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1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze zjawiskami termoelektrycznymi w ciałach
stałych na przykładzie pomiaru siły termoelektrycznej materiału tlenkowego Nd2CuO4. W aspekcie
teoretycznym dyskutowane są mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie zjawisk
termoelektrycznych, w aspekcie praktycznym przedstawione jest wykorzystanie tych zjawisk
w zastosowaniach związanych z konwersja energii.

2. Wprowadzenie teoretyczne; definicje i wzory
Równanie kinetyczne Boltzmanna
Wszelkie efekty fizyczne uwarunkowane ruchem nośników ładunku pod wpływem pól
zewnętrznych i wewnętrznych nazywają się efektami kinetycznymi lub zjawiskami transportu.
Zalicza się do nich: przewodnictwo elektryczne i cieplne, zjawiska galwanomagnetyczne,
termomagnetyczne i termoelektryczne. Opis teoretyczny tych efektów bazuje na równaniu
kinetycznym Boltzmanna, określającym zmianę stanu układu cząstek (nośników) pod wpływem
działania różnych czynników. W krysztale rozkład elektronów według stanów opisuje pewna
funkcja
, której zmiana w czasie t w każdym punkcie
przestrzeni fazowej
uwarunkowana jest ruchem cząstek w przestrzeni zwykłej (wektor ) i w przestrzeni wektora
falowego . Zmianę tę można przedstawić w postaci sumy trzech wyrazów: wyrazu polowego,
całki zderzeń i członu związanego z dyfuzją:
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Człon polowy jest wynikiem ruchu cząstek i działania sił zewnętrznych wywołanych przyłożonymi
polami, całka zderzeń opisuje procesy rozpraszania na lokalnych zaburzeniach sieci przestrzennej
(krystalicznej), natomiast człon dyfuzyjny wynika z procesów dyfuzji cząstek.
Dla niezmiennego w czasie stanu stacjonarnego równanie kinetyczne Boltzmanna
sprowadza się do uproszczonej postaci:

Opuszczając człon dyfuzyjny, można wyprowadzić, że:

gdzie: f0 – funkcja rozkładu w stanie równowagi, τ – czas relaksacji,

– prędkość unoszenia,

–

stała Plancka podzielona przez 2π, – wektor siły.
Postać ta jest bazowa do wyprowadzenia szeregu zależności fizycznych opisujących
zjawiska transportu, w przypadku gdy w układzie działa stale przynajmniej jeden niezmienny
bodziec (np. pole elektryczne, pole magnetyczne, gradient temperatury.
Dodatkowo, w celu dalszego uproszczenia, możliwe jest pominięcie zależności funkcji
rozkładu od położenia ( ), ponieważ istotne znaczenie mają tylko zmiany energii nośników. W tym
przypadku funkcję f można przedstawić w postaci:

gdzie wektorowa funkcja

zależy od tego jakie siły działają na nośniki ładunku w krysztale.

Równanie Boltzmanna w obecności (jedynie) gradientu temperatury – siła termoelektryczna
Jeżeli jednorodny przewodnik zostaje nagrzany nierównomiernie, to średnia energia
nośników ładunków i ich koncentracja będzie większa tam, gdzie jest wyższa temperatura. Gradient
temperatury doprowadzi zatem do powstania gradientu średniej energii nośników i gradientu ich
koncentracji. W rezultacie w materiale pojawi się strumień dyfuzyjny nośników ładunku czyli prąd
elektryczny. Ponieważ jednak w obwodzie otwartym w stanie stacjonarnym gęstość prądu we
wszystkich punktach musi być równa zero, powstanie w wyniku rozdzielenia ładunków pole
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elektryczne, które wywoła prąd kompensujący prąd dyfuzyjny. Różnica potencjałów tego pola (siła
elektromotoryczna) odniesiona do jednostkowej różnicy temperatur nazywa się bezwzględną,
różnicową siłą termoelektryczną:

gdzie VT jest różnicą potencjałów pola dla danej różnicy temperatur.
Formalnie, powyższy wzór jest bardziej poprawny, gdy ΔT → 0:

Umownie przypisuje się sile termoelektrycznej znak taki jak względny znak potencjału
chłodniejszego końca przewodnika.
Do wyprowadzenia wielkości α można posłużyć się równaniem kinetycznym Boltzmanna.
W rozważanym przypadku na nośniki ładunku oddziaływuje tylko jeden zewnętrzny bodziec –
gradient temperatury ΔT. Wypadkowa siła działająca na nośniki wynosi:

gdzie: e – ładunek elektronu, υ – potencjał pola elektrycznego, EF – energia Fermiego.
Równocześnie, funkcja wektorowa

wyraża się zależnością:

gdzie: h – stała Plancka, m* – masa efektywna nośników, E – energia.
Posługując się powyższymi zależnościami, wprowadzonymi do równania Boltzmanna oraz
wykorzystując fakt, że w stanie stacjonarnym gęstość prądu elektrycznego jest równa zero
otrzymuje się ogólne równanie na siłę termoelektryczną:

gdzie: kB – stała Boltzmanna, σ(E) – przewodnictwo nośników o energii E,
–
całkowite przewodnictwo wszystkich nośników. Wyrażenie powyższe jest słuszne dla wszystkich
mechanizmów przewodzenia. Wkład pojedynczego nośnika do siły termoelektrycznej jest miarą
odległości pasma (poziomu) energetycznego, w którym znajduje się nośnik, od poziomu Fermiego.
Obserwowany znak siły termoelektrycznej zależy od tego, czy nośniki mające dominujący wkład
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do przewodnictwa są elektronami (znak ujemny) czy dziurami elektronowymi (znak dodatni, np.
gdy pasmo efektywne jest prawie całkowicie wypełnione).
W przypadku materiałów, w których obserwuje się kilka rodzajów nośników ładunku,
wszystkie rodzaje nośników wnoszą określony wkład do siły termoelektrycznej w stopniu
odpowiadającym całkowitemu przewodnictwu kryształu:

gdzie αi oraz σi to odpowiednio siła termoelektryczna i przewodnictwo elektryczne danego typu
nośników.
Zależności na siłę termoelektryczną dla przewodników różnego rodzaju
W zależności od mechanizmu przewodzenia ładunku w materiale, możliwe jest
wyprowadzenie szczegółowych wzorów określających wartość α:
1.

Dla materiałów metalicznych oraz półprzewodników zdegenerowanych (posiadających
efektywne pasmo pochodzące od domieszki):

Wartości siły termoelektrycznej dla metali są niewielki (rzędu kilku μV·K-1). Znak siły
termoelektrycznej jest uzależniony od kształtu funkcji gęstości stanów w okolicy poziomu
Fermiego.
2.

W przypadku półprzewodników samoistnych:

gdzie: μn oraz μp to odpowiednio ruchliwość elektronów i dziur, Eg – wielkość przerwy
energetycznej. Wartości siły termoelektrycznej są znacznie większe niż dla metali (rzędu
kilkudziesięciu – kilkuset μV·K-1)
3.

Dla półprzewodników domieszkowych wyrażenia na siłę termoelektryczną ma postać:
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gdzie r zależy od mechanizmu rozpraszania nośników i jest równe 3/2 dla rozpraszania na
domieszkach (w zakresie niskich temperatur) oraz –1/2 dla rozpraszania na fononach
akustycznych (w zakresie temperatur wyższych).
4.

Jeśli w przewodniku występuje
hoppingowy), to α określa zależność:

mechanizm

skaczącego

elektronu

(mechanizm

gdzie ΔS – zmiana entropii związana z wprowadzeniem dodatkowego nośnika, c0 – stężenie
dostępnych położeń (węzłów sieci krystalicznej) dla nośników, c – rzeczywiste stężenie
nośników.
Zjawiska termoelektryczne
Jak wspomniano powyżej, w izolowanym przewodniku prądu, w którym występuje gradient
temperatury powstaje pole elektryczne, którego różnica potencjałów odniesiona do różnicy
temperatur jest bezwzględną siłą termoelektryczną. Wartość α jest parametrem materiałowym
zależnym od temperatury. Pomiar bezwzględnej wartości α jest jednak utrudniony: na poniższym
rysunku przedstawiono obwód elektryczny składający się z dwóch różnych przewodników A i B,
których miejsca połączenia znajdują się w różnych temperaturach T1 i T2. Mierzona wartość
napięcia termoelektrycznego (pod warunkiem, że końce przewodnika A umieszczone
w woltomierzu znajdują się w takiej samej temperaturze) będzie wynikała z siły termoelektrycznej
zarówno przewodnika A jak i B. Wyznaczona w ten sposób wielkość siły termoelektrycznej
α będzie natomiast różnicą αB – αA.

Jeśli wiadome jest, że wartości αA są znacznie mniejsze niż αB, to w przybliżeniu pomiar taki
pozwala określić bezwzględną wartość αB. W szczególnym przypadku możliwe jest zastosowani
nadprzewodnika, zamiast przewodnika A, dla którego αA = 0. Dodatkowo, ponieważ siła
termoelektryczna jest zależna od temperatury, różnica temperatur T2 – T1 nie może być duża.
Zobrazowane na powyższym rysunku zjawisko, a więc powstawanie siły elektromotorycznej
w obwodzie zawierającym dwa metale lub półprzewodniki gdy ich złącza znajdują się w różnych
5

Efekty termoelektryczne w ciałach stałych
temperaturach, określa się mianem efektu Seebecka. Efekt ten został wykorzystany w konstrukcji
termopar (czujników temperatury).
Innym zjawiskiem termoelektrycznym jest efekt Peltiera, który polega na wydzielaniu lub
pochłanianiu energii, pod wpływem przepływu prądu elektrycznego przez złącze półprzewodników.
W wyniku pochłaniania energii na jednym złączu i wydzielania energii na drugim, pomiędzy
złączami powstaje różnica temperatur. Jest to efekt w pewnym sensie odwrotny do efektu Seebecka.
Znalazł on zastosowanie w tzw. modułach Peltiera wykorzystywanych w urządzeniach
chłodniczych (lodówki, chłodzenie elektroniki, itp.).
Efekt Thomsona polega na wydzielaniu się lub pochłanianiu ciepła podczas przepływu prądu
elektrycznego (tzw. ciepła Thomsona) w jednorodnym przewodniku, w którym istnieje gradient
temperatury. W takim przypadku ilość wydzielonego lub pochłoniętego ciepła jest proporcjonalna
do różnicy temperatury, natężenia prądu i czasu jego przepływu, a także od rodzaju przewodnika.
Formalnie, ze względów symetrii można również wyróżnić czwarty efekt termoelektryczny,
odwrotny do efektu Thomsona.
Praktyczne wykorzystanie efektów termoelektrycznych
Efekty termoelektryczne znalazły swoje praktyczne zastosowanie w urządzeniach służących
do konwersji energii. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy tych urządzeń:



generatory termoelektryczne (wykorzystujące zjawisko Seebecka),
pompy cieplne (stosowane najczęściej jako chłodziarki, wykorzystujące zjawisko Peltiera).

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat jednostopniowego generatora
termoelektrycznego zbudowanego z pary półprzewodników typu n i p. Na rysunku: TH –
temperatura źródła ciepła, TC – temperatura chłodnicy, QH – moc cieplna pobierane ze źródła ciepła,
QC – moc cieplna oddawana do chłodnicy, I – natężenie prądu, R – rezystancja obciążenia, W –
wygenerowana moc elektryczna.
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Występująca różnica temperatur prowadzi do powstania napięcia termoelektrycznego na obu
półprzewodnikach. Ponieważ obwód zawierający oba półprzewodniki jest zamknięty i obciążony
rezystancją R, zakładając zaniedbywalnie mały opór materiałów termoelektrycznych, w obwodzie
będzie płynął prąd o natężeniu I, a wygenerowana moc wynosić będzie W. Należy zwrócić uwagę
na odpowiedni dobór materiałów termoelektrycznych (termoelementów n i p), dzięki którym
wartość napięcia termoelektrycznego jest maksymalnie duża (sumuje się).
Rysunek poniżej przedstawia jednostopniową pompę cieplną zbudowaną (podobnie jak
w przypadku generatora termoelektrycznego) z pary półprzewodników typu n i p. Na rysunku: TH –
temperatura odbiornika ciepła, TC – temperatura źródła ciepła, QH – moc cieplna oddawana do
odbiornika ciepła, QC – moc cieplna pobierana ze źródła ciepła, I – natężenie prądu, Uz – napięcie
(stałe) zasilania, W – moc elektryczna zasilania.

W przypadku powyższej pompy cieplnej dostarczenie mocy elektrycznej W, a więc wymuszenie
przez obwód przepływu prądu I powoduje przeniesienie ciepła ze źródła ciepła do odbiornika
ciepła, co w konsekwencji umożliwia chłodzenie źródła ciepła.
W obu powyższych przypadkach krytycznym parametrem decydującym o efektywności
pracy użytych materiałów elektrycznych jest bezwymiarowy współczynnik dobroci
termoelektrycznej ZT:

gdzie: α – siła termoelektryczna danego materiału, σ – przewodnictwo elektryczne, λ –
przewodnictwo cieplne, T – temperatura.
Używane komercyjnie materiały termoelektryczne (np. stopy Bi2Te3, Sb2Te3) posiadają
ZT ≈ 1, co dla generatora (pompy) jednostopniowej przy ΔT = 300K daje sprawność około 10%.
Jeśli możliwe by było zastosowanie materiałów o ZT = 4, to sprawność urządzeń
termoelektrycznych wzrosła by do ok. 30%.
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3. Opis wykonania ćwiczenia
Ćwiczenie wykonuje się przy użyciu specjalistycznego układu przystosowanego do pomiaru
siły termoelektrycznej metodą dynamiczną. Prostopadłościenna próbka tlenku Nd2CuO4
umieszczona jest pomiędzy dwiema złotymi elektrodami (schemat ideowy sondy na rysunku
poniżej). Do każdej z elektrod dospawane są końcówki termopar Pt-PtRh10 (termopara typu S),
które służą do odczytu temperatur T1 i T2 po obu stronach próbki (połączenia 3 i 4 oraz 5 i 6).
Końcówki termopar wykonane z platyny (3 i 5) służą równocześnie do pomiaru napięcia
termoelektrycznego ΔV. Dodatkowo, obok termopary T1 znajduje się grzejni elektryczny
wymuszający gradient temperatury, zasilany przez wyjścia 1 i 2. Całość umocowana jest w sondzie
alundowej umieszczonej w rurze kwarcowej znajdującej się w piecu oporowym.

Istotą metody dynamicznej jest pomiar napięcia termoelektrycznego dla różnych wartości
gradientu temperatury (w zakresie kilku stopni). Wartość siły termoelektrycznej wyznacza się jako
współczynnik kierunkowy prostej poprowadzonej przez punkty o współrzędnych (ΔT,ΔV) Metoda
dynamiczna pozwala na minimalizację błędów pomiarowych, ponieważ mogące występować
w układzie pomiarowym zakłócenia (np. dodatkowe potencjały) nie wpływają na wynik
pomiarowy: rejestruje się jedynie zmiany napięcia termoelektrycznego w funkcji zmian gradientu
temperatury.
Wykonanie ćwiczenia
1. Sprawdzić prawidłowość połączeń, włączyć zasilanie pieca i przyrządów pomiarowych.
2. Zgodnie z zaleceniem prowadzącego ustawić na programatorze pieca program temperaturowy.
Przykładowo: szybkie nagrzewanie do temperatury 300°C, a następnie wolne grzanie do 500°C
z tempem 2°/min.
3. W odstępach czasu wskazanych przez prowadzącego (przykładowo co 10 min) lub dla
temperatur wskazanych przez prowadzącego (przykładowo co 20 stopni) rejestrować punkty
pomiarowe w sposób następujący:
a) odczytać i zanotować wskazania napięć termopar T1 i T2,
b) włączyć zasilanie grzejnika,
c) odczytać i zanotować wskazania napięć termopar T1 i T2 oraz wartość napięcia
termoelektrycznego ΔV,
d) po ok. 10 sekundach powtórzyć czynności z punku c kolejno 8 – 10 razy,
e) wyłączyć zasilanie grzejnika.
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4. Sposób przygotowania sprawozdania
1. Przedstawić na wykresie zależność siły termoelektrycznej Nd2CuO4 w mierzonym zakresie
temperatur. W tym celu należy:
a) obliczyć wartość średnią temperatury pomiaru na podstawie wskazań termopar (punkt 3a
wykonania ćwiczenia) przeliczonych wg tablicy kalibracji dla termopary typu S znajdującej
się na końcu skryptu,
b) narysować zależność zmierzonego ΔV (w µV) w funkcji ΔT (3c i d), wartości ΔT
(w stopniach °C),
c) dopasować linię prostą do wykresu, wartość współczynnika kierunkowego prostej jest
wartością siły termoelektrycznej dla danej temperatury,
d) czynności z punków a – c powtórzyć dla wszystkich średnich temperatur pomiaru,
w których rejestrowane były punkty pomiarowe,
e) uzyskane wartości α(T) przedstawić na wspólnym wykresie,
f) określić dominujący rodzaj nośników w Nd2CuO4,
g) na podstawie uproszczonego wzoru:
obsadzenia dostępnych położeń

określić zależność ułamkowego

w funkcji temperatury.

5. Lista pytań do kolokwium pisemnego
Równanie kinetyczne Boltzmanna ([1], wybrane str. rozdz. 16; [2], instrukcja)
Ogólne wzory na siłę termoelektryczną (instrukcja)
Metale, półprzewodniki samoistne, półprzewodniki domieszkowe ([2], wybrane zagadnienia)
Wzory wyrażające siłę termoelektryczną dla różnych przewodników (instrukcja)
Efekty termoelektryczne Seebecka, Peltiera i Thomsona ([3], rozdz. 2 i 3)
Znaczenie pojęć użytych we wzorach: masa efektywna, czas relaksacji, ruchliwość, dziura
elektronowa ([1]; [2]; odpowiednie hasła z Wikipedii)
7. Zasada działania generatorów termoelektrycznych i termoelektrycznych pomp ciepła ([3],
rozdz. 2 i 3)
8. Bezwymiarowy współczynnik dobroci termoelektrycznej ZT ([3], rozdz. 3; instrukcja)
9. Metoda pomiaru siły termoelektrycznej metodą dynamiczną (instrukcja)
10. Budowa i zasada działania termopary (instrukcja, odpowiednie hasło z Wikipedii)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Przedstawiona w dalszej części instrukcji tablica kalibracji termopary typu S (której zimne
końce znajdują się w temperaturze 0°C) jest kopią tabeli udostępnionej w Internecie przez firmę
Pyromation, Inc.
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