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Vezetési jelenségek 

 

 
Mérés során használt eszközök: 

 Cu-Ni ötvözetek a tiszta Cu-tól a tiszta Ni-ig 10%-os váltásokkal kivéve a 80% Ni 20% Cu 
(10 db) 

 Hőszabályzó 

 Feszültségmérő 

 Mérési segédlet 
 

A mérés leírása: 
  
 A mérés során először felmelegítettük, illetve beállítottuk a vizsgálni kívánt  tárgyak (Cu-
Ni ötvözetek   őmérsékletét 20  C-ra ma d megvizsgáltuk az egyes ötvözetekben mér ető 
feszültséget  A ka o  értékeket eloszto uk az áramerősséggel  20  mA  így megka va a 20  C-
 oz tartozó ellenállásokat   gyanezt elismételtük  0  C-onkén egészen  0  C-ig, így megka va a 
adott  őmérséklet ez tartozó ellenállásokat   
 Ezután gyakorlatilag véget ért a mérés, de nem a számolás  Kiszámoltuk az ellenállás-
változásokat az egyes Hőmérsékletek ez tartozó ellenállásokból, ma d ezt táblázatba 
foglaltuk  Kiszámoltuk a lineáris  őtágulási együtt atóból  α1)  ami adott volt  és a ka ott 
értékekből az ellenállások  őfoktényező ét  αR , és a fa lagos ellenállást  őfoktényező ét  αρ). 
 A mérés során nem mértük a 80%-os Ni tartalmú ötvözetet, mert annak a mérése során 
az atomok ilyen aránynak  ó elrendeződése miatt más értékeket ka tunk volna, és a mérési 
eredményeket  onttalanítottuk volna  

A mérés dátuma: 
2009.10.27. 

 



Elméleti háttér: 
A fémek vezetési tulajdonságai 

A fémeknek, azaz a gyakorlat vezeték és ellenállásanyagainak legala vetőbb 
anyag ellemzői a fa lagos ellenállás és ennek  őmérsékleti együtt ató a  Ezeken kívül, adott 
esetben még számos más  ellemző figyelembe vétele is indokolt le et  l termoelemeknél és 
 recíziós ellenállásanyagoknál a termoelektromotoros erő; elektródáknál az érintkezési 
 otenciálkülönbség; üvegbe forrasztott kivezetéseknél a  őtágulási együtt ató stb  
 A fa lagos ellenállás értékét az állandó keresztmetszetű vezetődarab ellenállásából az 

alábbi ismert ké lettel ka  uk meg: , a ol: A a vezetődarab keresztmetszete, l a 
 osszúsága, R az ellenállása  A fa lagos ellenállás SI egysége:  m  A fa lagos ellenállás reci rokát 

fa lagos vezetőké ességnek nevezzük . 
 A fa lagos ellenállás  őmérsékleti együtt ató át  tem eratura koefficiens, TK  a 

következőké  en definiál uk: , mértékegysége: [ /°C] ill  [ /K]  A definícióból lát ató, 
 ogy a  őmérsékleti együtt ató értéke vonatkoztatási vezetőké ességtől is függ, amelyet 
rendszerint 0 °C-ra vonatkoztatva adnak meg. 

 Hasonlóké  en definiál uk az ellenállás  őmérsékleti együtt ató át is:  . Az 
utóbbi egyaránt tartalmazza az ellenállás geometriai változásaiból   őtágulás  és a fa lagos 
ellenállás megváltozásából származó  atást is  Könnyen igazol ató, a kétféle együtt ató között 

az alábbi összefüggés:  a ol ß a lineáris  őtágulási együtt ató  
 A különféle fizikai és tec nológiai tényezők  atásának  ozzávetőleges előrelátásában 
segítséget nyú t né ány ala elv és félem irikus szabály, amiket a következőkben ismertetünk  
Ezek a szabályok csu án közelítőleg érvényesek és nem minden esetre tel esülnek, ezért  ontos 
számításra nem mindig alkalmasak  
 Tökéletesen szabályos fémkristályban a vezetésben résztvevő elektronok akadálytalanul, 
im ulzus és energia vesztesség nélkül mozog atnak  Az ideális fémkristályt 0K   őmérsékleten 
te át tökéletes vezetőnek ké zel ük  Az ellenállás okozó a a kristályrácsban  elenlévő 
szabálytalanságok, kristály ibák, amiken az elektronok im ulzus és energia vesztességgel  áró 
szóródást szenvednek  A fa lagos ellenállás arányos a szóródás valószínűségével, azaz a 
 ibasűrűséggel  
 Az alábbi rácsrendezetlenségek számottevően növelik az elektromos ellenállást: 
  •  a rács ion ainak termikus rezgései 
  •   ont ibák  idegen atomok, termikusan generált  ibák  
  •  vonalszerű rács ibák  diszlokációk  
  •  felületszerű rács ibák  kristályfelület, krisztallit atár, idegen fázis  atára, stb   
 Sok esetben né ány célszerűen megválasztott, egymástól függetlennek tekint ető 
tényező eredő eként felír ató a tel es ellenállás,  Matt iesen-szabály    

 
A termikus tag zérus felé tart  a a  őmérséklet abszolút zérus fok oz közeledik  Alacsony 
 őmérsékleten  -250 °C…-50 °C  a termikus tag viselkedése bonyolult, azonban köze es 
 őmérsékleten viszonylag lassan változik a  őmérséklettel és gyakran megenged ető a lineáris 
közelítés viszonylag széles  őmérséklet-tartományban: 

 
 



A legtöbb fém olvadásakor a fa lagos ellenállás ugrásszerűen változik  két-  áromszorosára 
növekszik   Ez a  irtelen változás a szerkezeti rendezettség ugrásszerű csökkenésének 
tula donít ató  
 Az idegen atomok  atása igen különböző lehet aszerint,  ogy ezek az ötvöző vagy 
szennyező atomok milyen fázisban vannak  elen a fémben  Két szélső esetet érdemes 
megkülönböztetni  Ha két fém minden összetételben szilárd oldatot alkot egymással (1/a.ábra) 
és a különnemű atomok véletlenszerű rendezetlenséggel foglal ák el a különböző rács ontokat, 
akkor bármilyen idegen atom  elenléte  elentősen növeli a fa lagos ellenállást a tiszta fémé ez 
ké est  A koncentráció függvényében a fa lagos ellenállás  ellegzetes maximumos görbét ad  A 
maximum közelében a fa lagos ellenállás többszöröse a tiszta fémének   gyanitt a fajlagos 
ellenállás  őfoktényező ének minimuma van (1/b.ábra)   Ez a tény különösen a  recíziós 
ellenállás-ötvözetek szem ont ából fontos  
 Általában az említett maximumos görbe  ól közelít ető  arabolával  Így az egy-vegyértékű 
fémekre érvényes Nord eim-szabály értelmében, a fa lagos ellenállás  őmérséklettől független 
része: 

 összefüggés szerint változik a koncentrációval  A ol: A a fém árra  ellemző 
konstans, c  edig a “B” fém atomszázalékban megadott koncentráció a  

 

 
 

 



A fémek  ővezetőké essége csökken az ötvözés vagy szennyezés  atására  Az ötvöző 
atomok – főként a szilárd oldatokban –  elentősen növelik a szórócentrumok számát amivel a 
szabad elektronok mozgását lassít ák  Az ötvözetek  ővezetőké essége a fa lagos ellenállás 
 őmérsékleti együtt ató á oz  asonlóan változik az ötvözőkoncentráció függvényében, azaz 
közel 50% ötvözőkoncentrációnál minimumot mutat  3.ábra).  

Ké lékeny  ideg alakváltozáskor,   l a vezeték uzal megnyú tásakor  is változik a fa lagos 
ellenállás  4.ábra)    Nem tévesztendő össze a geometria változásából származó ellenállás 
változással   A fa lagos ellenállás növekedésének oka,  ogy a ké lékeny alakítás  atására 
növekszik a kristályban lévő rácsrendezetlenségek száma  Ez döntően a  ont ibák és a 
diszlokációk számának változását  elenti  

 
 

A mérés: 
 
A mérés során a következő mérési adatokat kaptuk: 
 

  R20 R30 R40 R50 R60 R70 

Cu 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 

10 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 

20 2,08 2,08 2,09 2,09 2,10 2,10 

30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

40 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

50 3,91 3,92 3,92 3,93 3,93 3,93 

60 3,49 3,52 3,57 3,61 3,63 3,65 

70 2,25 2,29 2,37 2,46 2,53 2,60 

90 1,38 1,41 1,47 1,53 1,57 1,63 

Ni 0,63 0,66 0,70 0,75 0,78 0,82 

Az adatokból  ól szemmel követ ető,  ogy az ötvöző elemek arányának változásával milyen 
látványosan változik az adott  őmérsékleteken mért ellenállása  



A fenti méréseredményekből kiszámítottuk az ellenállás változás értékét a következő módon: 
ΔRT=RT-R20. 
Az így ka ott értékekről az alábbi táblázat ad ké et: 
 

  ΔR20 ΔR30 ΔR40 ΔR50 ΔR60 ΔR70 

Cu 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 

10 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 

20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

60 0,00 0,03 0,08 0,12 0,14 0,16 

70 0,00 0,04 0,12 0,21 0,28 0,35 

90 0,00 0,03 0,09 0,15 0,19 0,25 

Ni 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,19 

 
Jól lát ató,  ogy a  őmérséklet ilyen kis mértékű változtatásával komoly ellenállás 

változás nem ér ető el, de az azért még így is  ól lát ató,  ogy a  őmérséklet befolyásol a az 
ellenállást  Az is megfigyel ető még,  ogy a nagyobb Ni koncentrációval rendelkező ötvözet 
sokkal  obban reagál a  őváltozásra, mint a réztöbbletű minták  
 
A fentiek ala  án az alábbi táblázat ra zol ató fel: 

A grafikonból  ól szemmel 
követ ető a bizonyos 
ötvözetek egymás oz 
viszonyított változása a 
 őmérsékletváltozás 
függvényében  Ha a 
vonalakat 
meg osszabbítanánk az 
abszolút 0  őmérséklet felé 
 aladva akkor egy  ontból 
induló egyeneseket látnánk, 
és ez az egy  ont az R=0Ω  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az eddig ka ott értékekből kiszámít ató továbbá az az ellenállások  őfoktényező ét  αR), 

és a fa lagos ellenállás  őfoktényező ét αρ   Kiszámítási mód uk a következő: 

 vagy máské    
 

és   . 
 
Az eddigi adatokkal felírt tel es táblázat: 
 

  R20 R30 R40 R50 R60 R70 ρ20 ρ70 
 Cu 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,01727 0,02198 
 10 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 0,16642 0,17113 
 20 2,08 2,08 2,09 2,09 2,10 2,10 0,32656 0,32970 
 30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,47100 0,47100 
 40 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 0,60288 0,60288 
 50 3,91 3,92 3,92 3,93 3,93 3,93 0,61387 0,61701 
 60 3,49 3,52 3,57 3,61 3,63 3,65 0,54793 0,57305 
 70 2,25 2,29 2,37 2,46 2,53 2,60 0,35325 0,40820 
 90 1,38 1,41 1,47 1,53 1,57 1,63 0,21666 0,25591 
 Ni 0,63 0,66 0,70 0,75 0,78 0,82 0,09891 0,12874 
 

  ΔR20 ΔR30 ΔR40 ΔR50 ΔR60 ΔR70 
α1(10^-
6/  C) αR αρ 

Cu 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 16,7 0,0054545 0,0054712 

10 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 16,1 0,000566 0,0005821 

20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 15,5 0,0001923 0,0002078 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,05 0 0,000001505 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,65 0 0,000001465 

50 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 14,3 0,0001023 0,0001166 

60 0,00 0,03 0,08 0,12 0,14 0,16 13,45 0,0009169 0,00093035 

70 0,00 0,04 0,12 0,21 0,28 0,35 13,6 0,0031111 0,0031247 

90 0,00 0,03 0,09 0,15 0,19 0,25 13,4 0,0036232 0,0036366 

Ni 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,19 13,3 0,0060317 0,006045 

 
A fenti táblázatban  elyet foglalt értékek ala  án felra zol ató ez az alábbi oz  asonlító 

grafikon is, mely  ól mutat a a fa lagos ellenállások 20 és  0 celsius fokon  és a fajlagos 
ellenállás  őfoktényező ének egymás oz viszonyított ké ét az ötvözetek különböző 
kombinációi mellett  

 
 
 



 

 
  

A grafikonon  ól lát ató,  ogy a fa lagos ellenállás  őfoktényező ének csökkenésével 
nőnek és növekedésével  edig csökkennek a fajlagos ellenállások  
 

Konklúzió: 
 A mérés során megvizsgáltuk a különböző Cu-Ni ötvözet ellenállásait különböző 
 őmérsékleteken  A vizsgálat során megálla ít attuk,  ogy az ellenállás nagyobb mértékben 
változik az ötvözet  őmérsékletétől, mint az összetételétől (ilyen kis  őmérsékletváltozásnál 
is). Grafikonon ábrázoltuk a különböző ötvözetek egymás oz viszonyított ellenállásait a 
 őmérséklet függvényében  

Ma d megvizsgáltuk a különböző ötvözetek fa lagos ellenállásait 20 és  0 celsius fokon  
Itt megálla ít attuk,  ogy a tiszta réz kivételével a 20 és  0 celsius fokon mért fa lagos 
ellenállások között kevesebb, mint 0,05-es eltérést ta asztaltunk  

Eztán kiszámoltuk az ellenállás  őfoktényező ét, és ebből valamint a lineáris  őtágulási 
együtt atóból  megadott  és a fa lagos ellenállás  őfoktényező ét  Ezt ábrázoltuk egy 
grafikonon a fa lagos ellenállásokkal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009.11.10. 


