel
defini6lunk.A o fajlagosvezet6k6pess6g
SI egys6gesiemens/m6ter(S/m).
A fajlagos elten6ll6st egy ar6nyoss6git6nyez6 reciprokakent vezettiik
be. Az anyagok fajlagos ellen6ll6sasz6most6nyez6t6l fiigg, p6ldriul nedvess6gtartalomt6l,nyom6st6l, kristiilyszerkezett6l6s h6m6rs€klett61.K6plettel a
h6m6rs6kletfiigg6sta legkdnnyebb megadni. Kis6rleti eredm6nyekb6l ismeretes, hogy az ellen6ll6s relativ v6ltoz6sa kdzetit6leg ar6nyos a h5m6rs€klet
mesv|ltozds|val. azv
P

-

Po =
a(T -To)

(28-8)

Po

"

Az ohm egys€getGeorgOhm n€metfizikus tiszteleterenevezGkel, aki 1827-benfelfekdzdtti ar6nyoss6got.
L6sdm€g a (28-11)dszdezteaz 6ramer6ss€g
6spotencidlkiiliinbs6g
szeft gg€st(Ohm tijrv6ny€t)-

28.4Az elektromosellen6ll6s

28-l TABLAZAT Fajlagosellen6llisok 6shdm6rs6kletiegyiitthat6ik
p faj lagos ellenillds

20' C -on

Anyag

Szigete16k
Csill6m
K6n
Uveglemez

2 x l0r5
I x l0t5
2 x l0rr

€rfaj lagosellen6ll6s
h6m6rs6kletiegyiitthat6ja (rPC )

50 x l0-3
-80 x103
-70 x l0r

F'!lvezet6k
Szilicium
Germ6nium
Sz6n (grafit)

640
0,46
1,4 x loj

-75 x103
48 x l0-r
-0,5 x l0r

Vezet6k
Aluminium
Bronz
R6z
Arany
Vas

2,8 x 104
18 x l0 "
1 , 7x 1 0 8
2,4 xl03
10 x l0-

3 , 9x 1 0 r
0,5 x l0-3
6 , 8x l 0 3
3,4 x loJ
5 x loj

Manganin

cu
It+u"

[4%Ni
Higany
Nichrome*
Platina
Eziist
Volfr6m
Cink

<0,0005x l0r

44 x l0-

112%Mn
96 x 10r
I00xl03
10 x l0-8
1,6 x 10*
5,7x l0l
5 , 9x l 0 "

0 , 8x l 0 r
0 , 4x l 0 3
3,92 x lO3
4,1 x l0r
4 , 5x 1 0 3
4,2 x l0'

* Fiit6spirilokbanhaszn6latos
Dikk€l-kr6m6tvdzer.

ahol az a arfnyoss6gi l6nyez'I a fajlagos ellen6llis h6m6rs6kleti €gyiitthatq6nak nevezziik.A ( referencia-h6m6rs6kleten
az anyag fajlagosellen6ll6sapo.
A (28-8) k6pletet gyakran az aliibbi, 6ttekinthet6bbatakbaniriuk fel:

A FAJLAGOSELLENALLAS

VALTOZASA
A H6Irnnsnr-

p = p,rll+dtT-Totl

tzr-st

LETTEL
N6h6ny j6l ismert anyag p 6s d 6rteket a 28-l tabliizatbanadtuk mego.
Minthogy R ar6nyos p-val, azl is irhatjuk, hogy

n = Ro[l +d(?'- "o )]

(28-10)

Az elleniill6s h6m6rs6kletfiigg€s6realapozva h6m6r6t lehet k6sziteni (l6sd a
28A-7 feladatot).

'

A 28-1tibldzatbannem szerepelnek
olyan anyagok(n€h6nyelemCssz6mosilyen szupmvezet6neknevezettdtvdz€tl6tezik.)amelyekfajlagosellen6ll6sa
z€rushozkdzeli abszolit
h6m€rsekleteken
z6rus.L6sdm6g,,Szupravezct6s"
cimsz6alatt.

661,
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28.5Az Ohm tiirv6ny
A (28-7) itsszefiigges
szerinl ha a nem z6rus fajlagosellen6ll6strud k€t
v6gpontjakiiziltti potenci6lkiiliinbs6gZ 6s a rudon 6thalad66ram 6ramer6sa v6gpontokktiziitti potenci6lkiil6nbs6ggellens6ge{ akkor az 6ramer6ss6g
ne ar6nyos.Meglep6, de az ar6nyoss6gval6ban fem6ll sz6mosk0liinbtiz6
anyag eseteben.Ha az ar6nyoss6gpontos, az anyag kiel6giti az Ohmt0rv6nyt.A (28-7)k€pletb6lazt kapjuk,hogy
r/-

AZ OHM TORVENY

(28-11)

tD

ahol R az ellen6ll6snak nevezett 6lland6, amely fiiggetlen az anyagon 6lfoly6
l riramer6ss6gt6l.Egy p fajlagos ellen6ll6siranyagb6l k€sziilt t hossais6gl, I
egyenletes keresztmetszet( rud ellenrill6s6t a (28-7) 6s (28-ll) k6pletek
alapj6n a kiivetkez6 alakban irhaduk fel:

(28-r2)

A
Az ellen6tl6segysdge1 Ohm (Q).
I

1
,/
l,/
f_-v

.

a) Ide6tisellen6ll6s.

b) Alagftdi6da.

c) Vez6relt szilicium egyeniliayit6.

d) Zener-di6da.

28-7 6bra
N6h6ny elektromos eszkiSzI-V karaklerisztik6ja. Csak az ide6lis ellen6lltis
(a) eldgiti ki az Ohm t6w6nyt. Szerencs6re,sz6mos anyag viszonylag sz6les
h6m6rs6klettartom6nybaa tiibb6-kev6sb6 j6l kiiveti az Ohm tiirvenyt.
Egy ellen6ll6st k6pez6 eszk6z6t 6thalad6 6ram er6ss6ge 6s az azt le1.rehoz6 fesziilts6g kdztitti kapcsolat nem mindig line6ris. N6h6ny eszkoz I-V
karakterisztikdj6t (az I 6s y kdziSfiikapcsolatot) a 28-7 6bra mutatja. L6that6,
hogy csak az a) 6hin v6zolt karakterisztik6jn (ide6lis) ellen6ll6s kdveti az
Ohm tiirv6nyt, minthogy csak ott nem fiigg R 6rt6ke az 6ramer6ss6gt6l. A
ttibbi esetben az n etlen6ll6st ugyan szintdn V/I h|nyadosklnt defrni6ljuk, de
az ellen6ll6s fiigg az iiramer6ss6gt6l.A tov6bbiakban csak az olyan ellen6ll6sokkal foglalkozunk, amelyek eleget tesznek az Ohm-tiirv6nynek.

Egy 5 mm2-es, egyenletes kereszfinetszetfi sz6nrudb6l ellen6ll6st
k6szitiink. A sz6ffud ket vege kiiz€ kapcsolt 15 V-os fesziiltsEg
hatisrira 4x10 3 A er6ss6gii6ramnak kellene 6tfolyni mjta. Sz6mitsuk ki a) a rud ellen6ll6s6t 6s b) a rud hosszits6g6t.

MEGOLDAS
a) A rud ellen6ll6s6taz Ohm-tiirv6ny (28-l l) alkalmaz6s6valsz6mithatiuk ki:

28-86bra
Jellegzetesellenitltisok.

^=;=;ffi

= 3?50f,i=
3,75
kf,i

ahol kC! a kiloohm(l ka = 103A) r6vidit6se.Hasonl6k6ppen
MO jelet a megohm(1 Mf,l : 106Cl) riividit6sdrehaszn6ljuk.
Megiegyzend6,hogy ha az ellen6ll6sokat
kO, a fesziilts6get
V
egys6gekbenadjuk meg, akkor az dramer6ss6get
milliamper
(1nA :10r A) egys€gekben
kapjukmeg (ami a modemelektronik6bansokkal praktikusabbegys6g, minr az A).
b) A rud hossz6ta (28-12)tisszefiigg6s
segits6g6vel
hatirozhaduk
p!./A,
meg R=
ahonnanI 6rt6k6tkifejezve:
" R A
p
R EsA szim6rt9k1t,6sp-nak a 28-1 titbl zatbantal6lhat6 6rt6ket
behelyettesitveazt kapjuk, hogy
(3,75x10rQ)(5x10{m2)
= 1,34x 103m
(1,4x10-5Qm)
Nyilv6nval6, hogy egy 3,75 kO drtekii (vagyis tipikus
nagys6gri)ellen6tl6stnem lehet tiszta sz6nb6lelk6szitenitgy,
hogy egy miniatfr elektronikus k€sziildkbe be6pithet6 legyen.
Az ellen6ll6sokat
kiil6nbiiz6anyagokkever6k6b6lk€szitikrigy,
hogy a kiv6nt ellen6ll6s6sm6retmellettkell6 szil6rds6git
legyen
(pl. a h66s az ellen6lt6sne fiiggjiin a kiirnyezetparam6tereit6t
m€rs6klett6l).

28.6A Jouletiirv6ny
Mint 16ttuk,az ellen6ll6s v6gpontjaira kapcsolt fesziilts6gkiildnbs6gelektronokat kesztet az ellen6ll6son val6 6thalad6sra, 6s az elektronok ugyanakkora
v6ndorl6si sebess6ggelldpnek be az egyik v6gponton, mint amekkor6val
kil6pnek a m6sikon. Eml6kezzink arra is, hogy az elektronok 6ltal
,,elvesztett" potenci6lis energia az ellen6ll6sokban,mint h6 (bels6 energia)
jelenik meg. (Ez anal6g azzaI, amikor egy cs6nakot a motorja 6lland6 sebess6ggelhajt: a vizben energia nyet6dik el, mikiizben a viz kissd fetmelegszik.)
Ellenill6sok eset6benezt ajelensdget Joule h6nek nevezziik.
Az ellen6ll6sban fejl6d6 Jouleh6 mennyis6g6nekkisz6mit6s6ratekintsilk a 28-9 6btin liL+hat6,fesziilts6gforr6st 6s ellen6ll6st tartalmaz6 egyszerf
jellel az Ohm ttirv6nyt kiel6git6 (ohmikus) ellendlhist
6ramk6rt. A 14fujeliiljiik,
az egyenes vonalakkal pedig a z6rus ellen6ll6sir vezet6ket
(huzalokat). Ma is a m6g Benjamin Franklin 6ltal bevezetett konvenci6t kiivetjiik, amely szerifi a fesziihs4gforrdson klviil az I dram a mogasabb potencidli hely fel6l az alacsonyabb potencidhi feli folyik. Ezt technikai 6ramir6nynak nevezziik. Term6szetszeriileg,a f6mekben a vezet6si elektronok
negativ tiiltesiik mi lt, ezzel ellenkez' ir6nybar mozognak. M6sfel6l, sz6mos
anyagban (fotyad6kokban, giaokban 6s bizonyos f6lveze(i eszkiiztikben) a
pozitiv t6lt6sek is rlszlvesznek rz dramvezet6sben. Igy a technikai 6ramir6ny
az az ft[ny, amelyben a pozitiv titlt6sek v6rdorolnak (vagy v6ndorolniinak,
ha 6ppennincs jelen ilyen tiilt6shordoz6).
Eppen 6gy, mint kor6bban tettiik, a fesziilts6gforr6st 6s az ellen6ll6st
tartalmaz6 rendszert a kiimyezet6t6l elszigeteljiik, igy energia ebbe a rendszerbe nem l6p be, €s nem tivozik onnan. Minthogy a rendszerben az energia
megmarad, annak az energidnak, amit a tolt6sek nyernek a fesz0lts6gforrilson

'H
p:W:nB

dw
ctt

28-9 hbrt
A fesziilts6gforrds6ltal v€gzett munka az ellen6ll6sbanh6v6 alakul.
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fthaladva, egyenl6nekkell lennie az ellendlldsbanfejl6d6 h6vel. Az t e.m.ez dq ti>lt'sen dW mn*6t v6gez:
dw:

tdq

A fesziiltsegforr6sdltal v6gzettmunkav6gz6ssebess6ge:
dW
d,

=" - d q
d,

avagy,az 6ramer6ss6g(28-1) definici6ja kdvetkezt6ben

dW
dt

rr cl l
I

0.10
0.0s

Vegyiik €szre, hogy mialatt a feszi.ilts6gforr6saz egys6gnyi t6lt6sen t
munk6t v6gez, a toltesek potenci6lis energiiija a fesziilts6gforrdsonval6 6!
halad6sakorugyanennyivel (az egys6gnyi tiilt6s Z potenci6lis energirij6val)
n6. A fesziilts6gforr6s kapcsai kiiztitti Z potencialkiiliinbs6g teh6t ugyanakkora, mint az ellen6ll6s ket v6gpontja k6ztitt. Az energia-megmarad6selve
miatt a feszi.ilts6gforr6smunkav6gz6s6nek(dWdt) sebess6geegyenl6 az ellenfll6son ttirt6n6 h6fejl6d6s sebess6g6vel.(Minthogy ez a h6 rendszednt
kisugrirz6dik, elvezet6dik a kiimyezetbe 6s igy,,eltiinik" az 6ramkorb6l,
gyakran haszn6ljuk a ,,disszip6l6dik" kifejezlst.) Az ellen6ll6son disszip6lt P
teliesitm6nv tehet:

^

E

dlr

(28-13)

dt

0l
1

4.2
4.3
4.4
H6mdrs6klet(K)

a) Higanyminlaellen6ll6saa h6m6rs6klet fiiggv6ny6ben.A Tc kritikus
h6m6rs6kletn6laz ellen6lldshirtelen v6ltozik. Modern m6r6sekszerint a szupravezet66llapotbanl6v6
anyagok fajlagos ellen6ll6sakisebb
mint l0 25f)m. vagyisvalobanz6rusnak tekinthet6.

vagy, minthogy az ellen6llis k6t v6gpontjakozli feszulls6,g:t = V,
P = W

Ez az egyenletmis alakbanis felirhat6.Ohmt6ry6nyet( Z: 1R)felhaszn6lva
a (28-l4) iisszefiigg6s
az alabbialakottilti:

28-10ibra
Szuprav€zetes.

(28-1s)

P=12R

Az ellen6llisokon disszip6lt-I'rRteljesitmenytgyakran nevezik h6vesztes6gnek,a fejl6d6 h6t Jouleh'nef. Ohm tiirv6ny6t m6sk6ntalkalmazvaa P
- /-/I( Keptetnez
rsJurnalunK.
rgy
DISSZPALT P
TELJESITMENY
ELLENALLAST
TARTAIMAZO
ARAMKORBEN

b) Szupravezet6gy[iniben 6s golyoban keltett elektromos 6ramrak
olyan a m6gnesestere. hogy a golyo lebeg. Az dramok evekig mdrhet6 v6ltoz6s n6lkiil keringenek.

(28-14)

"1
=12R
=VI

(28-r6)

=v2/R

lfa. a 28-9 6bdn 6bnizolt 6ramkiirbenJ:6 V 6s R = 12 O, mekkora
a) az id6egys6g alatt a fesziilts6gforr6s 6ltal vdgzett munka 6s b) az
ellendlliisondisszipdltteljesim6ny?

MEGOLD.4S
a) Az energiamegmarad6s elve mietl az a) k6rd6sre v6laszk6nt
megadott sz6m6rt6knek egyenl6nek kell lennie a b) k6rd6sre
adott 6rtekkel. Felismerve, hogy az I e.m.e. egyenl6 az ellen6ll6s v6gpontjai kiiziitti Z potenci6lkiiliinbs6ggel, Ohm ttirv6nye
I = tR. Az adolt sz6mert6keket behelvettesitve.

I

A\/

/=:=-Y--:-=0.5A
.R 12c)
A fesziilts6gforr6smunkav6gz6s6nek
sebess6g6ta (28-13)
egyenletadjameg:
l
") ' : ' = t t = ( 6 w
v x o , 5 A ) = 3 , 0 0 :l=, o o w

d

t

s

b) Az ellen6ll6son disszip6lt energi6t, noha egyenlf dWdt-vel, a
(28-16) formula alkalmaz6s6valis kisz6mithatjuk:
P = I, R = (0,5 A), (12 O) = 3,ggV/

Kapacitis-drzdkel6 lemezek

I
,-1g

A tekercsek
keresztmetszete

\ffi

g

28-116bra
A szupravezet6gravimeterekb€nk6t
vizszinteshelyzetf (szupravezet6)
tekercs egy gdmbtit lebegtet.A giimb
helyzetet a feltiintetett ndgy, 6s az
6br6n nem feltiintetett, az 6bra sikja
felert6s alah elhelyezetttoviibbiker
lemez k6ztitti kapacitisok m6r6sdvel
hqt;r^2?;V

nFo
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28.7Az riramsiirfis6g6sa vezet6k6pess6g
Sz6mosesetbenaz elektromos 6ramok nem huzalokon vagy egy6b j6l defini6lt vezet6kben folynak, hanem kiterjedt kiizegekben, p6ldSul a l6gk6rben, az
6ce6nokban, a fiildben, elektrolitoldatokban, a csillagok ionizllt ginokb6l
6116atmoszf6r6j6ban, plazmdkban stb.. Ilyenkor c|lszer(i az 6ramsi(riis6g
fogalm6t haszn6lni, melyet az qdott pontban az egysignyi fel leten dtJbly6
dr amer 6ssbgg eI hatiLrozznk me g'.

./ARAMSUR6S6G

,

(skal6r alakban)

I
A

(28-17)

az
A (28-4) keplet szerint1= nqvl, igy vektoralakbana J ilramsiiriiseget
al6bbim6donirhatjukfet:

J ARAMSURfSEG

tr=nqvo

(vektor alakban)

(28-1E)

Itt n az egysegnylterfogatbanl6v6 szabadtiilt6shordoz6kmennyis6ge6s vo
az 6tlagosvdndorl6sisebess6g.
Szokis szerintvo irgy hatiirozhat6meg, hogy
itrinya megegyezz'k a pozitiv tiilteshordoz6k mozg6s6nakir6ny6va1.(Ha a
negativ elektronok a tiilt€shordoz6k, az elektronok mozg6sir6nya€ppen elvd-vel.)
lent6tes
kiss6elt6r6formdbanis felirhatjukegy
Az Ohmtiirvenytaz eddigiektcil
vezet6benfoly6 6ram figye/ hosszris6gri6s ,4 egyenleteskeresztonetszetii
lembev6tel6vel:
Ilyen vezet6esetdben,(felt6ve hogy ohmikus ellen6ll6sf)
t: VIR6,sE = V/l.igy
-

Y

EI,
-

E!.

I = - = - = - = -

EA
p

(,:)

Az iisszef0ggesmindk6t oldal6t azI teriilettel elosztvaazt kapjuk, hogy

, =!=(!), =""
A

Az OHM TORVENY AZ ARAMSfRTSEGGEL KIFEJEZVE
(differenci6lisOhmtdrv6ny)

(28-1e)

\P)
J:oE

(28-20)

1987-benBednorz 6s Miiller a magash6m6rs€kletilszupnvezetes(f"= 35K) felfedez€s€ert
nyertik el a Nobel dijat ( a fordit6 megi.)

Az anyagok o fajlagos vezet6'h6pess6g€t
a fajlagos ellen6ll6sreciprokak6nt
(C)m)-r= siemens(S).
defini6ljuk,o = (l / p\ , SI egys6ge
Immrir k€t lehet6sEgiinkvan az anyagokbanfoly6 elekfomos fuamok
jellemz6s6re:

Makroszkopikus
leirds
(v6gesmEretiivezet6eset6n)

Mikroszkopikusleir6s
(anyagbelsej6ben,
egy adottpontban)

v
R

(28-21)

J=oE

A makroszkopikusleir6s akkor hasznos,ha v6gesm6retf 6ramkiiri elemeink
vannak,6s az egdszegys'grevonatkoz6/ 6s R elektromosjellemz6ketki
tudjuk fejemi. Ezzel szembet a pqilgszkopikus leir6s sor6naz anyagbelsejebenqdott pontra jellemzd lok|lis param6terek:az elekfomos t6rer6sseg6s
6ramsfriisdgktiziitt teremtiinkkapcsolatot;e leir6sn6laz anyagmerete,kiterjed6seteljesenkiiztimbiis.(Ez6rt nevezikaz ut6bbit differenciilis Ohm
tiirv6nynek.)
helyr6l-helyreviiltozik.Ennek
Nehaa ttilt6ssiinis6g
a vezet6belsej6ben
kiivetkezmdnyek6nta J aramsiiriis6gis pontr6l pontra veltozik. Adott I feirgy sz6mithatjukki, hogy az 6ramsiiliileten 6thalad6teljes 1 riramer6ss6get
disegeta teljesI feliiletreintegr6ljuk:

t,.,,*= [t'at

(28-22)

Itt dA a feliiletelem-vektor, amelynek irinya az adott feliiletre mindeniitt
mer6leges. Megjegyzend6, hogy mig az I 6ramer6ss6gskal6r, addig a J
i4ramsdriiseg vektormennyis6g.

Nagyenergi6jir elektrongyorsit6b6l kil6p6 ktir keresztmetszet(
elektron-nyal6b sugara I mm. a) Ha a nyal6b 6lland6 keresztmetszet( 6s 6ramer6ss6ge8pA, mekkora a nyal6bban az 6ramsiiriis6g?
b) Az elektronok sebess6gemajdnem akkora, mint a f6nysebess6g,
igy sebess€giiket elhanyagolhat6 hibaval c-nek lehet tekinteni.
Sz6mitsuk ki a nyal6bban az elektronok siirfis6g6t. c) Mennyi id6
alatt t6vozik Avogadro sz6rnnyi elektron a gyorsit6b6l?

MEGOLD.{S
8x10*A
3
z(1x 10 m)'

= 2 , 5 5A l r n 2

b) Az I : nevokbpletalapjitn:
2 , 5 5A l m '
t
=
€ v a ( 1 . 6 0 xl 0 - ' - C X 3x l 0 " m/ s )
c) Az I:

r.-ti^lU

AQ/AI keplet alapj6.f.
LO N,e
.
at:-=-=
I
I
= 1,20
x l O r os

(6,02x 10' rX1.60x l0-r'c)
(8x l0 6A)

(kb. 381 6v!)

m
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msec---;
a) Ez a f6nyk6p olyan speci6lis filmfelvev6g6ppel k6sziilt, amelyben az
expozici6 alatt a film 27 m,/s sebess6ggelmozgott. (Az id6 a k6pen
balr6l jobbra telik.) A k6pen l6that6 egy halvSny l6pcs6zetes k6p,
ezek az elfvillamok, melyek a felh6 alj6t6l lefel6 indutnak 6s egyre
hosszabbak; ezut6n l6that6 a felfel6 hal ad6 nagyon flnyes jtivilldm
ami a fiildr6l a felh6 fel6 irdalul 6s olyan gyors, hogy egyetlen k€pnek tfinik 6s a fenyess6ge fokozatosan csdkken.

b) A fdnykep6szezt a sok kisiil6sb6l 6116vill6mot ilgy iirtikitettg meg, hogy az expozici6 alatt g6pet ingaszeriienmozgatta. El6gazisok rendszerint csak az els6
kisiil6seken l6thatok; a tovdbbi kisiil6sek
ugyanazon a kis ellenilltisit, ioniz6lt leveg6ben kialakult vezet6 csatomd.banfutnak
v6gig, amely mintegy lff K h6m6rs6kledire heviil fel (€s amely el6g fon6 ahhoz,
hogy aldr k6zeteket p6rologtassonel). Az
6mmvezet6 csatoma6tm6r6je n6h6ny mm
6sn6h6ny cm kiizdtti. A mennyddrg6st a
forr6 ionizrilt leveg6 robbanrisszerf kitiguliisa okozza,

28-12 Shra
)-tlta-ia" ii"rA-iija'. A leglbbb,felh6 6s fijld kiizittti ithim 3-5 tdsiildsbdl
igy a szem k6pesa
6ll, melyek egyiittesid6tafiaman6hfny tizedmdsodperc,
ideig tarl mint
kisiilEs
hosszabb
6rz6kelrri.
N6ha
az
egy-egy
vill6mok viltog6s6t
a tobbi,6sa tiilt6sekdramlisaa kis ellendllisrivezet6vill6mcsatomibanndh6ny
gettd6zel6tizedmdsodpercig
folyamatosfenyjelense
A vill6moknak szimos tipusa van. Ezek reszleteiolyan filmfelvev6g6ppeltanulmrinyozhat6k,
amely$enaz expozici6alatta film 27 m,/ssebess6ggel mozog, igy az esem6nyekid6beli sorrendj6t a ltlmen vizszintesen
,,sz6tteriti".A 28-12a6bnin ilyen felv6teltl6thatunk:a tipikus villim tigy keza felh6 als6r6sz6b6la
d6dik, hogy halvrinyanvil6git6 el6villimok sorozatiiban
mindegyike
ut6n az ioindulnak
meg.
Ezek
fold fel6 egyrehosszabbkisiil6sek
az el6vill6mok
ntz|lt vezet6csatomamintegy 50 m6terrelmeghosszabbodik;
kdziitt mintegy50 ps-ossziinetvan.V6giil, ha az el6villlm megktizelitia fiildfelszint,a csricsa6sa liild kdziitti nagyoner6selekhomoser6t6rhatis6raott egy
er6skisiil6s indul meg, ami udn a fiild6l a felh6 fel6 beindul a ffivillimnak
tizedevagy fele
nevezettkisiil6s.A f6vill6m nagyongyonan, a fdnysebess6g
(ezerta fiivill6m a
terjedfelfel6a mfu kialakultvezet6csatomriban
sebess€ggel
filmen egyszedicsikk6ntjelenikmeg).Mig az el6vilLimokkialakul6saa n6h6ny
km magass6gban
l€v6 felh6kalj6tola ftildig miniegy0,02s ideigtart a fbvilldm
visszafel6(felfel€)ezt a t6vols6gotm6r rnind6ssze70 ps alattbefu{a. A vill6mtipikus6rt6ken6hrinyszortizezeramper,a
csrics6rt6k6k6nek
banaz ilmmer6ss6g
tiz coulomb.
sz6llitotttiiltesn6h.inyszor
A28-l2b 'l'tifl1|4thatof6nykepetfgy k6szitett6k,hogy a f6nyk6pez6g6pet nyitott zrirralinga szeriien;igy egy kb. 0,6 s-ig tarto vill6mban 12 kisiilest
lehetettelkiiliiniteni.@zeka f6nykepekLeonE. Salvanekiinyv6b6l(tightning
Ebbena
and Its Spectnm", University of Arizona Press,1980) sz6rma2nak.
hotanics,
hogy
tov6bb6
sok
f6nyk€p
tal6lhato,
sz4mos
lenyiigdz6
kiinyvben
gyank€szitsiinknappalvillimokr6l fenyk6peketegyszerfkisfilmes f6nykepez6g€ppet.)

Reszecskegyorsit6b6l
kil6p6 kdr keresztrnetszetfprotonnyal6bsuga_
ra 0,6 mm. A 28-l3a 6braM lramslrfisegeta tengelyt6lm6rt tiv-ols6gfiiggv6ny6benmutatja.Mekkoraa teljesnyal6b6ramer6ss6ee?

MEGOLDAS

0,2 0,4 0$ 0,8

Az ilramsiitiiseg hengerszimmetriiijamiatt vdlasszunt ki egy r su_
gari 6s dr szdlessdgfelemi kiirgyiirft (2g-l3b 6bra). igy a.a =
2nrdr. A 28-13a6bra szerint a -r iiramsiirfsdget(SI egys6gben)
0<r<.0,6.mmtartomiinyban
aJ(r)= (4 - 4r/0,6x10:)A./m,k6pletteladhadukmeg.igy a teljes6ramer6ss6g:

t = [ ru=
f'"""'^1+-t, /o,6rto-3m)(2m)dr

b) dA = 2rrdr terlj,letii kiirgyrirf

'=('"n#-;1"-"'

28-13 hbra
A 28-5p€ldrihoz.

= ( 2 , 4 - 0 , 3 0x) 1 0 - , A= 2 , 1 0m A

Egy , elekhomotoros erejii fesziilts6gfon6s a dq t6fte_
sen dllz munkiit vdgez, mialatt a tdltdsek potenciitljfit t_
vel megniiveli.

dw: tdq
Az I elektromos dramer6ssdga vezet6 tetsz6leges
hely6na reljeskeresztmetszeren
id6egys6galan rithala_
d6 tolt6sek mennyisege:

^

A
ahol p az anyag fajlagos ellendlldsa. A
fajlagos ellen_
dllds a h6mdrsdkleti eg)/ tthatoje a Z h6m€rs6kleten
merhet6 p fajlagos ellen6ll6s 6s a Zl referenciah6mersekletenmerhet6 po lajlagos ellendllds ktizdtri
kapcsolatrajellemz6, az al6bbi iisszefiigg6sszerint:

p = po[r+ae_r)]

r=!!

ctt

Az Aramer6ssegir6ny6t a pozitiv tiilt6sek halad6si ir6ny6val defini6ljuk. (Noha 1-nek ir6nya van, m6gse vek_
tormennyis6g.)A f6mek elektromos vezet€s6nekklasz_
szikus modellje szerint a vezet6si elektronok a s6zok
molekuldihozhasonloanviselkednek;minden irdnvban
v6letlenszenienmozognak.Amikor a vezet6benejektromos er6t6r alakul ki, az elektronokra olyan er6 hat,
amely a v6letlenszerf mozg6s mellett az elektronokat y,
drlagos vandorldsi sebessiggel E irrinydval ellenletei
iriinyban mozgatja. A v6ndorl6s sor6n az elektronok a
helyhez kiitiitt (r6csba rendezett) ionokkal, ill. atomok_
kal rilland6an iitkdznek. Az 6ramer6ss6g egy olyan,
6lland6,4 keresztmetszetfivezet6ben,melynek t6rfogategys6g6benn darab, vo 6tlagos vindorlisi sebess6ggel
mozgo vezet6sielektron van:

Bizonyos elemek 6s anyagok megfelel6en ala_
csony h6m6rs6kleten szupravezet6v6 v6lnak. Ekkor
fajlagos eltenSll6sukz6rus.
Az anyagok belsej6benfoly6 6ramot a "/ 6ramsiirf_
sdggel jellemezhetjiik, ami megegyezik az adott pont_
ban az egys6gnyifeliiletendthalado6ram dramer<isse_
s6vel:

Skalir alakban
.

V: IR
Egy t hosszirs6gri,
6lland6A keresztmetszetii
rud R el_
len6ll6sa:

Vektor alakban

I
A

J=neya

ahol n a 4 tdlt6sfi tdlt6shordoz6k sz6ma t6rfosat_
egysegen-kent,
ds vda tiill6shordozokritlagosvrinaor-lisi
sebess6ge.
Egy adoftA feliileten 6thalad6 6ramI 6ramer6ssdge:

I = nevl
AZ OHM TORV6NY:

pr

r=lr d^
A DIFFERENCIALIS
oHMTORVENy

J = ol!

ahol o : l/p , az adott anyag fajlagos vezet6k6pess6ge.
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Kdrddsek
l. Hogyan lehet meg6llapitani egy telep kapcsainak
polaritris6t? Soroljunk fel min6l t6bb m6dszert.
2. Vannak-e 6s ha igen, mik az el6nyei a technikai
6ramirriny haszn6latnak ?
3. Mi6rt negativ a fflvezetok 6s szigetel6k fajlagos
ellen6ll6s6nakh6m6$6kleti egyiitthat6ja?
4. A vezet6kben az elektronok v6ndorl6si sebess6ge
nagyon kicsi. Mi6rt alszik el m6gis a csitl6r riigtiin a
kapcsol6 lekapcsol6saut6n szinte azonnal?
5. Mi lehet a f6 oka annak, hogy az ellen6ll6sok nem
az Ohm tiirv6nynek megfelel6en viselkednek?
6. Vastag r€zhuzal elleniilliisa R,. A huzal kiizep6t
kifurva csiivet k6szitiink, melynek bels6 iitm6r6je
fele a kiils6 6tmer6j6nek;6s melynek ellen6ll6saRr.
Mekkora R, /R, ?

7. Edison els6 izz6l6mpii l6nyeg6ben sz6n izz6sz6llal
miikiidtek. Vajon mi6rt kellett ezekkel a l6mpdkkal
egy ellen6ll6stis sorba kiitni?
E. A 22. fejezelben gondosan kimutattuk, hogy a vezet6k belsej6benE : 0 akkor is, ha kiviil E z6rust6l
kiiliinbiizik. Ebben a fejezetben mi6rt 6llithatjuk
ennek €ppen az el lenkez6j6I?
9. Egy telep kapocsfesziiltsdgemikdnt lehet nagyobb,
mint az elektromotorosereje?
1 0 . R6gebben az aut6k elekfiomos rendszere 6 V-os
volt. Vajon mi6rt haszn6lnakma l2 V-os rendszert?
1 1 .KEt izz6l6mpa kozul: az egyrk 220 V, 25 W-os, a
m6sik pedig 220 V, 100 W-os. Melyiknek az izz6sz6laa nagyobb ellen6ll6st?

Feludatok
28.3Az elektromos
6ram
28,4.-1Egy vezet6n 5A er6ss6g( 6ram halad 6t. H6ny
elektron halad 6t a vezel6 egy adott keresztmctszeton
m6sodoercenk6nt?
284-2 Grizkisiil6si cs6 mindk6t veg6n egy-egy f6mlemez (elektr6d) van 6s kiizdtti.ik nagy a potenci6lkiiliinbs6g. Egy elektronforr6s a negativ elektr6dn6l elektronokat injektril a g6zba. Az elegend6en nagy sebess6gii
elektronok n6hiiny giizatomot ioniz6lnak, emiatt tovdbbi
elektronok 6s pozitiv ionok k6pz6dnek. Ennek eredmenyek6nt4x10r7elektron6s lx10r7 ellent6tesir6nyf egyszeresentdltdtt pozitiv ion halad 6t a cs6 egy adott keresztmetszetdnm6sodpercenk6nt.Sz6mitsuk ki az 6ram
nagys6g6t6s irrl'ny6t.
288-3 Egy 2 mm-es 6tm6r6jii eziist huzalon 2 6ra 15
perc alatt 420 c ttiltes halad 6t. a) Atomonkent egy vezet€sielektront feltdtelezve,sz6mitsuk ki a szabadtdlt6sek sz6m6t az eziistben (l/m3 egysdgekben);b) Mekkora a huzalban foly6 iiram er6ss6ge?c) Sz6mitsuk ki az
elektronok 6tlagos vi4ndorl6sisebess6g6t.
288-4 Van de Graaf gener6tormozg6 szija 30 cm sz6les
es 20 m/s sebess6ggelhalad. A sz6llitott tiiltesek a szij
egyik oldal6n egyenletesenoszlanak el, a nagy potenci6l(r giimbre sz6llitott tiilt6sek 6ramer6ss6ge0,15 pA.
Szimitsuk ki a szij feliileti tdltessiiriis6g6t.
28.4 Az elektromos ell€nill6s
2E.5Az Ohm ttirv6ny
28.4.-5R6zhuzal 6tm1r6je 2,60 mm. A 16z fajlagos elten6lLisa1,77 pQcm. Sz6mitsuk ki a huzal 200 m hoszszri darabj6nak ellen6ll6s6t.
28A-6 Az A 6s B betfkket jeliilt k6t kocka azonos ellenrill6siranyagb6l kesziilt. Elhossztsdguk I itletve l0l.
Sziimitsuk ki az Rn/Ruh6nyadost, azaz a szemkozli lapok kiizdtt m6rt ellen6ll6sok ar6nyiit.

28A.-7 A platina ellen6ll6sh6m6r6 a platina ellen6ll6s6nak h6m6rs6kletfiigg6s6n alapul. Egy platina huzal
tekercsellen6ll6sa20"C-on 100 Cl. Ha ugyanezt a tekercset 6ppen megszilirdul6 cinkolvad6kba meritjiik, ellendll6sa256 Q. Sziimitsuk ki a cink olvad6spontj6t.
28A-E Szamirsukki a I m hosszirds 0,1 mmr keresztmetszetf nichrome huzal ellen6ll6s6t a) 20"C-on 6s b)
100'C-on.
28.4.-9 Sz6mitsuk ki, hogy milyen h6m6rsdkleten lesz
egy r|zhtzal ellen6ll6sa 6ppen k6tszer akkora, mint
20"C-on.
288-11 Egy R ellen6ll6srihuzalt eredeti hossziinak 1,25szeresErenyrijtjuk meg. Sz6mitsuk ki a megnytjtott
huzal ellen6ll6s6t.
288-12 Eziistb6l k€sziilt kocka tiimege 90 g (az eziist
relativ siiriisdge 10,50). a) Mekkora az 6tellenes lapok kiizittti ellenrilLis? b) Sz6mitsuk ki az elektronok
iitlagos v5ndorl6si sebess6g6tazt felt6telezve, hogy
az eziistben atomonk6nt egy vezetesi elektron van, 6s
a kocka 6tellenes lapjai koziitti potenci6lkiiliinbs6g
IO_5V.
288-13 Egyik v6giikn6l dsszeer6sitiinkegy 16z- 6s egy
vele azonos6tm6r6jii 6s hosszfs6gri vashuzalt. Mekkora lesz a r6zhuzal v6gpontjai kiiztitti potenci6lki.iliinbs6g, ha a mdsik (szabad) v6giik ktizd 12 V fesziilts6getkapcsolunk?
28.6A Joule hd
28L-74 Egy 1000 f)-os ellen6ll6s maximdlisan 2 W
teljesitmenyt k6pes disszip6lni. Mekkora lehet a maxim6lis potenci6lkiildnbs6g az ellen6ll6s kdt vegpontja
kiiztttt ?
28A-15 Televizi6k k6pcsiiv6ben az elektron6gytib6l
sz6rmaz6elektronok 25 kV-os potenci6lkiiliinbs6g hat6-

Feladatok

s6raa k€pemy6 fel6 gyorsulnak.Htuy watt teljesitmdny
disszipdl6dika k€pemy6n,ha az elektronnyal6b
6tlagos
riramer6ss6ge
0,21mA?
2EA-16 Egy 12 V-os aut6akkumul6torkapacitiisa
120Ah (itt a kapaciiis azt jelenti, hogy az akkumul6tor
kezdeti ttilt6se 120 amper'6ra).Parkol6s sor6n k6t
80 W-os f6nysz6r6izz6bekapcsolvamarad.Szimitsuk
ki, hogy h6ny 6ra alatt csokken az akkumul6tor titlt6se
az eredetineka fel&e azt felt6telezve,hogy a kapocsfesziilts6g ezalarr \em v6ltozik.(L6sd n6g a 28C-43
feladatotis.)
28A-17 Egy 1300 W-os elektromosfiii6test 120 V-os
h6l6za1J6liizemeltethet6.Szamitsukki a) a fftdtest ellen6ll6s6t
esb) a felvettdramot.
284-18 Sz6mitsukki 100liter viz 20"C-r6l90"C-raval6
melegit6s6nek
kiilts6gdt,ha 1 kWh energiadra 5 Ft.
28A-19 Er6mii 60 kV-os fesztilts€gen
szolg6ltatelektromos energi6t trlvoli fogyaszt6 szimfua. a) Ha a fesziiltsEga tAwezetbkk6rosodiisan6lkiil 100kV-ra ntivelhet6,akkor azonos6ramer6ss€g
mellett mennyivel
tiibb energiatov6bbithat6?
b) Megn6-evajona sz6llit6si
veszteseg?
Mi6rt?
28A-20Amikoregy izz6l6mpAt
(20"C-on
) bekacsolunk.
mintegytizszea kezdeti6ramer6sseg
a stacion6riusnak
rese.Becsiiljiikmeg az izz6 volframsz6lh6m6rs6klet6t.
284-21 A 28-14 i,}.rin egy I hossztis6gfhengeres
cs6darabl6that6,melynek bels6 6s kiils6 6tmerEe a,
p. A cs6
illetve b. A cs6 anyag6nakfajlagosellen6ll6sa
kdt v6ge kiiziitt meghatiirozottfesziilts6gvan, aminek
hat6s6ra.acs6 tengelyevelp6rhuzamosir6nyban6ram
folyik. Hatrirozzukmeg az R ellen6ll6stp, L, a 6s b
fiiggv6nyek6nt.
288-22Egy 110V fesziilts6ggel
iizemel6500 W teljesitmenyii ffit6test fiit6sz6lja 0,5 mm 6tm6r6jii nichrome
huzat.Becsiitjukmeg a fiilaszii hossziita) azzala kozelit6ssel6lve, hogy a fajtagosellen6ll6sv6ltozdsaa
h6m6rs6klettel
elhanyagolhat6
6s b) fgy, hogy a fajlagos ellen6lltish6m6rs6kletfiigg6s6t
is figyelembeveszsziik.A sz6lh6m6rs€klete
1200'C.Mekkorateljesitmenyii lenne az a) k€rd6sv6laszakdntkapott hosszrisiigir
ffit6sz6l ezena b6m6rs6kleten?
288-24 Keny6rpirit6 fit6sz6la nichrome huzalb6l k6sziilt. A 120 V-os h6l6zathozval6 csatlakoztatisakor
(amikor a szril h6mdrsdklete20'C) az 6tfoly6 6ramer6ss6g1,8A,6m ahogya fiit6sz6lmelegszik,az 6ram-

28-14 6.}.ra
A,28A-21,28C-366sa 28C-44feladatokhoz.
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er6ss6g csiikken. Amikor a keny6rpirit6 a miikiid6si
h6m6rs6klet6t
eleri, az 6ramer6ss6g
1,53A. a) Sz6mitsukki a kenyerpirit66ltal felvettteljesitmenytkeny6rpidt6 a m(kitdesi h6m6rs6kleten.
b) Mekkora ilyenkor a
fiit6sz6lh6m6rseklete?
288-25 Elektromos6rammalmiik6d6 emel6szerkezet
a
220 V-os fesziilts6giih6l6zatr6liizemel6s I tonn6sterhet 9 m/perc sebess6ggel
k6pes emelni, mialatt 9 A
6ramer6ss6gfi6ramot vesz fel. Sz6mitsukki a) az emel6szerkezetfelvett teljesitm6ny6t;b) a leadotttetjesitm6nyt6sc) az emel6hat6sfok6t.
288-26 Van de Graaf-gener6tortisszesen0,127 mCnyi 4 MeV-os ct-r6szecskdt16 bele egy c6lt6rgyba.
(Az a-r6szecsk€khelium-atommagok,amelyek k6t
neutronb6l6s k6t protonb6l 6piilnek fel.) a) Sz6mir
suk ki, h6ny n r6szecskecsap6dottbe a c6lt6rgyba.
b) Ha a besug6rz6s6 percig tartott, mekkora volt a
reszecskenyal6b
6tlagos6ramer6ss6ge?
c) Sz6mitsuk
ki a c6lt6rgynakdtadotttetjes energii4t(oule egys6gekben).
2EB-27 Nagyenergi6jtcr-r6szecsk6k
nyal6bja 6r egy
cek rgyat. (Az o-r€szecskeegy hdlium atommag.)A
nyal6b6tlagos6ramer6ss6ge
0,3 pA, a r6szecsk6k
kinetikus energi6ja20 MeV. Sz6mitsukki az egy miisodperc
alatt a cfltArgyat 616r6szecsk6ksziimiit 6s b) a c6lt6rgy
(elnyelt)teljesitm6nyt.
6ltal abszorbe6lt
28.1 Az 6rams{irfis6g6s a vezet6k6pess6g
2EA-28A J = oE egyenletb6lkiindulva 6s €gy€nletes
keresztmetszetfi
hengeresvezet6tfeltdtelezvevezessiik
le azOhmttirv€nyt(/:1R).
28A-29 Zivalzrfelh6k kiimyezet6benaz elektromos
terer6ssegf 00 V/m, ugyanirt 6. l0-' ' A/m' az a"amsiirfs€g. Mekkora az l6gki5rvezet6kdpessege
ebbena
tartomAnyban?
288-30 Mennyi h6 fejl6dik egy egyenletes,2,6 mm
6im&6jii ftzhvzal egys6gnyit6rfogat6banegys€gnyiid6
alatt,ha a huzalon0,37A 6ramer6ss6gii
6ramfolyik?
288-31 Egy 1,2 m hosszir,0,5 mm 6tm6r6jfinichrome
huzal k6t v'ge k6z€ 5V feszi.ilts6get
kapcsolunk.5z6(a huzalh6m6rmitsukki a huzalbana J 6ramsiirfis6get
-on
tartjuk).
s6kletet20'C
288-32Az amerikaiszabv6nyszerinti6piiletekbelsej6ben4,00mm 6tm6r6jiigumiszigetel6s(
r6z-vezet6keken
6ramfolyhat.Egy humaxim6lisan50 A 6ramer6ss6gii
zalban,amelybenekkora6ramfolyik, vajonmekkoraa)
6s c) a
a -/ 6ramsiiriis6g,
6s b) az elektromost6rer6ss6g
h6fejl6d6segy3 m-esszakaszon?
288-33 Ha egyenleteskeresztmetszetiiyezet6 ket
v6gpontja kdz6 fesziiltseget kapcsolunk, a vezet6
teljes t6rfogat6banE elektromost6rer6ssdgalakul ki
(a v6gekn6laz elektromost6r inhomogenit6s6telhanyagoljuk). Mutassuk meg, hogy a o vezet6k6pess6gfi vezet6 egys6gnyi terfogat6ban disszip6lt
teliesitm6nvot'.
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288-34 Egy p fajlagos ellen6tlisir anyagon keresztol
6ram halad 6t, az iimmsiirfseg mindeniitt -/. Mutassuk
meg, hogy a vezetd egys6gnyi t6dogat6ban disszip6lt
teljesitm6nyp-l'.
Tov6bbi feladatok

vel, azaz r = ,,!r,r, . (Utmutat6s: a (b) ellen6ll6s nagys6g6nak kisz6miLisakor sz6mitsuk ki a tengelyszimmetrikus,dx vastags6gir,/ : rr + (rr- rr)x/L sugari
v6kony ktirlemezek itellenes lapjai kdztitti dR ellen6l16st.A teljes ellen6ll6s van elemi ellenrill6sok segits6g6vel, integr6l6ssalkaphatjuk meg.)

28C-35 A fajtagos vezet6k6pess6gh6m€rs6kleti egyiitthat6jdnakdefinici6ja szerint c = (l/p)(dp/d'I), ahol p az
anyag fajlagos ellendll6sa 7 h6m6rs6kleten.a) Tegyiik
fel, hogy a |llando (azaz a h6m6rs6klett6l nem fiigg).
ri), ahol po a fajlagos
Mutassuk meg, hogy p : posI"G
ellen6ll6sa ?"0referenciah6m6rs6kleten.b) Az exponenci6lis Iiiggv6ny sorba fejtes€vel mutassuk meg, hogy ha
cr (T - To)<< l, akkor a fenti egyenlet a (28-9) egyenlett6 egyszedisiidik.
28C-36 A 28.4-21 feladat m6dosit6sa: T€telezziik fel,
hogy az 6ram a 28-14 6br'n v6zolt cs6 bels6 6s kiils6
fala kdzdtt, radi6lis ir6nyban folyik. Hat6rozzuk meg,
hogy hogyan fiigg ekkor az n elleniillfs az a, b, p €s L
Daram6terekt6l.(Utmutat6s: Tekintsiik az r sugaru 6s dr
vastags6girv6konyfah.i hengeresh6j bels6 €s kiils6 fala
kdzdtli dR ellenrill6st; a teljes ellen6ll6st ezen elemi ellen6ll6sok segits6g6vel,integr6liissalkaphatjuk meg.)
28C-37 Egy I hosszfsrigir huzal fajlagos ellen6ll6s6nak
h6m6rs6kleti egyiitthat6ja o. A huzal ellen6ll6s6tirgy is
megniivelhetjiik, hogy megnyrljtjuk, de fgy is, hogy
melegitjiik. Mutassuk meg, hogy egy L('/L rclariv megnyil6s ebb6l a szempontb6legyenert6kiiegy AIh6m6rs6kletniivel6ssel,feftevehogy LUl. : aLT/2.
28C-38 Egy I hosszris6gir, egyenletes A keresztmetszetii vezet6 olyan anyagb6l k6sziilt, melynek fajlagos ellen6ll6saa vezet6 merrtena p = po(l + bx) egyenlct szerint, line6risan vdltozik . a) Mi b SI cgys6ge?b)
Hatltozzuk meg, hogyan fiigg az -R ellen6ll6s a megadott pammeterekt6l.
28C-39 V6kuumdi6da 1 6rama a r6adott Z fesziilts6gt6l
az l : (2,5x104 )1y'12egyenlet szerint fi.igg (1 6s I/ SI
egys6gekben6rtend6k). a) Vezessiik le, hogy hogyan
fiigg az R elten6ll6s a / fesziilts6gt6l.b) Vezessiik le,
hogyan {iigg a P disszip6lt teljesitm€ny a I/ fesziilts€g61. c) Abdzoljuk a fenti mennyis6geket / {iiggv6ny6ben 6s hasonlitsuk 6ssze az ohmikus ellendll6sokra jel\ernzo fiigg'v€n1ek a\akfwa\.
28C-40 Grafitludat 6s vele azonos Atmbrblil niahrome
rudat v€gein6l fogva iisszeer6sitiink. SzAmitsuk ki a
rudak hosszfs6g6nakar6nyAt,abb6l a felt6telb6l' hogy a
(szabad v€gek k6zittti) teljes ellen6ll6s kis h6m6rs6klettartom6nybanfi ggetlen legyen a h6m6rs6klett6l.
28C-41 A 28-15 6br6n k€l, azonos anyagb6l gy6rtott
ellen6ll6s l6that6. A v€glapokat vezet6 r6teggel vontSk
be. T6telezziik fel, hogy az ellen6ll6sok belsej6ben az
iiramsiiriisegb6rmely, a tengelyre mer6legessikmetszet
ment6n iilland6 nagys6gt. Mutassuk meg, hogy a k6t
ellen6ll6s azonos nagysrigir, ha a henger r sugara
egyenl6 a csonkakirpr' 6s r, sugar6nakm€rtani k6zepe-

ra,

(b)

28-156bra
A 28C-41 feladathoz.
28C-42 Egy elektronikuseszktizrekapcsolt lesziilts6g
5 V 6s 25 V kiiziitt v|lhozik, az 6thalad6 6ram 6ramer6ss6ge pedig, 50 mA. Abr6zoljuk az eszklz R effektiv
ellendll6s6t a I/ fesziiltsdg fiiggvdny€ben ebben a fesztltsdgtartom6nyban.
28C-43 A 28.4-16 feladat eset6ben sokkal re6lisabb
kiizelit6s az, hogy az akkumul6tor y fesziltsege a V =
l2V e('ia) egyenlet szerint exponenci6lisan csiikken,
ahol t az 6r6kban megadott id6t jelenti. Sz6mitsuk ki ezt
a ktizelitest alkalmazva, hogy h6ny 6ra alatt fogy el az
akkumuliitor kezdeti ttilt6s6nek a fele. (Megjegyzend6,
hogy a t6nyleges id6 enn6l a becsiilt 6rt6knel rtividebb,
ugyanis az rzz6l6mp6kellen6ll6sacsiikken az 6ramer6ss6g csiikken6s6vel.)
28C-44 Tetelezznk fel, hogy a 28-14 6br6n l6that6 cs6
kiils6 6s bels6 feliilet6t valamilyen j6 vezet6 anyaggal
vont6k be, igy a k6t koaxi6lis hengeres vezet6 ktiztitti
teret o fajlagos vezet6k€pessdgfanyag tiilti ki. A ket
vezetb koz| ,/ fesziiltsegetkapcsolunk irgy, hogy a bels6 \ezet6 legyen a nagyobb potenci6lon. Ennek kiivetkezt6ben sug6rir6nyri 6ram indul meg a kiils6 vezet6
fe16.Mutassuk meg, hogy hogyan fiigg a -/ 5ramsiiriisEg
a tengelyt6l r t6volsSgbana megadott a, b, L, o, V parameterekt6l.
28C-45 K6t v€kony, koncentrikus, gilmbh6i vezet6 su\eret c ta\\agas \egara. o, \\\. b (o < b). Nk6z\\k\erq
zet6k6pess6giianyag tiilti ki. Szemitsuk ki a k6t giimbh6j ktizti lRellenrill6st.
28C-46 Az el6z6 feladatban leirt k6t gdmbh6j kitze ,/
fesziiltseget kapcsolunk, irgy, hogy a bels6 g6mbh6j
potenci6lja legyen nagyobb. Harirozznk meg, hogyan
fiigg a J 6ramsiirfs6g a ktiz6ppontt6l r tivolsagban a
megadott param6terekt6l.
28C-47 F,gy a sugarir gtimbiit szimmetrikusan egy nagyobb, 6 sugar0 iireges giimb belsej6benhelyeziink el.
A gdmbiik kiiziitti teret o fajlagos vezet6k6pess6g(
anyaggat tiiltjiik ki. A k6t gdmb kdz6 I/ fesziiltseget

Feladatok

kapcsolunk.Mutassuk meg, hogy a giimbiik kdzittt 1 :
4noVabl(b - a) 6ramer6ss6gii6ramfolyik.
28C-4EEgy I = 80 cm hosszus6gir,
r = 2 mm sugaru
vasrudat6s egy vele azonosmeretii eziistrudatv6g6n6l
fogva iisszeer6sitiink.A szabadv6gek ktiz6 V : 5Y fesziiltsegetkapcsolunk. a) Mekkora a fesziiltsegesesaz
egyesrudakon Mekkora benniik b) a -/ 6ramsiirfis6g6s
c) azt elektromost6rer6ss6g?
28C-49 A h6m6rs6kletkiiliinbs6g hatis6ra l6hejdv6
h66ram (19.6 fejezet) 6s a fesziilts6gkiivetkezt6ben
keletkez6elektromos6ram tulajdons6gaiszorosanal6gi6ra utalnak. Vezet6 anyagokbanmind a dQ h6energi6t, mind pedrga dq tiilt6st szabadelekfonok k6zvetitik,
illetve sz6llitj6k; kiivetkez6sk€ppen
a j6 elektromos
vez,et6kegytttlvl j6 h6vezet6k is. Tekintsiink egy d.r
vastagsdgir,
I feliiletf, o fajlagosvezet6k6pess6gii
lemezt, melynek lapjai k6z6tt a potencirilkiiliinbs6g
dZ
Mutassukmeg, hogy az 6ramer6ss|gI = dq/dt kifejez€,se 6s a h66ram (19-19) egyenlet szerinti kifejez6se
egym6ssal
anal6g:
Elektromos vezet6s

Indokoljuk meg, mi6rt jelenik meg a negativ el6jel az
egyenletekben.
28C-50 A 28-16 6br6n illusztr6lt o fajlagos vezet6k6pess6gii hengeres vezet6 keresztmetszetea sziikiilet
k6t oldal6n lr. illetve A2. A yezet' ket v6ge ktiziitti fesziiltsegmiatt a vezet6benaz elektromos t6rer6ss6gnem
z6rus, ennek megfelel6en r4ramfolyik. a) Tekintsiik a
sziikiiletet teljesen k6rbevev6 z6rt Gauss feliiletet. Mekkora a bal oldali keresztmetszetena OE elektromos fluxus az 6br6n felttintetett mennyis€gekkel kifejezve? b)
Mekkora a "/, 6s -I, 6ramsifrfsdg a sziikiilett6l balra, illetve jobbra? c) Sz6mitsukki az E, t6rer6ssegetmint,Er,
A, 6s A, fitggv6ny6t. d) Sz6mitsuk ki a v, iitlagos v6ndorl6si sebess6get,mint v, 6s a keresztmetszetiteriiletek
fiiggv6ny6t.

Hfvezet6s (19-19)

dq

.dV

do

dT

dt

dx

dt

dx

A h6vezet6segyenletenek
megfelel6ena k hfvezetlsi
egyiitthat6jri anyagbandQ/dt h5fuam (melynek SI egys6geJ/s) dT/dx h6m6rs6kletigradienshatris6rajtin l6tre.
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28-16 6bra
A 28C-50 feladathoz.

XXIX. Fejezet

XXVIL Fejezet
27A-1 0,885pF
27A-3 a) + C b) 3C c) C d) A kondenzdtorok
27B-5
278-7
21B-9
27B-71
27B-13
27B-15
278-r7
27B-19
27B,2r

riividre vannak z6rya
C
C: eu4(a+ b)/lb(a
A v6lasz adott.
A v6lasz adott.
A valasz adott.
a) 400 pC b) 80 V
0 , 1 8 8m '

c: c"/(r- flk

b)l

, '.'] :

2 r eL r c' ,' rL_' l r c ,4r lr+l " , r r\l9D l/l - l
\al

27A-23 a) 1,60mJ b) 0,800mJ
27B-25 A v6lasz adott.
278-27 a) 600 nC, cstikken b) 30 pJ, csiikken
c) 30 pJ

A v|lasz adotr.
A v6laszadott.
267v
C/L = rc2re.llln(b/a)l
27C-37 l/(1 + rc)
27C-39 Clz/zd
27C-41 A viiasz adoIl.
27c-43 l,4l x l0-r5m

278-29
27C-31
27C-33
27C-35

XXVII. Fejezet
28A-l 3,12x l0reelektron/s
elektron/mrb)51,9mA
288-3 a) 5,86x 1023
c) I ,76x 10* m/s
28A-5 0,667O
284-7 418C"
28L-9 276C"
2 8 8 - 1 1 1 , 5 6R
288-13 1,66V
28.4-155,25W
28A-17a) 1l,l O b) 1,08A
28A-19 a) 66,1%-kalnagyobbteljesitm6ny b) Nem
28A-21 pL/r(b2 - a2)
288-25 a) 2,16kW b) t,34hP c) 46,3%
288-27 a)9,36x 10'rr6szecskeb) 6,00W
28A-29 6,00x 10 '5s
28B,-314,17 x 106A/m'
28B-33 A v6laszadott.
28C-35 A v6laszadott.
28C-17 A v6laszadott.
a) 4000lir; (2,50x 104)f/2
28C-39 SI egysdgekben:
28C-41 A v6laszadott.
28C-43 8,32h
28C-45 (b a)l4rabo
28C-47 A v6laszadott.
28C-49 A vrilaszadott.

294-l
29B-3
298-5
29B-7

220 Q
a) A b) B c) 4,s0
A valaszadott.
R , u= i R

29B.9 wattban:10,16,24,30,40,53+, 66+,100,160
29{-tl 9,20v
294,-13 A velaszadott.
29A-15 A v6laszadott.
29B-t7 a) s,00o b) 6,00A c) 2,00A
298-r9 0,0860c)
mA Rr-on
mA Rr-n;0,167
298-21 2,61mA R,-en;2,50
298-23 A valasz adott.
29B-25 A vrilaszadott.
29B-27 a) 2,41 kA b) 2,46 kO
298-29 a ) 0 , 5 1 7 % b ) 0 , 1 0 3 %
'
29B-31 R, : 5,025x 10 3 O; R, : '1,523x l0 fr;
|
\ = 4 , 5 2 3x l 0 O ; R 1 : 4 , 5 2 3 f )
298-33 A valasz adott.
29A-35 A viilasz adott.
298-37 0 , 5 8 7M O
298-39 A valasz adott.
298-4r 1,441,rF
29C-43 Rr = (R,Rs+ RsRc+ RcRA)lRc;
Rr: (R;R, + RsRc+ RcR)/\;
Rr = (R.4Rs+ RBRC+RcXr)/Rs,'

29C-45 R r : R , R , / ( R , + R , + R r ) ;
R u : R , R r l ( R ,+ R , + R r ) ;
R.:RrRr/(R, +Rr+R1);

2sc-47R(t+Jt
29C-49 A valasz adott.
29C-51 A v6lasz adott.
29C-53 A v61aszadott.

29C-s5 201o
29C-s7 R/2
29C-59 163V; 1.43MQ
29C-61 0,050J Rr-en;0,0167J Rr-n
29C-63 6,90Hz

XXX. Fejezet
304-1 1.86x 10-6m/s
30B-3 F= l,44xlOtl i
30.4-5 1,20keV
30A-7 0,357T
308-9 R":4,:42,8R
30B'-ll R=.l2mYlqB'
30A-13 7,78x 105m/s
308-15 2,44x 105V/m
308-17 b) 0,708T

3,36x1tt32 (newtonban)

