Lekcja 15
Temat: Prąd elektryczny w róŜnych środowiskach.
Pod wpływem pola elektrycznego (przyłoŜonego napięcia) w materiałach, w których istnieją
ruchliwe nośniki ładunku dochodzi do zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego.
Materiały, które dobrze przewodzą prąd elektryczny to przewodniki. Oporność właściwa
dobrych przewodników jest rzędu 10−8 – 10−6 Ω·m.
Dielektryk (izolator elektryczny) to materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd
elektryczny. MoŜe to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich
ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie. Oporność właściwa dielektryków jest
większa od 106 Ω·m.
Półprzewodniki mają oporność właściwą pośrednią między metalami a izolatorami. Ich
przewodnictwo zwykle mocno rośnie ze wzrostem temperatury.
Specyficzną formą przewodnictwa jest nadprzewodnictwo – występujący w niektórych
materiałach efekt prowadzący do tego, Ŝe w odpowiednio niskiej temperaturze ma on zerową
rezystancję. W nadprzewodnikach zachodzą równieŜ inne zjawiska, na przykład efekt
Meissnera. Większość materiałów wykazuje nadprzewodnictwo dopiero w bardzo niskiej
temperaturze.

Prąd elektryczny jest w istocie ruchem cząstek obdarzonych ładunkiem, zwanych nośnikami
ładunku. Umownie przyjęło się określać kierunek przepływu prądu poprzez opisanie ruchu
ładunków dodatnich, niezaleŜnie od tego jaki jest rzeczywisty znak i kierunek ruchu nośników
w danym materiale.

Umowny kierunek przepływu prądu.
W metalach (zarówno stałych, jak i w stanie ciekłym) nośnikami ładunku są elektrony. Elektrony
znajdujące się w paśmie przewodnictwa mogą swobodnie się przemieszczać w objętości
metalu. Dlatego wszystkie metale są dobrymi przewodnikami.
W elektrolitach, zarówno ciekłych, jak i stałych nośnikami ładunku są ruchliwe jony – ujemne
aniony i dodatnie kationy. W niektórych elektrolitach występują ruchliwe jony obu znaków,
w innych tylko jednego.
W gazach nośnikami prądu są jony, zarówno dodatnie jak i ujemne.
W próŜni i rozrzedzonych gazach moŜna wytworzyć wolne elektrony, których ruch jest prądem
elektrycznym.

Prąd elektryczny w próŜni

Przewodniki drugiego rodzaju są cieczami. Posiadają jony dodatnie (kationy) oraz
jony ujemne (aniony), będące nośnikami ładunku elektrycznego. Ich
uporządkowany ruch wywołany oddziaływaniem zewnętrznego pola elektrycznego
to prąd elektryczny.
Prąd elektryczny w półprzewodnikach jest uporządkowanym ruchem elektronów
lub dziur pod wpływem oddziaływania zewnętrznego pola elektrycznego.
Prąd elektryczny moŜe przepływać przez gaz, jeŜeli znajdują się w nim nośniki
ładunku elektrycznego – elektrony lub jony dodatnie, na które będzie działać
zewnętrze pole elektryczne. W normalnych warunkach gazy są dielektrykami.
Nośniki ładunku elektrycznego pojawiają się w gazie na skutek jonizacji. Jest to
proces oderwania od elektrycznie obojętnego atomu lub cząsteczki gazu jednego
lub wielu elektronów.
Do zaistnienia jonizacji potrzebna jest energia dostarczona z zewnątrz; moŜe to
być energia cieplna (wtedy mówimy o jonizacji termicznej). Pole elektryczne moŜe
dostarczyć atomom gazu duŜej energii kinetycznej i wówczas zachodzi zjawisko
jonizacji zderzeniowej.

Fotojonizacja zachodzi w gazie, jeśli dostarczona zostanie do niego energia świetlna.
Zjonizowany gaz przewodzi prąd elektryczny, co obserwujemy jako wyładowanie elektryczne.
Wyładowanie elektryczne moŜe być niesamoistne lub samoistne.
To pierwsze, po usunięciu zewnętrznego czynnika jonizującego zanika, drugie zaś nadal się
utrzymuje. Wyładowania samoistne mogą być:
– jarzeniowe – gdy zjonizowany gaz świeci (wykorzystuje się je w reklamach świetlnych),
– iskrowe – wywołane polem elektrycznym; towarzyszy mu przeskok iskry między elektrodami,
– ulotne – gdy gaz świeci jedynie w otoczeniu elektrody,
– łukowe – wykorzystywane w celach oświetleniowych, występują tu efekty świetlne i cieplne.
PróŜnia jest równieŜ dielektrykiem, ale w określonych warunkach przewodzi prąd elektryczny.
Przykładem wykorzystania tego zjawiska jest lampa elektronowa – dioda, która posiada dwie
elektrody: katodę, emitującą swobodne elektrony, oraz anodę przyciągającą je.
Warunkiem koniecznym do przepływu prądu jest pole elektryczne wywoływane róŜnicą
potencjałów pomiędzy anodą i katodą. Elektrony swobodne wyzwalane są z katody kosztem
energii cieplnej w wyniku termoemisji lub poprzez oddziaływanie na nią promieniowania
świetlnego, dzięki fotoemisji.

