
Reinhard Kulessa 1

Wykład 14

9.7 Zjawiska będące źródłem siły elektromotorycznej
9.7.1 Praca wyjścia, kontaktowa różnica potencjałów
9.7.2 Zjawisko termoelektryczne
9.7.3 Galwaniczne źródła siły elektromotorycznej
9.7.4 Łączenie ogniw

9.6 Prawo Wiedemana - Franza
9.6.1 Prawo Joule’a - Lenza

9.5 Zależność oporu metali od temperatury.



Reinhard Kulessa 2

9.5 Zależność oporu metali od temperatury.

Zgodnie z rozważaną poprzednio hipotezą przenoszenia 
ładunku, jako nałożenia się uporządkowanego ruchu 
elektronów w polu E, oraz ruchu związanego ze zderzaniem się
elektronów z cząstkami poruszającymi się ruchami termicznymi, 
oraz faktem, że energia cząstek wzrasta wraz z temperaturą, 
opór powinien rosnąć wraz z temperaturą. Jest tak rzeczywiście.
Możemy powiedzieć, że opór właściwy metali zmienia się 
następująco:
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Wskaźnik 0 odpowiada temperaturze 00C, czyli 273 K. 
Współczynnik temperaturowy oporu α można wyliczyć z 
wyrażenia:

273
1

273

273

−
−

=
TK

K

ρ
ρρα

Współczynnik temperaturowy oporu właściwego niewiele różni 
się od wartości 1/273 K-1 , co oznacza, że jest podobny do 
temperaturowego współczynnika rozszerzalności gazów.

Równanie (9.20) możemy więc napisać w przybliżeniu jako:

T0ραρ =
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Współczynnik α nie jest stały i zależy od temperatury. Najsilniej 
z temperaturą rośnie opór ferromagnetyków.

Metal               Półprzewodnik        Nadprzewodnik

T T T

ρ ρ ρ

Powyższa tabela przedstawia przebieg oporów z temperaturą 
dla różnych materiałów.

Współczynnik temperaturowy oporu zależy w dużym stopniu od 
czystości materiału. Bardzo małe domieszki zwiększają opór 
właściwy, a przez odpowiednie stopy można uzyskać słabą 
zależność oporu od temperatury.
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9.6 Prawo Wiedemana - Franza

Omawiając zależność oporu, czy też przewodnictwa właściwego od 
temperatury, należy wspomnieć o związku pomiędzy 
przewodnictwem cieplnym a przewodnictwem elektrycznym.  
Związek ten został odkryty w r. 1853 przez Wiedemana i Franza i 
jest znany pod ich nazwiskami jako Prawo Wiedemana – Franza .
Jeżeli przez λ oznaczymy współczynnik przewodnictwa cieplnego, 
a przez σ współczynnik przewodnictwa elektrycznego, to dla stałej 
temperatury T,

const=
σ
λ (9.21)

Oznacza to, że dobre przewodniki ciepła są też dobrymi 
przewodnikami elektryczności.
Później Lorenz stwierdził, że stosunek ten jest proporcjonalny 
do temperatury bezwzględnej T.
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σλ LT= (9.22)

L oznacza Liczbę Lorenza , która można wyznaczyć w oparciu 
o teorię przewodnictwa i zjawisk transportu. Okazuje się, że ;
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9.6.1 Prawo Joule’a - Lenza

Drugim podstawowym prawem dotyczącym przepływu prądu 
elektrycznego poza prawem Ohma jest Prawo Joule’a – Lenza. 
Prawo to określa wielkość energii wydzielonej w przewodniku 
w czasie przepływu w nim prądu. 
Jeżeli ładunek dQ jest przenoszony przez różnicę potencjałów 
U, to jest wykonywana praca:
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RdtIdtUIUdQdW 2=⋅==

Moc wydzielana w przewodniku wynosi więc:

RIIU
dt
dWP ⋅=⋅== 2 (9.23)

Równanie (9.23) stanowi sformułowanie Prawa Joule’a-Lenza.

Możemy również zdefiniować gęstość objętościową mocy 
wydzielonej w przewodniku.

A
L

2
2

2

2

j
L
AR

A
I

L
AR

LA
IR

LA
Pw

==

=
⋅

=
⋅

= I

U



Reinhard Kulessa 8

W oparciu o prawo Ohma I = U/R mamy:
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Ostatecznie otrzymujemy na gęstość mocy wyrażenie:

2EjEw σ=⋅= (9.24)

Gęstość mocy wydzielanej w przewodniku w czasie przepływu 
prądu jest proporcjonalna do E2 .
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9.7 Zjawiska będące źródłem siły elektromotorycznej

Pasmo
przewodnictwa

Na początku musimy powiedzieć sobie parę słów na temat tzw. 
pasmowej teorii przewodnictwa. Otóż w ciałach stałych elektrony 
nie są rozmieszczone dowolnie, lecz w pewnych obszarach 
energetycznych, przedzielonych obszarami bez elektronów. 
Zobaczmy jak wygląda sytuacja w metalach, izolatorach i 
półprzewodnikach.

Metal               Izolator          Półprzewodnik samoistny

Pasmo 
walencyjne

Pasmo 
walencyjne

EF
Pasmo

przewodnictwa

E0

Pasmo 
walencyjne

+ + ++

Pasmo
przewodnictwa

E0

- - -
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9.7.1 Praca wyjścia, kontaktowa różnica potencjałów

Wiemy, że elektrony w metalach zajmują wszystkie stany aż do 
energii Fermiego. Aby elektron stał się cząstką swobodną i aby 
móc go wyzwolić od metalu musi zostać wykonana pewna praca, 
zwana pracą wyjścia. Może to nastąpić np.. przez podgrzanie 
metalu (termoemisja). Praca ta jest równa

FEEW −= 0 ,

gdzie E0 jest minimalną energią elektronu swobodnego.
E

W

Praca wyjścia jest różna i zmienia się od 
1.9 eV dla potasu do 5.3 eV dla platyny.
Stopy metali mają wartości pośrednie.

0
E0

EF
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Co stanie się, jeśli zetkniemy dwa metale o różnych pracach 
wyjścia. Weźmy potas (K) i wolfram (W).
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Po zetknięciu tych dwóch metali, elektrony z potasu łatwo 
przejdą do wolframu, ze względu na dogodniejszą niższą energię.
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Wobec tego wolfram naładuje się silnie negatywnie aż do chwili 
gdy energie obydwu metali się wyrównają. Wolfram uzyskuje 
negatywny potencjał równy różnicy prac wyjścia.. Na zewnątrz 
metali powstaje pole elektryczne.

9.7.2 Zjawisko termoelektryczne

Jeżeli przez ciało przepływa strumień ciepła ΦQ ,to może on w 
tym ciele wywołać różnicę potencjałów.

- - - - - - -

- - - - - - -
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+ + + + +
T T+dT

dV
większa
gęstość
elektronów
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Przedstawione zjawisko nazywa się efektem Seebeck’a.

Zjawiskiem odwrotnym do efektu Seebecka jest efekt Peltiera.
Polega on a powstawaniu różnicy temperatur na wskutek 
przepływu prądu. Efekty Peltiera i Seebecka są szczególnie 
silne dla potencjałów kontaktowych, np.. w termoparach.

9.7.3 Galwaniczne źródła siły elektromotorycznej

Galwanicznymi źródłami siły elektromotorycznej są 
wszelkiego rodzaju ogniwa, które wykorzystują różnicę napięć 
kontaktowych istniejących pomiędzy elektroda metaliczna a 
różnymi roztworami. 
Zastanówmy się co dzieje się przy zanurzaniu metali do 
elektrolitów. Na wskutek procesów dysocjacji i warunków 
energetycznych dodatnie jony metalu przechodzą do roztworu.
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Ze względu, że elektrony pozostają przy metalu ładuje się on 
ujemnie względem roztworu do takiego potencjału V, aż żadne 
jony metali nie mogą przejść do roztworu. Na granicy metal-
roztwór tworzy się tzw. warstwa podwójna. Różnice potencjałów 
dla różnych metali pokazuje tzw. szereg elektrochemiczny.

-3 -2 -1 0 21

Li Na Mg Al Zn Ni Cu Hg Au

1.1 V

Z pośród ogniw, najbardziej znane są ogniwo Volty i 
Leclanche’go.  Ważnym wzorcem siły elektromotorycznej jest
ogniwo Westona. W temperaturze 200 C siła elektromotoryczna 
tego ogniwa wynosi V=1.018364 V.
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H2SO4

- -+ +Zn CZn Cu

NH4Cl

MnO2 +C

9.7.4 Łączenie ogniw

Ogniwa możemy łączyć podobnie jak opory. Sposób połączenia 
zależy od tego, czy chcemy aby w obwodzie płynął  duży, albo 
aby napięcie  było wysokie.
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a) Łączenie szeregowe
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Gdy Rz >> nRw , dostajemy większą większą siłę 
elektromotoryczną, oraz większe natężenie.
Gdy Rz << nRw , dostajemy natężenie dla dużej siły 
elektromotorycznej.
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b). Łączenie równoległe
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(9.26)Natężenie prądu będzie równe:

Gdy Rz >> nRw, prąd jest taki sam jak dla jednego ogniwa.
Gdy Rz << Rw, prąd jest n razy większy.
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c). Łączenie mieszane
W każdym szeregu mamy n baterii, i połączonych równolegle m 
szeregów. Każda bateria ma opór wewnętrzny Rwi.

n

m

Єi

inεε = .Siła elektromotoryczne wynosi;
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Całkowity opór takiego połączenia wynosi;
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Natężenie prądu, które popłynie w obwodzie, gdy włączymy 
baterię w obwód o oporze Rz, będzie równe;
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Gdy mamy łącznie (m · n) ogniw, uzyskamy maksymalny prąd , 
gdy;
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