Wstêp

Postêp w nauce o materia³ach jest podstaw¹ rozwoju we wszystkich dziedzinach
techniki, miêdzy innymi w elektrotechnice. Oznacza on na przyk³ad:
 w elektroenergetyce: wzrost mocy generatorów, mo¿liwoci przesy³u energii
elektrycznej na du¿e odleg³oci liniami napowietrznymi i kablowymi, w tym kablami morskimi;
 w elektronice: miniaturyzacjê urz¹dzeñ, nanotechnologie, rozwój techniki cyfrowej, konstrukcje urz¹dzeñ inteligentnych;
 w telekomunikacji: opracowanie i wdro¿enie telefonii komórkowej, nowe techniki przekazywania obrazu i dwiêku, nowe techniki przesy³u informacji ³¹czami
wiat³owodowymi.
Czynnikiem wymuszaj¹cym postêp techniczny w elektroenergetyce jest wzrost
produkcji energii elektrycznej. Na pocz¹tku ery przesy³u energii elektrycznej w roku
1920 jej wiatowa produkcja wynosi³a 130 TWh, a w roku 2000  oko³o 14 000 TWh.
Postêp techniczny w tej dziedzinie jest efektem g³ównie systematycznego doskonalenia w³aciwoci materia³ów przewodz¹cych, izolacyjnych i magnetycznych stosowanych w urz¹dzeniach elektrycznych.
Procesy technologiczne materia³ów przewodz¹cych zapewniaj¹ uzyskanie miedzi
i aluminium o wysokim stopniu czystoci. Zastosowanie nowych materia³ów stopowych umo¿liwi³o wykonywanie elementów przewodz¹cych o du¿ej konduktywnoci
i wytrzyma³oci mechanicznej wymaganej dla konstrukcji przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych. Opracowanie warystorów z tlenków metali stworzy³o
nowe mo¿liwoci w zakresie ochrony przepiêciowej.
Rozwój materia³ów dla konstrukcji uk³adów izolacyjnych jest szczególnie istotny
i wynika z uzasadnionej ekonomicznie tendencji zwiêkszania roboczego natê¿enia pola
elektrycznego w urz¹dzeniach wysokiego napiêcia. Obok materia³ów celulozowych
nasycanych, wprowadzono w tych konstrukcjach polimery syntetyczne, g³ównie polietylen sieciowany (w kablach elektroenergetycznych), ¿ywice termoutwardzalne
(w maszynach elektrycznych), materia³y kompozytowe (w uk³adach izolacyjnych elektroenergetycznych napowietrznych linii przesy³owych).
11

W odniesieniu do obwodów magnetycznych urz¹dzeñ elektrycznych, w szczególnoci transformatorów i maszyn, istotny postêp dotyczy opracowania specjalnych stopów ¿elaza o niskich stratach energii w przemiennym polu magnetycznym i zastosowania ich na rdzenie obwodów magnetycznych. Inn¹ dziedzin¹ jest zastosowanie materia³ów magnetycznych w elektronice.
W drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³ intensywny rozwój nowej dziedziny techniki  elektroniki, opartej na technologiach wykorzystuj¹cych odkrycia w obszarze fizyki
cia³a sta³ego. W grudniu 1947 J. Bardeen, W.H. Brattain, W.B. Shockley zbudowali
pierwszy tranzystor germanowy, zapocz¹tkowuj¹c proces rozwoju materia³ów pó³przewodnikowych trwaj¹cy do dzi, i prowadz¹cy w efekcie do wspó³czesnego spo³eczeñstwa informacyjnego. Opracowanie technologii uzyskiwania superczystych monokryszta³ów krzemu, produkcja pó³przewodników o z³o¿onych strukturach (np. GaAs,
GaN) spowodowa³y, ¿e wspó³czenie mo¿liwe jest wytwarzanie uk³adów scalonych
VLSI (Very Large Scale of Integration) z kana³em o szerokoci 45 nm, czy te¿ budowa
b³êkitnych diód laserowych. Sformu³owane w 1965 roku prawo Moorea, o podwajaniu gêstoci upakowania uk³adów scalonych co osiemnacie miesiêcy, zachowuje
swoj¹ aktualnoæ do dzi, choæ dalsze jego spe³nienie bêdzie wymagaæ umiejêtnoci
wykorzystywania w³aciwoci materia³ów na poziomie spinowym. Znacz¹co skróceniu
uleg³ czas praktycznego wdra¿ania odkrycia naukowego. Efekt GMR (Giant MagnetoResistance), odkryty w 1988, zosta³ zastosowany w g³owicach odczytowych pamiêci
dyskowych dziewiêæ lat póniej, a w chwili obecnej s¹ one powszechnie stosowane,
pozwalaj¹c na uzyskanie gêstoci upakowania informacji rzêdu 50 Gb/cm2.
Wzrost pojemnoci pamiêci oraz uzyskiwanie coraz wy¿szych czêstotliwoci pracy
uk³adów scalonych pozwalaj¹ na miniaturyzacjê komputerów o du¿ych mocach obliczeniowych. Podobnie szybki postêp dokonuje siê w zakresie technologii telekomunikacyjnych wpisuj¹cych siê w informatyczny obraz wiata. Techniki wiat³owodowego
i bezprzewodowego przesy³u informacji s¹ tak¿e efektem prac badawczych w dziedzinie in¿ynierii materia³owej. Nowe materia³y i technologie umo¿liwi³y opracowanie podzespo³ów i uk³adów mikrofalowych stosowanych np. w telefonii komórkowej.
Modernizowane i nowe konstrukcje podzespo³ów i urz¹dzeñ elektrycznych, wprowadzane w kolejnych latach, s¹ efektem badañ prowadzonych g³ównie w dziedzinie materia³ów elektrotechnicznych i prac nad wdra¿aniem nowych technologii w przemyle.
Nale¿y podkreliæ ogromny rozwój fizyki cia³a sta³ego, w tym wiedzy o budowie
materii, rozwój chemii, szczególnie w dziedzinie polimerów syntetycznych, doskonalenie procesów metalurgicznych oraz opracowanie nowych procesów przetwórstwa
materia³ów.
Podrêcznik obejmuje swym zakresem podstawy teorii budowy materii oraz analizy
zjawisk i przemian w materia³ach. Umo¿liwia zapoznanie siê z ró¿nymi grupami materia³ów stosowanych w konstrukcjach urz¹dzeñ elektrycznych, a tak¿e z metodami badañ w³aciwoci materia³ów. Wiedza ta stanowi podstawê do innych przedmiotów specjalistycznych, obejmuj¹cych projektowanie i zasady doboru materia³ów do tych
konstrukcji oraz ich badania i diagnostykê w eksploatacji.
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