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1.   Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έντονη είναι η ερευνητική προσπάθεια για εύρεση νέων 

ενεργειακών πόρων. Αρκετά χρήµατα έχουν επενδυθεί σε ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας και η χρήση τους πλέον αρχίζει να εισέρχεται στην καθηµερινή µας ζωή 

όλο και περισσότερο. Παράλληλα επιβεβληµένη θεωρείται η φιλική ως προς το 

περιβάλλον χρήση αυτών των πηγών, αφού το µέχρι στιγµής κόστος χρήσης από τις 

υπάρχουσες ενεργειακές πηγές, έχει αποβεί µοιραίο για ολόκληρο τον πλανήτη.  

Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών η επιστήµη και τεχνολογία υλικών έχει 

να επιδείξει σηµαντικά βήµατα. Ένα από αυτά είναι και η ανακάλυψη των 

θερµοηλεκτρικών υλικών, τα οποία µπορούν, µε κατάλληλες διατάξεις να 

µετατρέψουν την αποβαλλόµενη θερµότητα σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και 

αντίστροφα υπάρχει η δυνατότητα προσφέροντας ενέργεια στη διάταξη να επιτευχθεί 

η ψύξη ενός σώµατος. Το µερίδιο που καταλαµβάνουν στην αγορά τέτοιου είδους 

συσκευές είναι ακόµη σχετικά µικρό (160 εκατοµµύρια δολάρια περίπου), παρόλ’ 

αυτά την τελευταία επταετία έχουν σηµειωθεί άλµατα προόδου ως προς την εύρεση 

νέων θερµοηλεκτρικών υλικών. Στην πρόοδο αυτή έχει συντελέσει τα µέγιστα η 

κατανόηση των µηχανισµών που οδηγούν µια κατηγορία υλικών στο να παρουσιάζει 

κατάλληλες θερµοηλεκτρικές ιδιότητες, οι νέες ιδέες που συνεχώς προτείνονται από 

θεωρητικές ερευνητικές οµάδες, καθώς και η διαρκής σύνθεση νέων υλικών και ο 

χαρακτηρισµός αυτών.  

Μια κατηγορία υλικών που  βρίσκει ήδη πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή 

ζωή µας είναι αυτή των οξειδίων. Αυτά τα υλικά δεν θα µπορούσαν να µην 

προταθούν και για εφαρµογή σε θερµοηλεκτρικές διατάξεις. Στα πλαίσια αυτών των 

εφαρµογών τα οξείδια, πλεονεκτούν ως προς τη  χρήση τους αλλά µειονεκτούν ακόµη 

από πλευράς ιδιοτήτων σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα υλικά. Λεπτοµέρειες ως προς τα 

πλεονεκτήµατα θα παρουσιαστού αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 

Στο εργαστήριο Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών του ΙΤΕ η µελέτη 

των οξειδίων, είναι ένα από τα κύρια πεδία έρευνας. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας 

µελετήθηκαν οι θερµοηλεκτρικές ιδιότητες διαφόρων ενώσεων. Για το χαρακτηρισµό 

των θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων αναπτύχθηκαν πειραµατικές διατάξεις µέτρησης της 

θερµικής αγωγιµότητας και του συντελεστή Seebeck (λεπτοµέρειες αυτών των 
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ιδιοτήτων θα παρουσιαστούν παρακάτω). Η µελέτη που ακολούθησε περιλάµβανε 

την αντικατάσταση ενός ή και δύο ατόµων της µητρικής ενώσεως LaCoO3, της 

οποίας είχαµε ενδείξεις οτι µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρουσες θερµοηλεκτρικές 

ιδιότητες. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τόσο τη διαδικασία των 

µετρήσεων, όσο και τις θερµοηλεκτρικές ιδιότητες των οξειδίων. Το τεχνικό µέρος 

της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο. Η ανάπτυξη των 

πειραµατικών διατάξεων, προκειµένου να δίνουν ακριβή αποτελέσµατα, ήταν µια 

επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, γι αυτό και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται σε τέτοιοι είδους µετρήσεις. Στα επόµενα δύο 

κεφάλαια αναφέρονται τα δεδοµένα που συλλέξαµε από µια πλήρη σειρά δειγµάτων. 

Τα δείγµατα που µελετήθηκαν είναι οι χηµικές ενώσεις LaNi1-xCoxO3 (όπου x=0.3, 

0.7, 0.8, 1), La0.95A0.05Ni0.2Co0.8O3 (όπου A=Sr,Pb) και La1-xSrxCoO3 (όπου x=0.2, 

0.4, 0.5,  0.6, 0.8, 1). Στα αντίστοιχα κεφάλαια παρουσιάζονται και οι αναλύσεις των 

αποτελεσµάτων καθώς και η συζήτηση επ’ αυτών. Τέλος στον επίλογο εκτός από τη 

σύνοψη, αναφέρονται οι περαιτέρω βελτιώσεις που επιδέχονται οι πειραµατικές 

διατάξεις που αναπτύξαµε, όπως και κάποια µελλοντικά πειράµατα πάνω στα υλικά 

που µελετήσαµε προκειµένου να βελτιωθούν οι θερµοηλεκτρικές τους ιδιότητες. 
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2.1   Θερµοηλεκτρικά φαινόµενα 
 

2.1.1  Το φαινόµενο Seebeck 

 

Το φαινόµενο Seebeck µπορεί να παρατηρηθεί µε τη βοήθεια του κυκλώµατος 

στο σχήµα 2.1, το οποίο δείχνει δύο υλικά a και b µε δύο επαφές Α και Β.  

 

 

Σχήµα 2.1 : Η διάταξη µε την οποία παρατηρείται το φαινόµενο Seebeck. 

 

 

Μια θερµοκρασιακή βαθµίδα ∆Τ δηµιουργείται ανάµεσα στις δύο επαφές Α και Β. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, µία διαφορά δυναµικού V, αναπτύσσεται στα άκρα του C 

και D του ανοικτού κυκλώµατος. Αυτή η διαφορά δυναµικού ακολουθεί την εξίσωση 

: 

∆Τ
=

VSab  

η οποία ορίζει τον συντελεστή Seebeck Sab (ή συντελεστή θερµοηλεκτρικής ισχύος) 

για την επαφή των υλικών a,b. 

  Σύµφωνα µε αυτή τη σχέση ορίζεται ο διαφορικός συντελεστής Seebeck για 

ένα ζεύγος υλικών µόνο. Θα ήταν πιο πρόσφορο να χρησιµοποιούσαµε τον απόλυτο 

συντελεστή Seebeck όπου ορίζεται για ένα µόνο υλικό. Τότε ο διαφορικός 

συντελεστής θα ήταν Sab=Sa-Sb όπου Sa και Sb είναι οι απόλυτοι συντελεστές Seebeck 

 9



 

των υλικών a και b  αντίστοιχα. Το υλικό a µάλιστα ονοµάζεται και υλικό αναφοράς. 

Στην πραγµατικότητα είναι  δυνατό µε τη χρήση υπεραγωγών ως υλικά αναφοράς να 

µετρήσουµε τον απόλυτο συντελεστή, επειδή όλοι οι υπεραγωγοί παρουσιάζουν 

µηδενικό συντελεστή Seebeck κάτω από την θερµοκρασία υπεραγώγιµης µετάβασής 

τους. Πρακτικά το παραπάνω µπορεί να γίνει απλά γνωρίζοντας τον απόλυτο 

συντελεστή Seebeck του υλικού αναφοράς και αφαιρώντας τον από τον διαφορικό. 

 

2.2.2   Το φαινόµενο Peltier   

 

Για να ορίσουµε το φαινόµενο Peltier, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο 

κύκλωµα µε αυτό του Seebeck σχήµα 2.1. Θεωρούµε οτι και τα δύο σηµεία Α και Β 

βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Αν ένα ρεύµα πυκνότητας j διαρρεύσει το 

κύκλωµα, θερµότητα θα µεταφέρεται από το ένα άκρο του δείγµατος στο άλλο. Αν w 

είναι το ποσό θερµότητας που µεταφέρεται, τότε η σταθερά Πab στη σχέση  

w=Πabj  

είναι ο λεγόµενος συντελεστής Peltier. Και σε αυτήν την περίπτωση ο απόλυτος 

συντελεστής Peltier µπορεί να οριστεί µε τη χρήση υπεραγωγών. 

 

2.1.3   Το φαινόµενο Thomson 
 

Για την παρατήρηση του φαινοµένου Thomson ένα µόνο υλικό απαιτείται, σε 

αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα φαινόµενα. Αν ηλεκτρικό ρεύµα πυκνότητας j 

διαρρεύσει ένα υλικό το οποίο βρίσκεται υπό µια θερµοκρασιακή βαθµίδα ∇Τ, τότε 

µεταφέρεται θερµότητα w. Ο συντελεστής Thomson τ ορίζεται από τη σχέση : 

w=τjΧT 

 

2.1.4   Οι σχέσεις του Kelvin 

 

Οι τρεις παραπάνω παράµετροι µεταφοράς δεν είναι ανεξάρτητοι. Η θεωρία της µη 

αντιστρεπτής θερµοδυναµικής αποδεικνύει τις σχέσεις του Kelvin  

TSabab =Π  

dT
dS

T ab
ba =−ττ  
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οι οποίες συνδέουν τον συντελεστή Peltier και τον συντελεστή Thomson µε αυτόν 

του Seebeck αντίστοιχα.  

 

2.2   Θερµοηλεκτρική ψύξη και παραγωγή 
ενέργειας.  

 

2.2.1  Εισαγωγή 

 

Οι πρώτες συστηµατικές προσπάθειες για χρήση του φαινοµένου Peltier στην 

ψύξη έγιναν από τον Γερµανό Altenkirch, ο οποίος έδειξε πως οι ιδέες  περί ψύξης 

µπορούν να εκφραστούν µε υπολογίσιµες ποσότητες. Ο Altenkirch έδωσε µια 

ολοκληρωµένη περιγραφή των παραµέτρων οι οποίες θα κάνουν ένα θερµοζεύγος 

κατάλληλο για χρήση σε θερµοηλεκτρικές συσκευές ψύξης. ∆υστυχώς όµως στην 

εποχή του δεν είχαν ανακαλυφθεί τα κατάλληλα υλικά κάτι το οποίο έγινε έπειτα από 

40 χρόνια. Η αναθέρµανση του ενδιαφέροντος σε αυτόν τον τοµέα έγινε το 1949 µετά 

την ανακάλυψη του τρανζίστορ αφού και για αυτό απαιτούνται ηµιαγώγιµα υλικά. Η 

στροφή προς τους ηµιαγωγούς έγινε λόγο του υψηλού συντελεστή Seebeck που 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

 

παρουσιάζουν. Η χρήση της ένωσης του BiTe σε συσκευές ψύξης έδωσε τα πρώτα 
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Εικόνα 2.2 : ∆ιατάξεις  για την παραγωγή  a) θερµοηλεκτρικής ισχύος ,b) θερµοηλεκτρικής 
ψύξης.  

 

α επόµενα χρόνια οι ιδιότητες του BiTe βελτιώθηκαν σηµαντικά χάρις την 

προσπά

αυτήν  µ

ια θερµοηλεκτρική συσκευή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα θερµοζεύγος. Το 

θερµοζ

.2.2   Θερµοηλεκτρική ψύξη  

 διαδικασία της ψύξης είναι πολύ απλή αν λάβουµε υπ’ όψη οτι και τα δύο είδη 

χρήση συσκευών πολλαπλών επιπέδων ψύξης έχουν αναφερθεί 

κατώτατες θερµοκρασίες που φτάνουν τους 160Κ [1], λίγο κάτω από τη σηµερινή 

 c) συσκευή πολλαπλών διατάξεων 

Τ

θεια του Abram Ioffe και των συνεργατών του. Τα κράµατα του BiTe καθώς 

και αυτά των BiSe και SbTe όπου προτάθηκαν τότε χρησιµοποιούνται µέχρι τις µέρες 

µας σε συσκευές θερµοηλεκτρικής ψύξης. Παράλληλα αναπτύχθηκαν και οι 

θερµοηλεκτρικές συσκευές για παραγωγή ενέργειας όπου χρησιµοποιούν την 

αντίστροφη διαδικασία από  της ψύξης µέσω του φαινο ένου Seebeck. Την 

τελευταία δεκαετία ένα αυξηµένο ενδιαφέρον στην έρευνα των θερµοηλεκτρικών έχει 

αναπτυχθεί τόσο από µεγάλες εταιρίες όσο και από τη NASA και τον αµερικανικό 

στρατό, δείχνοντας οτι οι συγκεκριµένες διατάξεις θα γίνουν πολύ χρήσιµες στο 

µέλλον. 

Μ

εύγος αποτελείται από δυο διαφορετικά υλικά (‘πόδια’) τα οποία είναι 

συνδεδεµένα στο ένα τους άκρο (σχήµα 2.2). Τα υλικά αυτά έχουν διαφορετικό είδος 

φορέων, ηλεκτρόνια για το n-τύπου ‘πόδι’ και οπές για το p-τύπου ‘πόδι’. 

 

2
 

Η

φορέων µεταφέρουν εκτός από φορτίο και θερµότητα. Έτσι αν υποβάλουµε σε µια 

διαφορά δυναµικού τα δύο ελεύθερα άκρα της συσκευής, θα αναγκάσει  τόσο τις οπές 

όσο και τα ηλεκτρόνια να κινηθούν µακριά από το κοινό άκρο των δύο ‘ποδιών’, 

απάγοντας θερµότητα και συνεπώς ψύχοντας αυτό το άκρο. Η απόδοση αυτών των 

συσκευών είναι ακόµα χαµηλή για χρήση τους σε µεγάλες κλίµακες. Έτσι η 

δηµιουργία ψυγείων που θα λειτουργούν µε θερµοηλεκτρικά υλικά και όχι µε 

ψυκτικά υγρά όπως το φρέον, µπορεί να είναι ακόµα λίγο µακριά, όµως η πιο µικρής 

κλίµακας ψύξη είναι ήδη γεγονός. Ήδη στο εµπόριο κυκλοφορούν φορητά ψυγεία 

που λειτουργούν µε απλές µπαταρίες παρέχοντας ψύξη της τάξης των 25ºC, ενώ και 

αρκετές αυτοκινητοβιοµηχανίες πλέον, εξοπλίζουν µε θερµοηλεκτρικά ψυγεία τα 

µοντέλα τους. 

Με τη 
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ανώτερ

 όπως προείπαµε συµβαίνει η 

τίστροφη διαδικασία από αυτήν της ψύξης. Αν στο κοινό άκρο των δύο ‘ποδιών’ 

εµφανι

α π  

χ ν

 

η κρίσιµη θερµοκρασία των υπεραγωγών (164Κ) [2]. Θα πρέπει να αναφερθεί 

πως τόσο χαµηλές θερµοκρασίες έχουν επιτευχθεί για σηµειακή ψύξη. Παρόλα αυτά 

αν οι προσπάθειες για ψύξη µεγαλύτερων επιφανειών δώσει καρπούς και παράλληλα 

επιτευχθούν υψηλότερες θερµοκρασίες υπεραγώγιµης µετάβασης θα µπορούµε να 

µιλάµε για µια επανάσταση στον τοµέα των ηλεκτρονικών αφού οι υπεραγώγιµες 

ηλεκτρονικές διατάξεις θα βρουν εφαρµογές στην καθηµερινή µας ζωή. Μια ακόµη 

εφαρµογή αυτών των συσκευών είναι η ψύξη των διοδικών laser προκειµένου να 

διατηρηθεί η θερµοκρασία τους σταθερή, και ο έλεγχος της θερµοκρασίας των CCD 

και των επεξεργαστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα στον τοµέα του 

ελέγχου και της διατήρησης της θερµοκρασίας µια θερµοηλεκτρική διάταξη έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει µε ακρίβεια της τάξεως των 100mK. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός οτι στις µέρες µας καµία άλλη µέθοδος δεν µπορεί να παρέχει τόσο  

ακριβή, φτηνό και αξιόπιστο έλεγχο θερµοκρασίας. 

 

2.2.3   Θερµοηλεκτρική παραγωγή ισχύος  
  

Στην περίπτωση της παραγωγής ισχύος

αν

στεί ροή θερµότητας µια πτώση τάσης θα αναπτυχθεί στα άκρα του ανοικτού 

κυκλώµατος (σχήµα 2.2), καθώς οι φορείς θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση 

όπου η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον θερµότητα που αποβάλλεται στο 

περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας µε αυτή τη µέθοδο βρίσκει αρκετές εφαρµογές 

στις µέρες µας µε σηµ ντικότερη την αραγωγή ισχύος εκατοντάδων watt στις 

διαστηµικές αποστολές της NASA, όπου ένα ραδιενεργό υλικό παίζει το ρόλο της 

πηγής θερµότητας για αυτές τις θερµοηλεκτρικές συσκευές (Radioisotope 

Thermoelectric Generators). Τα Voyager I και ΙΙ εκτοξεύτηκαν το 1977 και για 

περισσότερο από είκοσι ρόνια στέλ ουν πίσω στη Γη φωτογραφίες µε χρήση 

θερµοηλεκτρικών διατάξεων, ενώ το ίδιο συµβαίνει και στην αποστολή στον πλανήτη 

∆ια του Cassini από το 1997. Τέλος η παρουσίαση από τη SEIKO, ενός ρολογιού που 

λειτουργεί µε τη θερµότητα που αποβάλλει το ανθρώπινο σώµα, δείχνει τις 

απεριόριστες δυνατότητες αυτών των διατάξεων, εξάπτοντας παράλληλα τη φαντασία 

µας για το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον. 
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2.2.4    Απόδοση θερµοηλεκτρικών διατάξεων  

 

Η µέγιστη απόδοση µιας θερµοηλεκτρικής διάταξης για παραγωγή ισχύος, 

υπολογίστηκε από τον Ioffe το 1957 : 

H

CH

T

ZTTT
n −+−

=
11

σ

CH T
ZTT ++1

max  

Τα ΤC και ΤH αναφέρονται στο κρύο και το ζεστό άκρο της διάταξης αντίστοιχα. Τ 

είναι η µέση θερµοκρασία και Ζ είναι ο θερµοηλεκτρικός υντελεστής. Ο πρώτος 

κλασµατικός όρος της παραπάνω εξίσωσης 
HT

CH TT −
 ισούται µε την απόδοση µιας 

Αν η θερµοηλεκτρική διάταξη χρησιµοποιηθεί για ψύξη, χρησιµοποιούµε  µια 

παρόµοια έκφραση  για την απόδοση : 

µηχανής Carnot. 

11

1

max
++

−+

ZT

T
ZT

T

H

C−
=

T
T

T
n C

H

C  

όπου και σε αυτή την περίπτωση ο όρος 
CH

H

TT
T
−

 είναι ίσος µε την αντίστοιχη 

απόδοση µιας µηχανής Carnot. 

Παρατηρούµε από τις δύο παραπάνω εξισώσεις, οτι η αποδοτικότητα 

 ποσότητα ΖΤ που ονοµάζεται και συντελεστής 

ποιότητας (dimensionless figure of merit). Η µέγιστη απόδοση που µπορούµε να 

επιτύχο

 

εξαρτάται από την αδιάστατη

υµε είναι αυτή µιας µηχανής Carnot και αυτό συµβαίνει στην περίπτωση όπου 

το ΖΤ τείνει στο άπειρο. Η σχέση µεταξύ της απόδοσης Carnot και της ποσότητας 

ΖΤ, για δύο τυπικές εφαρµογές (οικιακό ψυγείο και γεννήτρια αυτοκινήτου) φαίνεται 

στο σχήµα 2.3. 
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∆ιάγραµµα 2.3 : Τυπικές τιµές που θα πρέπει να παίρνει ο συντελεστής  ΖΤ ενός 

υλικού για  χρήση σε καθηµερινές εφαρµογές. 
Η ποσότητα Ζ από απλή εφαρµογή των σχέσεων του Kelvin και των 

φαινοµένων Peltier και Seebeck σε µια θερµοηλεκτρική διάταξη µπορεί να εκφραστεί 

ως συνάρτηση των παραµέτρων µεταφοράς των υλικών που την αποτελούν : 

κ
σ

κρ

22 SSZ ==  

Παρατηρούµε λοιπόν οτι η απόδοση µιας θερµοηλεκτρικής διάταξης εξαρτάται από 

τον συντελεστή Seebeck, τη θερµική αγωγιµότητα, και την ηλεκτρική αντίσταση των 

υλικών που την απαρτίζουν. 

 Η εµφάνιση του απόλυτου συντελεστή Seebeck S στο Ζ είναι απόλυτα λογική. 

Ο λόγος για τον οποίο εισέρχεται η ηλεκτρική αγωγιµότητα  στο Ζ είναι η θερµότητα  

Joule. Όταν ένα ρεύµα περνάει από ένα υλικό, αυτό θερµαίνεται λόγω του 

φαινοµένου Joule, και η θερµότητα που παράγεται µπορεί να µεταφερθεί µε αγωγή 

πίσω στην ψυχρή επαφή. Η θερµική αγωγιµότητα παρουσιάζεται στον παρανοµαστή 

του κλάσµατος επειδή στις θερµοηλεκτρικές συσκευές ψύξης ή παραγωγής ισχύος, τα 

θερµοστοιχεία δρουν παράλληλα και ως µονωτές της θερµότητας από το ζεστό στο 

κρύο άκρο. Υψηλή θερµική αγωγιµότητα προκαλεί αρκετά υψηλή ροή θερµότητας 

ανάµεσα στα δύο άκρα µε αποτέλεσµα τη µη αποτελεσµατική ψύξη ή παραγωγή 

ενέργειας. Ο παράγοντας Ζ έχει µονάδες αντίστροφης θερµοκρασίας και γι αυτό το 

λόγο παρουσιάζεται το γινόµενο του Ζ µε την απόλυτη θερµοκρασία, το οποίο είναι 

αδιάστατο. 
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 Ο κύριος σκοπός στην έρευνα των θερµοηλεκτρικών υλικών είναι η αύξηση 

του ΖΤ. Τα καλύτερα θερµοηλεκτρικά υλικά είναι ηµιαγωγοί. Τα µονωτικά υλικά 

παρουσιάζουν χαµηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα κάτι που τα καθιστά ακατάλληλα. Τα 

µέταλλα ενώ έχουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα παρουσιάζουν χαµηλό 

συντελεστή Seebeck. Όπως θα δούµε εκτενέστερα, η θερµική αγωγιµότητα των 

µετάλλων είναι υψηλή. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός οτι ένα µεγάλο µέρος της, στα 

µέταλλα, οφείλεται στα ηλεκτρόνια (ηλεκτρονιακό µέρος  κel  το οποίο είναι ανάλογο 

µε την ηλεκτρική αγωγιµότητα). Από τα παραπάνω παρατηρούµε οτι η αύξηση του 

ΖΤ σε ένα υλικό εξαρτάται από τρεις παράγοντες που δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ 

τους. Έτσι θα πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να ισοσταθµιστούν και 

οι τρεις αυτοί παράγοντες δίνοντας ένα υψηλό ΖΤ. Παράλληλα δεν θα πρέπει να 

ξεχνάµε οτι τόσο ο συντελεστής Seebeck όσο και η ηλεκτρική και θερµική 

αγωγιµότητα, εξαρτώνται από τη θερµοκρασία, οπότε περιµένουµε µια εξάρτηση από 

αυτήν και για το ΖΤ. 

 Από τα παραπάνω παρατηρούµε οτι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν υλικά 

µε αρκετά υψηλό ΖΤ. Για 35 χρόνια είχε θεωρηθεί εσφαλµένα οτι η συντελεστής ΖΤ 

είχε ένα ανώτατο όριο της τάξης της µονάδας και δεν υπήρχε υλικό που θα µπορούσε 

να το ξεπεράσει. Πειραµατικά βρέθηκε οτι αυτός ο ισχυρισµός ήταν λάθος και έτσι 

σήµερα έχουν αναφερθεί υλικά µε ΖΤ υψηλότερο της µονάδας. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να αναφέρουµε οτι οι τιµές που θα πρέπει να παίρνει ο συντελεστής ΖΤ για να 

µπορέσει ένα υλικό να χρησιµοποιηθεί σε θερµοηλεκτρικές εφαρµογές είναι της 

τάξης του 3 ή 4 [3]. Αυτό συµβαίνει διότι οι σηµερινές θερµοηλεκτρικές διατάξεις, 

που αποτελούνται από υλικά µε ΖΤ~1, λειτουργούν µε απόδοση 10% αυτής του 

Carnot όταν τα κοινά ψυγεία, που λειτουργούν µε συµπίεση αερίου, λειτουργούν µε 

30% απόδοση. 

 

2.3   Θερµοηλεκτρικά υλικά 
 

 16



 

 Στις µέρες µας τα υλικά που έχουν ΖΤ υψηλότερο της µονάδας δεν είναι και 

πάρα πολλά στον αριθµό (µια σύνοψη αυτών φαίνεται στο διάγραµµα 2.4). Για 

αρκετά χρόνια (πάνω από 40) το ρεκόρ κατείχε το Bi2Te3, το Bi2Se3 και το Sb2Te3 µε 

ΖΤ~1 καθώς και κράµατα αυτών, όπως το p-τύπου BixSb2-xTe3 και το n-τύπου 

Bi2(SeyTe1-y)3.  
∆ιάγραµµα 2.4 : Τα state-of-the-art  θερµοηλεκτρικά υλικά. 

 

 

Κάποιες κατηγορίες υλικών παρουσιάζουν αρκετά καλές ιδιότητες και 

µελετήθηκαν αρκετά την τελευταία δεκαετία. Τέτοια υλικά είναι τα skutterudites [4] 

και τα filled skutterudites [5] όπου εξοµοιώνουν την phonon glass electron crystal 

(PGEC) δοµή [6]. Η δοµή αυτή παρουσιάζει την ιδιότητα να άγει την θερµότητα 

όπως ένα άµορφο υλικό, µέσω φωνονίων, ενώ αντίθετα ο ηλεκτρισµός άγεται µέσω 

των ηλεκτρονίων, όπως σε ένα µέταλλο. Έτσι τα υλικά αυτά έχουν χαµηλή θερµική 

και αρκετά υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα, που σε συνδυασµό µε τον υψηλό 

συντελεστή Seebeck δίνουν υψηλό ΖΤ. Τέτοιου είδους bulk στερεά διαλύµατα είναι 

το Tl9Bi4Te6 [7], CeFe4Sb12 [8] και το κράµµα Zn4Sb3 [9]. Μια άλλη κατηγορία είναι 

τα clathrates [10] όπου η κρυσταλλική τους δοµή αποτελείται από δύο πολύεδρα που 

φτιάχνουν συσσωµατώµατα των 20-24 ατόµων. Το Sr8Ga16Ge30 [10] είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα. Άλλη µια κατηγορία είναι τα κράµατα half-Heusler [11] 
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µε το γενικό χηµικό τύπο MΝiSn (M =Zr, Hf, Ti). Αυτά τα υλικά έχουν δοµή των full 

Heusler (ΜNi2Sn) όπου λείπει ένα άτοµο Ni από το πλέγµα δίνοντας ηµιαγώγιµο 

χαρακτήρα µε χάσµα της τάξης των 0.1 µε 0.2 eV, και αρκετά υψηλές τιµές 

συντελεστή Seebeck. Μια ακόµη κατηγορία θερµοηλεκτρικών υλικών είναι τα 

λεγόµενα complex chalcogenides [12]. Υλικά µε αρκετά σύνθετη δοµή έχουν 

συντεθεί τα τελευταία χρόνια, µε κύριο χαρακτηριστικό, που πηγάζει από αυτή τη 

δοµή, την πολύ χαµηλή θερµική αγωγιµότητα Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

είναι το CsBi4Te6 [13] που αποτελεί και το πλέον υποσχόµενο υλικό για εφαρµογές 

σε θερµοηλεκτρική ψύξη. Την τελευταία πενταετία αρκετά µεγάλη προσπάθεια έχει 

γίνει στον τοµέα των χαµηλοδιάστατων θερµοηλεκτρικών αφού η θεωρία προβλέπει 

υψηλότερες τιµές ΖΤ για τέτοιου είδους υλικά. Πολύ συναρπαστικά ήταν τα 

αποτελέσµατα σε p-τύπου υπερπλέγµατα (superlattices) Bi2Te3/Sb2Te3 σε 

θερµοκρασία δωµατίου, όπου µετρήθηκε το εξωτικό ΖΤ=2.4 [14] και για τα 

αντίστοιχα n-τύπου πλέγµατα ΖΤ=1.2 [14]. Όµοια υψηλές τιµές ΖΤ έχουν αναφερθεί 

και για υπερπλέγµατα κβαντικών τελείων (quantum dot superlattices) από PbTeSe 

[15]. Το σχήµα 2.4 συνοψίζει την έρευνα που έχει γίνει σε θερµοηλεκτρικά υλικά σε 

ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών. 

 Μια ακόµη κατηγορία υλικών που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

θερµοηλεκτρικής απόψεως είναι τα οξείδια. Αυτού του είδους οι ενώσεις 

παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα ήδη υπάρχοντα state-of-the-art 

υλικά όσον αφορά τις εφαρµογές τους. Η µη τοξικότητά τους, η υψηλή σταθερότητά 

τους σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών καθώς και το γεγονός οτι δεν οξειδώνονται, 

δίνει σαφή πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα υλικά που περιέχουν Τελλούριο (Te) 

και Βισµούθιο (Bi). Τα περισσότερα από τα οξείδια παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες 

ιδιότητες σε υψηλές θερµοκρασίες [16][17]. Όµως είναι απαραίτητη η µελέτη τους 

και η εύρεση κατάλληλων υλικών και σε χαµηλές θερµοκρασίες, αφού το γεγονός οτι 

οι υπεραγωγοί µε υψηλή θερµοκρασίας µετάβασης, είναι οξείδια, καθιστά τα υλικά 

αυτά συµβατά για χρήση σε υπεραγώγιµες ηλεκτρονικές διατάξεις. Ήδη οι πρώτες 

συσκευές ψύξης εξ-ολοκλήρου από οξείδια έχουν αναπτυχθεί [18]. Ένα ενδιαφέρον 

σύστηµα είναι αυτό του NaCo2O4 [19]. Το συγκεκριµένο υλικό λόγω της δοµής του 

παρουσιάζει ιδιότητες ενός phonon glass electron crystal. Παρόλα αυτά το ΖΤ του δεν 

υπερβαίνει το 0.03 [20] ενώ µε µερική αντικατάσταση του Co µε Cu βελτιώνεται στο 

0.08 [21], µια τάξη µεγέθους χαµηλότερα από τα state of the art υλικά. ∆εν έχει 
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αναφερθεί οξείδιο µε ΖΤ που να υπερβαίνει το 0.1 [22] σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Έτσι η εύρεση συστηµάτων µε υψηλότερο ΖΤ είναι επιτακτική.  

Για να επιτύχουµε µια συστηµατικότερη µελέτη για την ανεύρεση όλο και 

καλύτερων θερµοηλεκτρικών υλικών, οι παράµετροι µεταφοράς S,σ και κ πρέπει να 

εκφραστούν µέσω πιο θεµελιωδών ιδιοτήτων. Παρακάτω θα επιχειρήσουµε µια πιο 

διεισδυτική µελέτη των προαναφερθέντων παραµέτρων και θα µελετήσουµε τις 

εξαρτήσεις τους για τις διάφορες κατηγορίες υλικών.   

 

 

2.4  Θεωρία µεταφοράς 
 

2.4.1  Εισαγωγή 

 

Στην αδιατάρακτη κατάσταση ισορροπίας χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρικού 

πεδίου ή θερµοκρασιακής βαθµίδος, η κατανοµή των φορέων σε ένα υλικό δίνεται 

από τη συνάρτηση κατανοµής Fermi-Dirac : 

1)exp(

1)(0

+
−

=

Tk
E

Ef

B

µ
 

 

όπου µ το χηµικό δυναµικό (και µ≈ΕF), kB η σταθερά Boltzmann,  Τ η απόλυτη 

θερµοκρασία και Ε η µέση ενέργεια του κάθε φορέα 

Υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου ή µιας θερµοκρασιακής βαθµίδας 

αυτή η κατανοµή διαταράσσεται. Ας θεωρήσουµε οτι οι φορείς σκεδάζονται από 

ατέλειες του κρυστάλλου, φωνόνια, κλπ. Η σκέδαση αυτή θα οδηγήσει την κατανοµή 

στην ισορροπία ξανά. Ο ρυθµός µεταβολής της συνάρτησης κατανοµής θα είναι 

ανάλογος της διαφοράς της  από αυτήν στην ισορροπία. Η σταθερά αναλογίας είναι ο 

λεγόµενος χρόνος εφησυχασµού τ και η σχέση που συνδέει αυτές τις ποσότητες είναι: 

)(
)()()( 0

E
EfEf

dt
Edf

τ
−

=  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενεργειακή εξάρτηση του τ µπορεί να εκφραστεί ως: 
rΕΤ=Ε )()( 0ττ  

Η παράµετρος r ονοµάζεται και παράµετρος σκέδασης και εξαρτάται από το 

µηχανισµό σκέδασης των φορέων. Η παράµετρος r στις περισσότερες περιπτώσεις 
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είναι πιο σηµαντική από τον παράγοντα τ0. Οι παραπάνω σχέσεις σε συνδυασµό µε το 

χρόνο εφησυχασµού µπορούν να µας δώσουν εκφράσεις για την κατανοµή αν 

θεωρήσουµε οτι εφαρµόζουµε ένα ηλεκτρικό πεδίο ή µια θερµοκρασιακή βαθµίδα. 

 

 

2.4.2  Ηλεκτρική αγωγιµότητα 
 

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα σ εκφράζει το πόσο εύκολα µπορούν να κινηθούν 

οι φορείς στο υλικό κατά την εφαρµογή ενός ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε. 

Η αναλογία ηλεκτρικού πεδίου και πυκνότητας ρεύµατος δίνει την ηλεκτρική 

αγωγιµότητα : 

j=σΕ 

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα εξαρτάται ισχυρά από τον αριθµό των ελεύθερων φορέων, 

n. Ο παράγοντας που συνδέει τις δύο ποσότητες είναι η ευκινησία, µ. Έτσι ισχύει ότι : 

σ=eµn 

Η ειδική αντίσταση ρ ενός υλικού ορίζεται ως το αντίστροφο της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητάς του :  

ρ=1/σ 

Από το σηµείο αυτό και έπειτα θα χρησιµοποιούµε τον όρο της ειδικής αντίστασης 

και όχι αυτόν της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. 

 Τα µέταλλα ως γνωστόν παρουσιάζουν χαµηλή ηλεκτρική αντίσταση (της 

τάξης των µΩ-cm), µε γραµµική θερµοκρασιακή εξάρτηση σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Αντίθετα σε χαµηλές θερµοκρασίες η αντίσταση εξαρτάται από την πέµπτη δύναµη 

της θερµοκρασίας, όταν η κύρια σκέδαση είναι αυτή των e- µε ακουστικά φωνόνια. 

Οι ηµιαγωγοί, εν γένει, παρουσιάζουν υψηλότερες αντιστάσεις και οι µονωτές πολλές 

τάξεις µεγέθους υψηλότερες απ’ ότι τα µέταλλα. Ο χαρακτηρισµός της συµπεριφοράς 

ενός υλικού έχει άµεση σχέση µε την καµπύλη της ειδικής αντίστασής του. Έτσι 

ανεξάρτητα µε το µέγεθος της αντίστασης µιλάµε για µεταλλικά υλικά όταν 

παρουσιάζουν γραµµική εξάρτηση µε τη θερµοκρασία, και για ηµιαγώγιµα ή 

µονωτικά, όταν η ειδική αντίσταση µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 

 

 

2.4.3 Θερµική αγωγιµότητα 
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Ο συντελεστής της θερµικής αγωγιµότητας ορίζεται, ως συνάρτηση της 

γραµµικής, σταθερής ροής θερµότητας σ’ ένα µακρύ σωλήνα µε µια θερµοκρασιακή 

βαθµίδα : 

dx
dTAQ ⋅⋅−= κ

 

όπου Q  η θερµότητα σε watt, Α  η διατοµή σε τετραγωνικά εκατοστά και dT/dx η 

βαθµίδα της θερµοκρασίας σε  βαθµούς Kelvin ανά εκατοστό. Η θερµική 

αγωγιµότητα κ, εκφράζεται σε Watt ανά εκατοστό ανά βαθµούς Kelvin (Watt/cmK). 

Η παραπάνω µορφή της εξίσωσης της θερµικής αγωγιµότητας προϋποθέτει ότι η 

διαδικασία της µεταφοράς θερµικής ενέργειας είναι τυχαία. Γενικότερα, η ενέργεια 

δεν διαδίδεται βαλλιστικά, δηλαδή από το ένα άκρο του δείγµατος στο άλλο, αλλά 

διαχέεται στο δείγµα, αφού οι φορείς της σκεδάζονται. Την παραπάνω σχέση 

χρησιµοποιούµε για τον απ’ ευθείας προσδιορισµό της θερµικής αγωγιµότητας µε τη 

µέθοδο steady-state όπως θα δούµε και παρακάτω. 

Η θερµική αγωγιµότητα ενός υλικού τυπικά είναι αποτέλεσµα δυο 

διαφορετικών συνεισφορών, αυτής των ηλεκτρονίων και αυτής των φωνονίων : 

κ=κel+κphonon 

Ο πρώτος είναι ο λεγόµενος ηλεκτρονιακός όρος που προέρχεται από το ποσό 

θερµότητας που άγουν τα ηλεκτρόνια ενός υλικού. Ο δεύτερος όρος είναι ο 

φωνονιακός όρος που προέρχεται από το ποσό θερµότητας που άγεται λόγω της 

ταλάντωσης του πλέγµατος.  

 

Ηλεκτρονιακός όρος  - κel 
 

Ο ηλεκτρονιακός όρος είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την ηλεκτρική 

αγωγιµότητα σ µέσω του νόµου των Wiedemann-Franz : 

T
L el

σ
κ

=  

όπου L είναι ο αριθµός Lorentz και πλησιάζει την ιδεατή τιµή L0=2.45x10-8 WΩ/Κ2 

στα καθαρά µέταλλα σε θερµοκρασία δωµατίου. Αντίθετα στους ηµιαγωγούς ο 

αριθµός Lorentz δίνεται από τη σχέση : 

)
2
5()/( 2 rekL B +=  
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όπου το r αντιπροσωπεύει την ενεργειακή εξάρτηση του χρόνου εφησυχασµού τ των 

ηλεκτρονίων, που όπως δείξαµε πριν ισούται µε τ=τ0Εr.  

 Έτσι αν γνωρίζουµε την ηλεκτρική αγωγιµότητα µπορούµε να εξάγουµε το 

ηλεκτρονιακό κοµµάτι της θερµικής αγωγιµότητας ενός υλικού. 

 

Φωνονιακός όρος - κphononic 

 

Τα φωνόνια είναι κβαντικές µονάδες της ταλάντωσης του πλέγµατος του 

υλικού. Ένα παράδειγµα είναι το ηχητικό κύµα µέσα σ’ ένα  στερεό που δεν είναι 

τίποτε άλλο από χαµηλής συχνότητας φωνόνια. Η µεταφορά θερµότητας εµπλέκει τα 

φωνόνια όλων των επιτρεπτών ενεργειών όπως ορίζονται από τη φωνονιακή 

διασπορά σε κάθε υλικό (κατανοµή Debye-Einstein). Τυπικά υπάρχουν τρεις 

ακουστικοί κλάδοι (2 εγκάρσιοι και 1 διαµήκης) και 3(Ν-1) οπτικοί, όπου Ν ο 

αριθµός των ατόµων σε κάθε µοναδιαία κυψελίδα του πλέγµατος. 

    Σε bulk υλικά η άθροιση των φωνονιακών κυµάτων οδηγεί σε κύµατα 

ενέργειας πού έχουν συγκεκριµένη ταχύτητα, την ταχύτητα οµάδας (group velocity). 

Αυτά µπορούν να συµπεριφερθούν ως σωµατίδια και η φωνονιακή αγωγή σ’ ένα 

κρύσταλλο είναι όµοια µε αυτή των µοριακών αερίων σ’ ένα κλειστό όγκο. Με αυτό 

το απλό µοντέλο η θερµική αγωγιµότητα ισούται µε : 

∫ ∫
ω ω

ω⋅⋅τ⋅⋅=ω⋅ω⋅ω⋅⋅τ⋅⋅=κ
max max

dCvd)(D
dT
dfv xxx

0 0

2

3
1

3
1

h

 

όπου C η θερµοχωρητικότητα , D  η φωνονιακή πυκνότητα καταστάσεων, f η 

κατανοµή Bose-Einstein, v η ταχύτητα οµάδας, ωmax η µέγιστη συχνότητα των 

φωνονίων και τ ο χρόνος αποκατάστασης. Η παραπάνω έκφραση εφαρµόζεται για 

την περιγραφή της θερµικής αγωγιµότητας σε διηλεκτρικά υλικά και είναι όµοια µε 

αυτή που προκύπτει από την κινητική θεωρία1 των  αερίων : 

όπου Λ είναι η µέση ελεύθερη διαδροµή των µορίων του αερίου. Η µέση ελεύθερη 

διαδροµή ορίζεται ως η διαδροµή του φωνονίου µεταξύ δύο σκεδάσεων. 

Λ⋅⋅⋅=κ vC
3
1
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Προσδιορίζεται από δύο διαδικασίες, από τη γεωµετρική σκέδαση και από τη 
                                                 
1 Θεωρούµε τα φωνόνια του πλέγµατος σαν ένα αέριο.  



 

σκέδαση µε άλλα φωνόνια. Αν οι δυνάµεις µεταξύ των ατόµων ήταν καθαρά 

αρµονικές, δεν θα υπήρχε κανένας µηχανισµός που να δικαιολογεί τις συγκρούσεις 

µεταξύ φωνονίων και η µέση ελεύθερη διαδροµή θα περιοριζόταν από συγκρούσεις 

του φωνονίου µε τα όρια του κρυστάλλου (γεωµετρικές σκεδάσεις) και τις 

πλεγµατικές ατέλειε . Λαµβάν ντας όµως υπ’ όψιν τις µη αρµονικές αλληλεπιδράσεις 

υπάρχει µια σύζευξη µεταξύ των φωνονίων που περιορίζει τη µέση ελεύθερη 

διαδροµή. Γενικά η θεωρία που σχετίζει το φαινόµενο των µη αρµονικών 

αλληλεπιδράσεων µε η θερµική αγωγιµότητα είναι αρκετά περίπλοκη. Η µέση 

ελεύθερη διαδροµή σε υψηλές θερµοκρασίες είναι ανάλογη του 1/Τ. Αυτό συνδέεται 

άµεσα µε το γεγονός ότι ο αριθµός των διεγερµένων φωνονίων, µε τα οποία µπορεί 

να αλληλεπιδράσει ένα φωνόνιο, είναι ανάλογος της Τ στις υψηλές θερµοκρασίες. 

Έτσι η συχνότητα σύγκρουσης θα είναι ανάλογη της Τ και η Λ θα είναι ανάλογη του 

1/Τ.  

ς ο

τ

Όπως αναφέραµε οι σκεδάσεις µεταξύ φωνονίων µπορεί να οδηγούν στη 

θερµικ

όπου Κi το κυµατάνυσµα καθενός  παραπάνω αλληλεπιδράσεις δεν 

lapp δεν έχουµε διατήρηση της ορµής του 

συστήµ

Κ1+Κ2=Κ3+G 

 όπου G το διάνυσµα του αντιστρό Το G µπορεί να υπάρξει σε όλους 

                                                

ή αντίσταση του πλέγµατος. Οι σκεδάσεις αυτές χωρίζονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες, τις κανονικές (διαδικασίες Ν) και τις Umklapp (διαδικασίες U). Στις 

κανονικές διαδικασίες η ορµή του συστήµατος των φωνονίων διατηρείται και δεν 

οδηγούµαστε σε πλήρη θερµική ισορροπία για το αέριο. Η θερµική αντίσταση του 

πλέγµατος είναι µηδενική και η θερµική αγωγιµότητα είναι άπειρη. Εποµένως σε µια 

κανονική διαδικασία αλληλεπίδρασης τριών φωνονίων ισχύει : 

Κ1+Κ2=Κ3 

φωνονίου. Οι

συνεισφέρουν στη θερµική αντίσταση.  

Αντίθετα στις διαδικασίες Umk

ατος και ισχύει : 

φου πλέγµατος. 

τους νόµους διατηρήσεως της ορµής στα κρυσταλλικά πλέγµατα και εκφράζει το 

γεγονός ότι το κυµατάνυσµα του παραγόµενου φωνονίου βρίσκεται έξω από την 

πρώτη ζώνη Brillouin2. Η µεταβολή της ορµής του συστήµατος έχει σαν αποτέλεσµα 

την ύπαρξη θερµικής αντίστασης  και έτσι οι διαδικασίες U θεωρούνται σηµαντικές 

για τη θερµική αγωγιµότητα. Σε υψηλές θερµοκρασίες Τ>ΘD, όπου ΘD η 

 
2 Η πρώτη ζώνη Brilluin είναι η θεµελιώδης κυψελίδα (Wiegner-Seitz) του αντιστρόφου πλέγµατος.   
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θερµοκρασία Debye, όλα τα φωνόνια είναι διεγ ρµένα και µια µεγάλε

 

άρχουν και άλλα φαινόµενα τα οποία είναι επίσης σηµαντικά στη µείωση 

της µέσ

η αναλογία όλων 

των συγκρούσεων θα είναι διαδικασίες U που θα επηρεάζουν τη θερµική 

αγωγιµότητα του υλικού. Έτσι για υψηλές θερµοκρασίες αναµένουµε την θερµική 

αγωγιµότητα αντιστρόφως ανάλογη  της θερµοκρασίας αφού στη σχέση που 

προκύπτει από τη κινητική θεωρία, η ειδική θερµότητα είναι σταθερή και µόνο η 

µέση ελεύθερη διαδροµή έχει εξάρτηση από την Τ. Μάλιστα η αναλογία δεν είναι 

ακριβώς 1/Τ,  αλλά η θερµοκρασία είναι υψωµένη σε δύναµη ανάµεσα στο ένα και 

στο δύο. 

Υπ

ης ελεύθερης διαδροµής. Μερικά από αυτά είναι η σκέδαση από τα όρια του 

δείγµατος, η κατανοµή των ισοτοπικών µαζών σε χηµικά στοιχεία, οι χηµικές 

προσµίξεις, οι πλεγµατικές ατέλειες και οι άµορφες δοµές. Σε χαµηλές θερµοκρασίες 

η µέση ελεύθερη διαδροµή γίνεται συγκρίσιµη µε το εύρος του δείγµατος. 

Παράλληλα, οι διαδικασίες Umklapp περιορίζονται και κυριαρχεί το πλευρικό 

φαινόµενο (σκεδάσεις φωνονίων από τα όρια του δείγµατος). Έτσι η µέση ελεύθερη 

διαδροµή είναι σταθερή και της τάξης της διαµέτρου D (όριο Casimir) του δείγµατος 

και η θερµική αγωγιµότητα  είναι της µορφής : 

DvC ⋅⋅=κ . 

           Ό µόνος όρος που εξαρτάται από τη θερµ ρασία είναι η θερµοχωρητικότητα 

ια θα κινούνται 

µέσα σ

επηρεαστούν οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες.  

οκ

C που µεταβάλλεται µε Τ3. Σε µερικές ουσίες η σπουδαιότητα της σκεδάσεως των 

φωνονίων από ισότοπα είναι συγκρίσιµη µε τη σκέδαση από άλλα φωνόνια (π.χ. το 

γερµάνιο). Στα γυαλιά (άµορφοι κρύσταλλοι) η θερµική αγωγιµότητα ελαττώνεται µε 

τη µείωση της θερµοκρασίας και ακολουθείται από ένα plateau σε αρκετά χαµηλές 

θερµοκρασίες. Παρόλ’ αυτά οι µηχανισµοί που οδηγούν σ’ αυτή τη συµπεριφορά δεν 

έχουν εξηγηθεί πλήρως. Γενικά τιµές της θερµικής αγωγιµότητας είναι περίπου µια 

τάξη µεγέθους χαµηλότερες στα γυαλιά απ’ ότι στους  κρυστάλλους. 

Σε ένα τέλειο κρύσταλλο σε µηδενική θερµοκρασία τα φωνόν

τον κρύσταλλο ελεύθερα, (l=∞), κάτι που οδηγεί σε άπειρη θερµική 

αγωγιµότητα. Παρόλ’ αυτά, διάφοροι µηχανισµοί σκέδασης οδηγούν σε πεπερασµένη 

θερµική αγωγιµότητα. Ο κύριος  στόχος στη έρευνα των θερµοηλεκτρικών, είναι τα 

υλικά να αποκτήσουν πολύ ισχυρούς µηχανισµούς σκέδασης φωνονίων, έτσι ώστε να 

µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η θερµική τους αγωγιµότητα, χωρίς να 
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2.4.4 Θερµοηλεκτρική ισχύς 

άγοντας στη βελτίωση του ΖΤ ενός υλικού είναι η 

ερµοηλεκτρική ισχύς. Αυτό συµβαίνει διότι η τιµή της υψώνεται στο τετράγωνο για 

δραση µιας 

τ µ

εια Fermi του υλικού. Εν γένει 

 

Ίσως ο πιο καθοριστικός παρ

θ

την εξαγωγή του ΖΤ. Έτσι µια πρώτη ένδειξη για το κατά πόσο ένα υλικό µπορεί να 

έχει καλές θερµοηλεκτρικές ιδιότητες είναι η θερµοηλεκτρική του ισχύς. 

Ο συντελεστής θερµοηλεκτρικής ισχύος ορίζει τη µέση ενέργεια, που µεταφέρεται 

από τους φορείς, σε σχέση µε την ενέργεια  Fermi, υπό την επί

θερµοκρασιακής βαθµίδας. Αν εφαρµόσουµε µια θερµοκρασιακή βαθµίδα στα άκρα 

ενός υλικού φορείς θα κινηθούν από την θερµή πλευρά προς την ψυχρή σε 

καταστάσεις χαµηλότερης ενέργειας. Το ηλεκτρικό πεδίο που θα δηµιουργηθεί λόγω 

της διαφορετικής συγκέντρωσης των φορέων θα αποκαταστήσει την ισορροπία. Έτσι 

θα δηµιουργηθεί µια διαφορά δυναµικού ∆V και ο λόγος της µε τη διαφορά 

θερµοκρασίας θα δώσει την θερµοηλεκτρική ισχύ  S=∆V/∆Τ. Μετά την 

αποκατάσταση της ισορροπίας δεν µεταφέρεται πλέον φορτίο παρά µόνο θερµότητα. 

Η κύρια διαφορά τη θερµοηλεκ ρικής ισχύος από την ηλεκτρική και τη θερ ική 

αγωγιµότητα είναι η εξάρτηση της µέσης ελεύθερης διαδροµής από την µέση 

ενέργεια του φορέα. Ο συντελεστής Seebeck εξαρτάται από την παράγωγο της µέσης 

ελεύθερης διαδροµής ως προς την ενέργεια, ενώ αντίθετα οι δύο άλλες ποσότητες 

εξαρτώνται άµεσα από τη µέση ελεύθερη διαδροµή.   

Ο συντελεστής θερµοηλεκτρικής ισχύος, µπορεί να θεωρηθεί ως µια απ’ ευθείας 

ένδειξη για τις αλλαγές που συµβαίνουν στην επιφάν

ορίζεται ως : 

( )
( )Te ×

Ε−µ
S =  

όπου µ είναι  χηµικό δυναµικό και <Ε> η µέση ενέργεια. Στην περίπτωση των 

ηµιαγωγών όπου ο χρόνος εφησυχασµού των φορέων εξαρτάται από την ενέργεια, ο 

 το

συντελεστής Seebeck παίρνει τη µορφή :  








 −
Tk
EE

e
k

B

VFB

2
5

++= rS  
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όπου Εv είναι η ενέργεια της ζώνης σθένους. Από την παραπάνω σχέση παρατηρούµε 

οτι οποιαδήποτε αλλαγή στην ενέργεια Fermi επιφέρει µεταβολές στη 

 υ

λίγων µV/Κ). Οι αντίστοιχες τιµές για τους ηµιαγωγούς είναι 

ιαρχούν στα φαινόµενα 

µ )

θερµοηλεκτρική ισχύ. 

Τα µέταλλα είναι τα υλικά πο  παρουσιάζουν τις χαµηλότερες τιµές θερµοηλεκτρικής 

ισχύος (της τάξης των 

πολύ υψηλότερες και κυµαίνονται κατά αρκετές τάξεις µεγέθους, ανάλογα µε το 

υλικό. Χαρακτηριστικά υψηλή θερµοηλεκτρική ισχύ παρουσιάζουν οι ηµιαγωγοί 

µικρού ενεργειακού χάσµατος. Αν λάβουµε υπ’ όψη οτι ο συντελεστής Seebeck 

πηγάζει από την ενέργεια που µπορούν να µεταφέρουν οι φορείς, είµαστε σε θέση να 

εξηγήσουµε γιατί οι µονωτές έχουν µηδενικό συντελεστή.  

Από το πρόσηµο του συντελεστή Seebeck, εν γένει µπορούµε να πάρουµε 

πληροφορίες για την ταυτότητα των φορέων που κυρ

(ηλεκτρικής ή θερ ικής  µεταφοράς σε ένα υλικό. Έτσι αν έχουµε αρνητική 

θερµοηλεκτρική ισχύ κυριαρχούν τα ηλεκτρόνια, ενώ αν έχουµε θετική, κυριαρχούν 

οι οπές. Σε αρκετά χαµηλές θερµοκρασίες ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλα τα υλικά 

είναι η απότοµη αύξηση του συντελεστή. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο οτι οι φορείς 

αλλάζουν φορά κίνησης λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεών τους µε τα φωνόνια. 

Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται phonon drag effect και είναι δυνατόν να αλλάξει 

ακόµη και το πρόσηµα του συντελεστή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

αλλαγή προσήµου του S στα µέταλλα (από αρνητικό σε θετικό) σε χαµηλές 

θερµοκρασίες κάτι που δεν συµβαδίζει µε τη φύση των φορέων (ηλεκτρόνια). 
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   Πειραµατικές διατάξεις  
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3.1  Εισαγωγή 
 

 

Ένα αρκετά σηµαντικό µέρος αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη της 

πειραµατικής διάταξης για τη µέτρηση της θερµικής αγωγιµότητας και του 

συντελεστή Seebeck, όχι µόνο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος αλλά σε ένα ευρύτερο 

φάσµα, που εκτείνεται από του θερµοκρασία υγροποίησης του αζώτου (77Κ) µέχρι τη 

θερµοκρασία δωµατίου (300Κ). Γι αυτό κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου ένα insert το 

οποίο θα είχε τη δυνατότητα να εισέρχεται σε έναν κρυοστάτη υγρού αζώτου. Οι 

µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας και θερµοηλεκτρικής ισχύος γίνονταν ταυτόχρονα. 

Ενώ η µέτρηση του συντελεστή Seebeck είναι εν γένει σχετικά εύκολη, η 

διαδικασία µέτρησης της θερµικής αγωγιµότητας είναι αντιθέτως δύσκολη. Στη 

βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετές τεχνικές για τη µέτρηση της θερµικής 

αγωγιµότητας. Μερικές από αυτές είναι η steady-state µέθοδος, η µέθοδος 3ω, και η 

έµµεση µέτρηση µέσω της ειδικής θερµότητας και του συντελεστή θερµικής 

διαχύσεως. (laser-flash µέθοδος). Στην περίπτωσή µας επιλέξαµε την steady-state 

µέθοδο, η οποία είναι η πιο άµεση και µπορεί να εφαρµοστεί σε όλων των ειδών τα 

δείγµατα, είτε αυτά είναι µονωτικά είτε µεταλλικά. Τα προβλήµατα που παρουσιάζει 

η συγκεκριµένη µέθοδος, καθώς και οι τρόποι επίλυσής τους θα εξεταστούν 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επίσης θα περιγράψουµε και τη µέθοδο µέτρησης της 

ειδικής αντίστασης των υλικών, η οποία έγινε σε διαφορετική διάταξη. 

 

 

3.2   Ειδική αντίσταση 
 

 Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση είναι µια πολύ θεµελιώδης ιδιότητα 

µεταφοράς. Στη συγκεκριµένη εργασία µετρήθηκαν αντιστάσεις από 1mΩcm µέχρι 

10kΩcm. Για τη µέτρηση τέτοιου εύρους αντιστάσεων είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιηθεί η τεχνική των τεσσάρων σηµείων (4-probe method). Σε αυτή τη 

διάταξη το ρεύµα διαβιβάζεται στη µετρούµενη αντίσταση (δείγµα) µέσω ενός 

ζεύγους καλωδίων ενώ η αντίστοιχη τάση µετράται µέσω ενός άλλου ζεύγους 

καλωδίων. Παράλληλα µε τη χρήση αυτής της τεχνικής εξαλείφεται το πρόβληµα της 

αντίστασης που αναπτύσσεται πάνω στις επαφές. Οι θερµοηλεκτρικές τάσεις που 
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αναπτύσσονται πάνω στο δείγµα µπορούν να δώσουν εσφαλµένη τιµή στη µέτρηση 

της  

 

τάσης, γι αυτό το λόγο εφαρµόζεται η µέθοδος αντιστροφής του ρεύµατος. Μετράµε 

δηλαδή τη µέση τάση που προκύπτει, έχοντας εφαρµόσει τόσο θετική όσο και 

αρνητική πολικότητα στην πηγή ρεύµατος.  

 Η πειραµατική διάταξη για τη µέτρηση της ειδικής αντίστασης φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα (σχήµα 3.1). Όπως είναι γνωστό η ειδική αντίσταση εξ ορισµού 

εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, πέρα από τους 

φυσικούς µηχανισµούς που ισχύουν για το εκάστοτε υλικό. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω η ειδική αντίσταση περιγράφεται από τη σχέση : 

L
A

I
V

L
AR ==ρ  

Εποµένως γνωρίζοντας τη γεωµετρία του δείγµατος και µετρώντας το ρεύµα και την 

τάση στα άκρα του µπορούµε να υπολογίσουµε την ειδική του αντίσταση. 

 
∆ιάγραµµα 3.1 : Η διάταξη τεσσάρων σηµείων µε την οποία µετράµε  

                                                      την ειδική ηλεκτρική αντίσταση 
 

 

Όλα τα δείγµατα είχαν σχήµα παραλληλεπίπεδο για λόγους ευκολίας στους 

υπολογισµούς. Οι τυπικές διαστάσεις των δειγµάτων ήταν 1mm×1mm×2mm. Για να 

οδηγηθεί το ρεύµα στο δείγµα καθώς και για τη µέτρηση της τάσης, 

χρησιµοποιήθηκαν καλώδια χρυσού διαµέτρου 50µm. Για να επιτύχουµε καλύτερη 

ωµική επαφή ανάµεσα στα καλώδια χρυσού και το δείγµα εναποτέθηκε χρυσός στις 
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δύο πλαϊνές πλευρές καθώς και δύο γραµµές χρυσού πάνω στο δείγµα σε απόσταση 

L.  Όλες οι εναποθέσεις έγιναν µε τη µέθοδο της θερµικής εξάχνωσης σε έναν home-

made εξαχνωτή Τα καλώδια κολλήθηκαν µε χρήση ειδικής εποξικής αγώγιµης 

κόλλας, Dupont silver-paste. 

 

 

Για τη συλλογή µετρήσεων σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών (80Κ-300Κ) 

χρησιµοποιήθηκαν δύο συστήµατα : ένας πειραµατικός σταθµός της Oxford (Maglab 

EXA  

2000) και µια home-made διάταξη µε τη χρήση ενός κρυοστάτη υγρού αζώτου. Στη 

δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν µια πηγή ρεύµατος (Keithley 224 

programmable current source) και ένα νανοβολτόµετρο (Keithley 181 nano-

voltmeter).   

 

3.3  Θερµική αγωγιµότητα (steady-state technique) 
 

Η ακριβής µέτρηση της θερµικής αγωγιµότητας ενός στερεού πάντα 

θεωρούνταν ως ένα δύσκολο πρόβληµα. Το πρόβληµα αυτό πηγάζει από το γεγονός 

οτι δεν µπορούµε να επιτύχουµε τόσο καλή θερµική µόνωση, σε αντίθεση µε ότι 

συµβαίνει µε την ηλεκτρική στις ηλεκτρικές µετρήσεις. Έτσι ενώ στις µετρήσεις  

ηλεκτρικής αγωγιµότητας γνωρίζουµε ακριβώς την ποσότητα του ηλεκτρικού 

ρεύµατος που διαρρέει το δείγµα, στις µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας είναι πολύ 

δύσκολο να γνωρίζουµε την ακριβή ροή θερµότητας µέσα από το δείγµα.. Οι 

δυσκολίες στις µετρήσεις γίνονται ακόµη µεγαλύτερες αν λάβει κανείς υπ’ όψη και το 
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µικρό µέγεθος των δειγµάτων. 

 
∆ιάγραµµα 3.2 : Η πειραµατική τεχνική σταθερής κατάστασης  

(steady-state) µε την οποία µπορούµε να µετρήσουµε τη  

θερµική αγωγιµότητα ενός υλικού. 
 

 

Η steady-state τεχνική, προϋποθέτει ότι το δείγµα βρίσκεται τοπικά σε µια 

θερµική ισορροπία σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Θεωρούµε µια πλευρά του 

βρίσκεται σε επαφή µε έναν απαγωγό θερµότητας. Αν από την άλλη του πλευρά 

παρέχουµε ένα σταθερό ποσό θερµότητας Q, τότε αυτή θα διαρρέει το υλικό µε φορά 

προς τον απαγωγό (σχήµα 3.2). Έτσι θα δηµιουργηθεί µια θερµοκρασιακή βαθµίδα 

∆Τ. Γνωρίζοντας το ποσό θερµότητας που παρέχουµε στο υλικό, καθώς και τη 

θερµοκρασιακή βαθµίδα, µπορούµε να υπολογίσουµε τη θερµική του αγωγιµότητα 

µέσω της σχέσης : 

Τ∇⋅=
Α

κ
Q  

 

όπου Α είναι η εγκάρσια ενεργός διατοµή και L η απόσταση στην οποία µετράµε τη 

θερµοκρασιακή διαφορά ∆Τ=Τ1-Τ2 .  

Η γνώση της ακριβούς ποσότητας της θερµότητας που διαρρέει το υλικό είναι 

όπως προείπαµε ο πιο σηµαντικός παράγοντας σε αυτού του είδους τις µετρήσεις. Εν 

γένει η αγωγή της θερµότητας µπορεί να συµβεί µε τρεις τρόπους : είτε µέσω 

ακτινοβολίας, είτε µέσω επαφής είτε µέσω µεταφοράς. Με αυτούς τους τρεις τρόπους 

παρουσιάζονται διαρροές  θερµότητας. Έτσι ακόµα και αν γνωρίζουµε τη θερµότητα 

την οποία παρέχουµε στο δείγµα από το ελεύθερο άκρο, θα πρέπει να είµαστε αρκετά 

προσεκτικοί ώστε να εξασφαλίσουµε οτι όλη αυτή η ποσότητα περνάει µέσω του 

δείγµατος στον απαγωγό. 

 

 3.3.1 Θερµαντές (heaters) 

 

Η παροχή θερµότητας στο ελεύθερο άκρο του υλικού γίνεται µε τη βοήθεια 

του heater. Το ρόλο του heater µπορεί να τον παίξει µια αντίσταση. Στην περίπτωσή 

µας χρησιµοποιήσαµε αυτοσχέδιους heaters για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οτι 

 31



 

µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαµε ροή θερµότητας προς µια µόνο κατεύθυνση. Ο 

δεύτερος λόγος είναι οτι µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορέσαµε να προσαρµόσουµε τον 

heater στις εκάστοτε διαστάσεις των δειγµάτων. Οι αντιστάσεις του εµπορίου είναι 

αρκετά µεγαλύτερες σε διάσταση από αυτές της επιφάνειας των υλικών. Έτσι λόγω 

της θερµικής ακτινοβολίας από την ελεύθερη επιφάνεια, εισέρχεται ένας επιπλέον 

παράγοντας αβεβαιότητας του ποσού θερµότητας που τελικά παρέχεται στο δείγµα. 

Αντίθετα κατασκευάζοντας heaters στις διαστάσεις του δείγµατος εξασφαλίζουµε οτι 

όλη η θερµότητα του heater παρέχεται σε αυτό. 

Για την κατασκευή των θερµαντών χρησιµοποιήθηκε µονωµένο καλώδιο από 

manganin (κράµα) το οποίο παρουσιάζει σχετικά σταθερή αντίσταση σε µεγάλο 

εύρος θερµοκρασιών. Το καλώδιο κολλήθηκε σε ένα λεπτό φύλλο χαλκού, 

καλύπτοντας όλη του την επιφάνεια, µε τη βοήθεια εποξικής κόλλας GE Varnish για 

να επιτύχουµε καλή θερµική επαφή (σχήµα3.3).  

 

 

∆ιάγραµµα 3.3 : Η εσωτερική δοµή ενός heater. 
 

 

Έπειτα η επιφάνεια του heater καλύφθηκε µε µια κρυογενική κόλλα (Stycast epoxy) 

της Lakeshore, η οποία είναι θερµικά µονωτική. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαµε 

οτι όλη η θερµότητα από το καλώδιο θα µεταφερθεί στο χάλκινο φύλλο το οποίο 

έρχεται σε άµεση επαφή µε την επιφάνεια του δείγµατος. Για τη µέτρηση της ισχύος 
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(P=VI) που παρέχει η αντίσταση, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική των τεσσάρων 

σηµείων, παρέχοντας σταθερό ρεύµα από µια πηγή και µετρώντας την αντίστοιχη 

πτώση τάσης. Ο heater προσκολλάται στην επιφάνεια του δείγµατος µε τη βοήθεια 

του GE Varnish, για να επιτύχουµε καλή θερµική επαφή.  

 

3.3.2  Γεωµετρία δειγµάτων 

 

Οι τυπικές διαστάσεις των δειγµάτων ήταν 4mm×5mm×1,5mm. Το κλάσµα 

του µήκους προς τη διατοµή θα πρέπει να είναι µικρό για να µειωθούν όσο το 

δυνατόν οι απώλειες θερµότητας λόγω ακτινοβολίας από τις πλευρικές επιφάνειες. Τα 

δείγµατα που µελετάµε έχουν σχετικά χαµηλή θερµική αγωγιµότητα γεγονός  

 

 

που κάνει ακόµη πιο έντονο το φαινόµενο. Έτσι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή σε αυτόν τον τοµέα. Σε αντίθετη περίπτωση οι απώλειες είναι αρκετά 

σηµαντικές και επιφέρουν υπερεκτίµηση της συνολικής ισχύος που τελικά διαρρέει 

το δείγµα και συνεπώς και της θερµικής αγωγιµότητας. Στη µια πλευρά του υλικού 

δηµιουργήθηκαν δύο γραµµές πολύ µικρού πλάτους από silver-paste για να 

βελτιώσουµε τη θερµική επαφή µε το δείγµα. Πάνω σε αυτές τις γραµµές µετράµε τη 

θερµοκρασιακή βαθµίδα που δηµιουργείται. Έτσι από την απόσταση µεταξύ των δύο 

γραµµών γνωρίζουµε το L στη σχέση της θερµικής αγωγιµότητας. 

 

 

3.3.3  Μετρήσεις θερµοκρασιών 

 

Για τη µέτρηση της θερµοκρασιακής βαθµίδας χρησιµοποιήθηκαν δύο 

θερµοζεύγη τύπου-Ε (Chromel-Constantan). Η επιλογή τέτοιων θερµοζευγών έγινε 

για δύο λόγους : πρώτον διότι είναι τα µόνα θερµοζεύγη που παρέχουν αρκετά υψηλή 

πτώση τάσης σε όλο το επιθυµητό εύρος θερµοκρασιών (πίνακας 3.4) και δεύτερον 

διότι τα υλικά από τα οποία αποτελούνται δεν έχουν τόσο υψηλή θερµική 

αγωγιµότητα µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερµότητας του 

δείγµατος. Η πτώση τάσης στα άκρα των θερµοζευγών µετράται µέσω χάλκινων 

καλωδίων από ένα πολυκαναλικό βολτόµετρο (Keithley 199 DMM/Scanner).  
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Τύπος 

 
∆V @ 300K  (mV) 

 
∆V @ 80Κ  (mV) 

E 
(Chromel-Constantan)

 
1.617 

 

 
-8.615 

J 
(Iron-Constantan) 

 
1.381 

 

 
-7.731 

K 
(Chromel-Alumel) 

 
1.081 

 

 
-5.780 

T 
(Copper-Constantan) 

 
1.073 

 

 
-5.489 

 
Πίνακας 3.4 : Σύγκριση των τάσεων διαφόρων τύπων θερµοζευγών. 

 

Επειδή κατά την επαφή των δύο άκρων του θερµοζεύγους µε το χάλκινο 

καλώδιο αναπτύσσεται µια θερµοηλεκτρική πτώση τάσης, είναι απαραίτητη η γνώση 

της θερµοκρασίας της επαφής, ούτως ώστε, αυτή η τάση, να αφαιρεθεί από τη 

µετρούµενη (σχήµα 3.5). Σύνηθες τρόπος είναι η τοποθέτηση πάγου µε νερό (0°C) 

στην επαφή (reference  

 
Σχήµα 3.5 : ∆ιάταξη µε την οποία µετράται η θερµοκρασία µε ένα θερµοζεύγος. 

 

junction). Αυτή η τεχνική χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε αρκετά πειράµατα. Αργότερα 

χρησιµοποιήθηκαν δύο cold-junction compensators της  Omega, απαλλάσσοντάς µας 

από την υποχρέωση να διατηρούµε σε θερµοκρασία 0°C τις επαφές. Τα δύο 

θερµοζεύγη κολλούνται µε GE Varnish, που είναι ηλεκτρικά µονωτικό, πάνω στο 

δείγµα. 
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Το υπό µέτρηση δείγµα κολλάται σε ένα κοµµάτι χαλκού που παίζει το ρόλο 

του απαγωγού θερµότητας (σχήµα 3.6) Η κόλληση γίνεται πάλι µε GE Varnish για να 

πετύχουµε θερµική αγωγή και ηλεκτρική µόνωση. Το χάλκινο κοµµάτι (cold-finger) 

εκτός από την απαγωγή θερµότητας εξυπηρετεί και στον έλεγχο της θερµοκρασίας 

του δείγµατος. Όλη η εναλλαγή θερµότητας µε σκοπό να ψύξουµε ή να θερµάνουµε 

το δείγµα γίνεται µέσω του cold-finger.  

Το χάλκινο κοµµάτι µαζί µε το υπό µέτρηση δείγµα περιβάλλονται από ένα 

κυλινδρικό κοµµάτι πλαστικού υλικού (προτιµήθηκε το ERTACETAL διότι έχει 

καλές ιδιότητες σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες). Όλη η διάταξη (sample-holder) 

βρίσκεται στο κάτω µέρος ενός κρυογενικού σωλήνα (rod) πάχους 6mm που 

εξυπηρετεί στο να εισέρχεται το υπό µέτρηση δείγµα µέσα στον κρυοστάτη. Κατά 

µήκος του rod τοποθετήθηκαν κάποια buffer που δρουν ως ασπίδες ακτινοβολίας. 

Μέσα από το σωλήνα περνούν όλα τα καλώδια και θερµοζεύγη που βρίσκονται πάνω 

στο δείγµα και καταλήγουν έξω από τον κρυοστάτη σε ένα κουτί που περιέχει τις 

απαραίτητες συνδέσεις µε τα εξωτερικά όργανα (εικόνα 3.7).  

  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε οτι ο σχεδιασµός του insert έγινε µε 

γνώµονα την εισαγωγή του όχι µόνο στον κρυοστάτη, άλλα και στον πειραµατικό 

σταθµό MagLab, για  

µετρήσεις και σε θερµοκρασίες κάτω από αυτή της υγροποίησης του Αζώτου. Με το 

Maglab µπορούµε να επιτύχουµε θερµοκρασίες µέχρι 1.5Κ. 
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∆ιάγραµµα 3.6 : Η διάταξη µε την οποία µετράµε τη θερµική αγωγιµότητα  

                          και τον συντελεστή θερµοηλεκτρικής ισχύος (Seebeck). 
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Σχήµα 3.7 : Το insert που εισέρχεται στον κρυοστάτη. 

 

 

 

3.4   Κρυοστάτης  
 

Ο κρυοστάτης είναι ένα όργανο µε το οποίο µπορούµε να επιτύχουµε 

οποιαδήποτε θερµοκρασία από 80Κ έως και 300Κ. Μέσα στο χώρο που τοποθετείται 

το δείγµα (sample space), υπάρχει ένα κοµµάτι χαλκού του οποίου η θερµοκρασία 

µπορεί να ελεγχθεί µέσω ενός εξωτερικού οργάνου (ITC 503 temperature controller). 

Πάνω σε αυτό το κοµµάτι του χαλκού τοποθετείται το sample holder και µε αυτόν 

τον τρόπο έχουµε τη δυνατότητα να ελέγξουµε τη  

θερµοκρασία και του δείγµατός µας.  Για τον κρυοστάτη δεν θα αναφερθούµε 

εκτενέστερα. Λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του βρίσκονται σε άλλες εργασίες [23].  
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3.5   Απώλειες θερµότητας  
 

Όπως έχουµε αναφέρει οι απώλειες θερµότητας είναι το σηµαντικότερο 

πρόβληµα στη διεξαγωγή πειραµάτων θερµικής αγωγιµότητας µε τη µέθοδο steady-

state. Οι τρεις τρόποι µεταφοράς θερµότητας µακριά από το δείγµα θα πρέπει να 

εξεταστούν χωριστά και να προταθούν λύσεις. 

 Για τις απώλειες µέσω επαφής η επιλογή θερµοζευγών και καλωδίων µικρής 

διαµέτρου ελαχιστοποιούν το πρόβληµα. Παράλληλα όπως αναφέραµε τα υλικά από 

τα οποία αποτελούνται τα θερµοζεύγη, έχουν τη χαµηλότερη δυνατή θερµική 

αγωγιµότητα, γεγονός που βοηθάει στην επίλυση του προβλήµατος. 

Τα εµπόδια που ανακύπτουν λόγω των απωλειών θερµότητας µέσω 

µεταφοράς, µπορούν να επιλυθούν µε την άντληση του χώρου όπου διεξάγονται οι 

µετρήσεις. Το sample-space του κρυοστάτη αντλείται µε τη βοήθεια µιας αντλίας 

διαχύσεως και η υποπίεση της τάξης των 10-5 mbar που αναπτύσσεται, είναι αρκετή 

για να µειώσει σηµαντικά τέτοιου είδους φαινόµενα. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα σε αυτές τις µετρήσεις προκύπτουν από τις 

απώλειες λόγω ακτινοβολίας. Ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 150Κ το 

φαινόµενο είναι εντονότερο και η απώλειες σηµαντικές. Για την αντιµετώπισή τους 

τοποθετείται µέσα στον κύλινδρο όπου βρίσκεται το δείγµα, σκόνη περλίτη (sodium 

potassium aluminium silicate). Ο περλίτης έχει θερµική αγωγιµότητα τρεις τάξεις 

µεγέθους χαµηλότερη από αυτή των κεραµικών οξειδίων µε αποτέλεσµα να δρα ως 

ασπίδα ανακλώντας πίσω τη θερµότητα που εκπέµπεται από τις επιφάνειες του 

δείγµατος. Ταυτόχρονα η δηµιουργία µιας µικρής θερµοκρασιακής βαθµίδας 

(∆Τ=0.5Κ) ιδίως σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 150Κ, είναι ένας τρόπος µείωσης 

του σφάλµατος. Επίσης όπως αναφέραµε και παραπάνω, οι διαστάσεις του δείγµατος 

έχουν επιλεγεί κατάλληλα για περαιτέρω µείωση των απωλειών. Παράλληλα όπως 

περιγράψαµε στον κρυοστάτη, το σηµείο όπου βρίσκεται ο sample-holder 

περιβάλλεται από χαλκό µε τον οποίο ελέγχουµε τη θερµοκρασία του δείγµατος. Το 

 38



 

γεγονός οτι το δείγµα και το χάλκινο περίβληµα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία 

ελαχιστοποιεί τις απώλειες. Τέλος αν λάβουµε υπ’ όψη οτι το περίβληµα έχει λεία 

επιφάνεια και ανακλά πίσω την ακτινοβολία που εκπέµπεται, µπορούµε να 

θεωρήσουµε οτι το πρόβληµα των θερµικών απωλειών περιορίζεται αισθητά.  

 

 

 

3.6   Συντελεστής Seebeck. 

 

Για τη µέτρηση του συντελεστή θερµοηλεκτρικής ισχύος, δεν απαιτείται 

ιδιαίτερη συνδεσµολογία από τη στιγµή που έχει δηµιουργηθεί µια κατάλληλη 

θερµοκρασιακή βαθµίδα κατά µήκος του δείγµατος. ∆υο επιπλέον καλώδια χαλκού 

κολλούνται µε silver-paste πάνω στο δείγµα στα σηµεία όπου µετράται η διαφορά 

θερµοκρασίας ∆Τ (σχήµα 3.6). Τα καλώδια έχουν διάµετρο 50µm και οδηγούνται 

µέσω του rod σε ένα νανοβολτόµετρο (Keithley 181 nano-voltmeter). Η 

θερµοηλεκτρική ισχύς υπολογίζεται από τη σχέση :  

S=∆V/∆T 

Για τον υπολογισµό του απόλυτου συντελεστή Seebeck του υλικού που µελετάµε 

απαιτείται η αφαίρεση του αντίστοιχου του χαλκού, η οποία είναι γνωστή από τη 

βιβλιογραφία.  

 

 

 

 

3.7  ∆ιαδικασία µετρήσεων   
 

Η εικόνα 3.6 παρουσιάζει πως είναι ένα δείγµα πάνω στον sample holder λίγο 

πριν εισαχθεί για µετρήσεις στον κρυοστάτη. Η διαδικασία µέτρησης της θερµικής  

αγωγιµότητας και του συντελεστή Seebeck περιλαµβάνει έξι βήµατα :  

1. Αρχικά φέρνουµε το δείγµα στην επιθυµητή θερµοκρασία. 

2. Όταν η θερµοκρασία του, σταθεροποιηθεί, τροφοδοτούµε µε ρεύµα τον heater, 

παρέχοντας θερµότητα στο δείγµα. 
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3. Στη συνέχεια µετράµε συνεχώς τη θερµοκρασιακή διαφορά που αναπτύσσεται στα 

άκρα του δείγµατος. Αυτή η διαφορά αυξάνει µέχρις ότου αποκτήσει µια σταθερή 

τιµή (εικόνα 3.9). 

4. Τότε µετράµε τη διαφορά αυτή και στη συνέχεια µετράµε την τάση που έχει 

αναπτυχθεί στα άκρα του heater. 

5. Εν συνεχεία µετράµε την διαφορά δυναµικού που αναπτύσσεται πάνω στο δείγµα 

(τάση Seebeck). 

6. Τέλος διακόπτουµε την παροχή ρεύµατος στο heater. 

 

Από τα παραπάνω βήµατα το πιο χρονοβόρο είναι η µετάβαση του δείγµατος στην 

επιθυµητή θερµοκρασία. Αν αναλογιστούµε οτι για µεταβολή θερµοκρασίας της 

τάξης των 5Κ απαιτούνται 60 λεπτά και οτι συλλέγουµε µετρήσεις από 80Κ έως 

300Κ, απαιτούνται τουλάχιστον 44 συνεχείς ώρες για µια πλήρη µέτρηση µε βήµα 

5Κ. 

Για το λόγο αυτό αναπτύξαµε ένα λογισµικό για τον αυτόµατο έλεγχο της 

θερµοκρασίας του δείγµατος και τη συλλογή µετρήσεων, µέσω υπολογιστή µε τη 

χρήση του πακέτου LabView. Το LabView είναι ένας προγραµµατιστικός κώδικας ο 

οποίος έχει εξελιχθεί ειδικά για τον έλεγχο ηλεκτρονικών συστηµάτων µέσω Η/Υ. 

Στο συγκεκριµένο  
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Εικόνα 3.8 : Το πρόγραµµα που εκτελεί τις µετρήσεις της θερµικής  

     αγωγιµότητας και του συντελεστή Seebeck. 
 

πείραµα ο έλεγχος των οργάνων γίνεται µέσω καρτών GPIB. Οι εντολές του LabView 

έχουν αντικατασταθεί µε εικονίδια τα οποία τοποθετούνται σε κατάλληλες 

αλληλουχίες δηµιουργώντας προγράµµατα µε πολλά στάδια. Ένα από τα 

πλεονεκτήµατα του LabView  

είναι ότι κάποιος µπορεί να δηµιουργήσει εικονικά  όργανα (virtual instruments) και 

να τα χειρίζεται όπως ακριβώς θα χειριζόταν τα κανονικά. Παράλληλα µπορεί 

κάποιος να κάνει άµεση ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων καθώς και συλλογή 

τους σε αρχεία. 

Ένα τυπικό πρόγραµµα LabView φαίνεται στην εικόνα 3.8. Το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα χρησιµοποιείται για τη µέτρηση θερµικής αγωγιµότητας και συντελεστή 

Seebeck στο επιθυµητό εύρος θερµοκρασιών. Παρατηρούµε οτι µπορούµε να 

ρυθµίσουµε τις παραµέτρους που έχουν να κάνουν µε τη θερµοκρασία ορίζοντας 

θερµοκρασιακό εύρος των µετρήσεων, το βήµα και το χρόνο αναµονής έως ότου 

ισορροπήσει το δείγµα. Επίσης ρυθµίζουµε το ρεύµα που θα διαρρέει το heater και 

την παράµετρο που ελέγχει πότε δηµιουργήθηκε βαθµίδα θερµοκρασίας. Κατά τη 

διεξαγωγή µετρήσεων παρουσιάζονται τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στο κατάλληλο 

panel. Παράλληλα υπάρχουν οι δυο γραφικές παραστάσεις όπου σε real time 

τοποθετούνται τα δεδοµένα έπειτα από την ανάλυση τους. Τα στοιχεία που 

συλλέγονται σε κάθε θερµοκρασία φυλάσσονται σε κατάλληλο αρχείο για περαιτέρω 

αναλύσεις. Θα πρέπει να τονίσουµε οτι οι µετρήσεις που προκύπτουν σε κάθε 

θερµοκρασία είναι το στατιστικό  αποτέλεσµα πολλαπλών µετρήσεων. 
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Εικόνα 3.9 : Ένα τυπικό υποπρόγραµµα, όπου παρουσιάζει τη µέτρηση της διαφοράς 

θερµοκρασιών                                                   

των δύο θερµοζευγών κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος σε ορισµένη θερµοκρασία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8   Μετρήσεις µε πρότυπο δείγµα 
 

Προκειµένου να ελέγξουµε την λειτουργία της πειραµατικής διάταξης τα πρώτα 

πειράµατα έγιναν µε standard δείγµα. Επιλέχθηκε το άµορφο διoξείδιο του πυριτίου 

a-SiO2 του οποίου η θερµική αγωγιµότητα είναι αρκετά χαµηλή (0.013W/cmK) και 

στη βιβλιογραφία υπάρχουν δεδοµένα από τους 5Κ έως και θερµοκρασίες 
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υψηλότερες από τους 300Κ. Η επιλογή του υλικού αυτού δεν έγινε τυχαία. Τα 

δείγµατα που θα µελετήσουµε είναι κεραµικά µε θερµικές αγωγιµότητες πολύ 

κοντινές στο a-SiO2. ∆εν διεξήχθησαν µετρήσεις συντελεστή Seebeck διότι το δείγµα 

του a-SiΟ2 είναι ισχυρά µονωτικό και δεν παρουσιάζει θερµοηλεκτρική ισχύ. 

 

 

3.8.1 Θερµική αγωγιµότητα του α-SiO2 

 

Από ένα δισκίο a-SiO2 καθαρότητας 99.99%, κόπηκε ένα παραλληλεπίπεδο 

κοµµάτι διαστάσεων 5mm×4mm×1.5mm. Χρησιµοποιήθηκε heater ορθογώνιος 

διατάσεων 4.0mm×1.5mm και αντίστασης 15Ω. Το insert  εισήχθη στον κρυοστάτη 

υγρού αζώτου για µετρήσεις από 80Κ µέχρι 300Κ, ενώ πειράµατα από 5Κ έως και 

τους 100Κ έγιναν στον πειραµατικό σταθµό Maglab. Οι µετρήσεις που συλλέχθηκαν 

φαίνονται στο διάγραµµα 3.10 όπου µαζί παρουσιάζονται και οι τιµές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Παρατηρούνται ελάχιστες αποκλίσεις από τις 

γνωστές τιµές, σε υψηλές θερµοκρασίες Τ>80Κ γεγονός που πιστοποιεί οτι η διάταξή 

µας µπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Σε χαµηλότερες από 80Κ 

θερµοκρασίες, παρατηρούµε µια υπερεκτίµηση της θερµικής αγωγιµότητας. Αυτή η 

υπερεκτίµηση πηγάζει από το γεγονός ότι η καµπύλη που µας έδινε την θερµοκρασία 

συναρτήσει της τάσης των θερµοζευγών, σε αυτό το εύρος θερµοκρασιών, δεν ήταν 

απόλυτα ακριβής. Μάλιστα για θερµοκρασίες κάτω των 20Κ οι τιµές της 

θερµοκρασίας εξήχθησαν απ’ ευθείας από τα δεδοµένα της τάσης χωρίς τη χρήση 

καµπύλης προσαρµογής.  

Το συστηµατικό σφάλµα στις µετρήσεις υπολογίστηκε της τάξης του 12% και 

πηγάζει από τα σφάλµατα που προκύπτουν στη µέτρηση των διαστάσεων του 

δείγµατος, της απόστασης L, µεταξύ των θερµοζευγών, καθώς και στην ακρίβεια µε 

την οποία µετράµε τις τάσεις στα δύο θερµοζεύγη και την οποία µετατρέπουµε σε 

θερµοκρασία µέσα από γνωστούς πίνακες δεδοµένων, µε τη βοήθεια καµπύλης 

προσαρµογής. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε οτι στη βιβλιογραφία τα 

σφάλµατα στις µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας κυµαίνονται από 10% έως και 15%.  
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∆ιάγραµµα 3.10 : Οι µετρήσεις της θερµικής αγωγιµότητας του  
     προτύπου δείγµατος a-SiO2 

 

 

 

3.9  Ανακεφαλαίωση 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσαµε αναλυτικά τις πειραµατικές διατάξεις που θα 

χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση των θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών που 

θα µελετήσουµε. Η ηλεκτρική αντίσταση µετράται µε την τεχνική των τεσσάρων 

σηµείων ενώ η θερµική αγωγιµότητα και ο συντελεστής Seebeck µε την τεχνική 

σταθερής κατάστασης (steady-state). Οι µετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιµότητας 

γίνονται χωριστά από αυτές της θερµικής αγωγιµότητας και της θερµοηλεκτρικής 

ισχύος. Όλα τα δεδοµένα συλλέγονται από τους 80Κ έως και τους 300Κ µε τη 

βοήθεια κρυοστατών. Η διάταξη των θερµικών µετρήσεων κατασκευάστηκε εξ’ 

ολοκλήρου στο εργαστήριο και παράλληλα δηµιουργήθηκαν και τα κατάλληλα 

προγράµατα για την αυτόµατη συλλογή των δεδοµένων. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

κατασκευής είναι οτι υπάρχει η δυνατότητα να εισέρχεται σε διαφορετικούς 

πειραµατικούς σταθµούς, φτάνοντας µέχρι και τους 5Κ, ενώ µε την αυτοµατοποίηση 

του συστήµατος µειώθηκε στο µισό ο χρόνος αναµονής για την πλήρη καταγραφή 
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ενός σετ µετρήσεων. Οι µετρήσεις που έγιναν σε ένα πρότυπο δείγµα a-SiO2, έδειξαν 

ότι υπάρχει πολύ καλή συµφωνία µε τις ήδη υπάρχουσες τιµές της βιβλιογραφίας, έως 

και τους 80Κ, ενώ κάτω από αυτή τη θερµοκρασία οι αποκλίσεις είναι σχετικά 

µικρές. Έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε στην µελέτη των µηχανισµών µεταφοράς 

(θερµικής και ηλεκτρικής) θερµοηλεκτρικών υλικών και να συζητήσουµε τα 

αποτελέσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
 
 

Μελέτη θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων του 

στερεού διαλύµατος LaNi1-xCoxO3 
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4. Μελέτη θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων του στερεού διαλύµατος  

  LaNi1-xCoxO3 

 

 

4.1  Εισαγωγή 
 

 Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας θα πρέπει να 

αναφέρουµε µερικές από τις ιδιότητες αυτής της δοµής για λόγους πληρότητας. Η 

οικογένεια των οξειδίων, µε χηµικό τύπο LaNi1-xCoxO3 , έχει ως µητρική ένωση το 

LaCoO3. Το LaCoO3 είναι µονωτής σε θερµοκρασία δωµατίου και µεταβαίνει στη 

µεταλλική φάση σε θερµοκρασία 500°C [27]. Η ένωση αυτή κατατάσσεται στις 

περοβσκιτικές δοµές και η µοναδιαία κυψελίδα της έχει τη δοµή του σχήµατος 4.1. 

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα τα άτοµα του οξυγόνου σχηµατίζουν ένα οκτάεδρο, 

στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το άτοµο του κοβαλτίου, ενώ τα άτοµα του 

λανθανίου είναι τοποθετηµένα στις κορυφές του κύβου της µοναδιαίας κυψελίδας. Τα 

άτοµα του νικελίου αντικαθιστούν τα άτοµα του κοβαλτίου. Τα τελικά µέλη της 

σειράς είναι το LaCoO3 και το LaNiO3. 

 
Σχήµα 4.1 :  Η κρυσταλλική δοµή του LaCoO3. Με κόκκινες γραµµές έχουν σηµειωθεί 

δύο µοναδιαίες κυψελίδες. 
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Για συγκέντρωση νικελίου x=0.65 [28] το στερεό διάλυµα παρουσιάζει µια µετάβαση 

αγωγού-µονωτή (metal to insulator transition). 

Η µητρική ένωση LaCoO3, παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή θερµοηλεκτρική 

ισχύ, της τάξεως των 590 µV/K, σε θερµοκρασία δωµατίου [29]. Όµοια υψηλές τιµές 

παρουσιάζουν και άλλα µέλη της οικογένειας των περοβσκιτών που περιέχουν Co 

[30][31] και για αυτό το λόγο αυτού του είδους οι ενώσεις καταλαµβάνουν το 

µεγαλύτερο µέρος της έρευνας πάνω σε θερµοηλεκτρικά οξείδια. Οι υψηλοί 

συντελεστές Seebeck των οξειδίων του κοβαλτίου έχουν αποδοθεί στον µεγάλο 

εκφυλισµό των φορέων λόγω του κρυσταλλικού πεδίου και των ενδοατοµικών 

διαδικασιών (Hound’s coupling interactions) [32]. 

 Η υψηλή θερµοηλεκτρική ισχύς του LaCoO3 ήταν και το έναυσµα για τη 

µελέτη αυτής της σειράς των οξειδίων όσον αφορά τις θερµοηλεκτρικές τους 

ιδιότητες. Το LaCoO3 λόγω του γεγονότος οτι είναι ισχυρά µονωτικό δεν δίνει υψηλό 

ΖΤ. Όµως η αντικατάσταση του κοβαλτίου µε νικέλιο, θα µειώσει την ειδική 

αντίσταση, θα αυξήσει την θερµική αγωγιµότητα και θα µειώσει τη θερµοηλεκτρική 

του ισχύ, αφού κινούµαστε προς τη µεταλλική φάση. Με αυτόν τον τρόπο θα βρούµε 

την κατάλληλη στοιχειοµετρία για την οποία ο συντελεστής ΖΤ µεγιστοποιείται. 

 

4.2 Αποτελέσµατα και αναλύσεις  
 

Οι πολυκρυσταλλικές χηµικές ενώσεις LaNi1-xCoxO3 παρασκευάστηκαν µε τη 

µέθοδο της ζελεοποίησης κιτρικού ζελέ (citrate gel method) [33], σε µορφή σκόνης. 

Η σκόνη συµπιέστηκε σε µορφή δισκίου µε ειδικές διατάξεις και το δισκίο 

υποβλήθηκε σε διαδικασία κοπής και λείανσης των επιφανειών του ώστε να λάβουµε 

το επιθυµητό σχήµα. Από το ίδιο δισκίο κόπηκαν δύο διαφορετικά σε σχήµα 

δείγµατα. Το πρώτο χρησιµοποιήθηκε για τις µετρήσεις ειδικής αντίστασης ενώ το 

δεύτερο για τις µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας και συντελεστή Seebeck. Ο 

χαρακτηρισµός της κρυσταλλικής δοµής πραγµατοποιήθηκε µε πειράµατα 

περίθλασης ακτίνων Χ. Όλα τα φάσµατα έδειξαν απουσία προσµίξεων και η ανάλυση 

των αποτελεσµάτων έδειξε τη δοµή ( c3 )R  και τις πλεγµατικές σταθερές που 

επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία. Η σωστή στοιχειοµετρία επιβεβαιώθηκε µε 

πειράµατα ενεργειακής σκέδασης ακτίνων Χ (EDX). 
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4.2.1  Ηλεκτρική ειδική αντίσταση του LaNi1-xCoxO3 

 

Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης της ένωσης 

∆ιάγραµµα 4.2 :  Η ειδική αντίστ

LaNi1-xCoxO3 φαίνεται στο διάγραµµα 4.2.  

αση και η εξάρτησή της µε τη 
θερµοκρασία για την ένωση LaNi1-xCoxO3 

     

Τα δείγ α που µελετήσαµε περιείχαν συγκεντρώσεις σε κοβάλτιο x=0.3, 0.7,  0.8, 1 

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000   LaNi1-xCoxO3
 x=0.3
 x=0.7
 x=0.8
 LaCoO3

 

 
R

es
ist

iv
ity

 (O
hm

-c
m

)

Temperature (K)

µατ

. Μια δραµατική αλλαγή στην ειδική αντίσταση της ένωσης λαµβάνει χώρα καθώς 

αυξάνουµε τη συγκέντρωση του κοβαλτίου. Το φαινόµενο είναι ακόµη πιο έντονο σε 

χαµηλές θερµοκρασίες. Για παράδειγµα στους 80Κ παρατηρούµε οτι οι τιµές 

µεταβάλλονται κατά 8 τάξεις σε συνάρτηση µε το x. Επίσης αυξάνοντας τη 

συγκέντρωση σε κοβάλτιο το σύστηµα οδηγείται προς την  ηµιαγώγιµη  φάση, όπου 

κύριο χαρακτηριστικό της είναι η χαµηλή συγκέντρωση σε φορείς. Όπως έχουµε 

αναφέρει η κρίσιµη συγκέντρωση στην οποία συµβαίνει η µετάβαση προς τη 

µεταλλική φάση είναι x=0.65. Έτσι παρατηρούµε οτι τα δείγµατα µε ποσοστό 

κοβαλτίου x=1, 0.8, 0.7 έχουν ηµιαγώγιµη συµπεριφορά και η ειδική τους αντίσταση 

µειώνεται εκθετικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Αντίθετα το δείγµα µε x=0.3 

παρουσιάζει µεταλλική συµπεριφορά και αυτό επιβεβαιώνεται όχι µόνο από τις 

χαµηλότερες τιµές της ειδικής αντίστασης αλλά και από τις θετικές τιµές της κλίσης 

της, ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα µέταλλα. 
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4.2.2 Θερµοηλεκτρική ισχύς του LaNi1-xCoxO3 

Στο διάγραµµα 4.3 παρουσιάζουµε τη θερµοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελ α

 
εκτρικής ισχύος 

    του στερεού διαλύµατος LaNi1-xCoxO3 

Παρατηρείτ καθιστά το 

οβάλτιο µε αποτέλεσµα την αλλαγή του προσήµου από θετικό σε αρνητικό. Το 

α ν

 

  

εστή Seebeck S του LaNi1-xCoxO3 σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία, γι  τα 

δείγµατα µε συγκεντρώσεις σε κοβάλτιο x=1, 0.8, 0.7, 0.3.  

∆ιάγραµµα 4.3 :  Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της θερµοηλ
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αι µια σταδιακή µείωση του συντελεστή καθώς το νικέλιο αντι

κ

θετικό πρόσηµο της θερµοηλεκτρικής ισχύος, εκφράζει την κυριαρχία των οπών στις 

διαδικασίες µεταφοράς σε ένα υλικό. Αντίθετα το αρνητικό πρόσηµο, εκφράζει την 

κυριαρχία των ηλεκτρονίων. Η αλλαγή του προσήµου συνδέεται άµεσα µε τη 

µετάβαση από την µονωτική στην µεταλλική φάση. Καθώς αυξάνουµε τη 

συγκέντρωση του νικελίου αφαιρώντας κοβάλτιο ταυτόχρονα, προσθέτουµε φορείς 

(ηλεκτρόνι ) στο υλικό. Μετά τη  κρίσιµη συγκέντρωση, τα ηλεκτρόνια κυριαρχούν 

αλλάζοντας το πρόσηµο του S. Έτσι µεταβαίνουµε προς τη µεταλλική φάση. Ο 

συντελεστής Seebeck για x=0.3 είναι σχεδόν σταθερός σε όλο το εύρος των 

θερµοκρασιών και χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλές τιµές ~ -13 µV/Κ κάτι που 

συµβαίνει εν γένει σε όλα τα µέταλλα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της  
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ένωσης είναι οτι καθώς πλησιάζουµε την κρίσιµη συγκέντρωση παρατηρούµε µια 

πότοµη αύξηση της θερµοηλεκτρικής ισχύος µεταβάλλοντας την τιµή της 

ραµατικά. Η υψηλότερη τιµή, στους 300Κ, µετρήθηκε για το LaNi0.2Co0.8O3 ( S=100 

α

δ

µV/K) και αυξάνεται στα 150 µV/K στους 100Κ. Παρόµοια αύξηση, µε µείωση της 

θερµοκρασίας, παρατηρείται και για τα υπόλοιπα ηµιαγώγιµα δείγµατα. Στο ένθετο 

του διαγράµµατος 4.2 παρουσιάζουµε τη θερµοηλεκτρική ισχύ του LaCoO3 όπου 

χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές τιµές. Όµως ο υψηλός αυτός συντελεστής, δεν 

εξασφαλίζει και υψηλό ΖΤ, όπως θα δούµε στη συνέχεια, διότι το LaCoO3 είναι 

ισχυρά µονωτικό. 

 

4.2.3 Θερµική αγωγιµότητα του LaNi1-xCoxO3  

Οι µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας είναι το θέµα που θα µας απασχολήσει 

 και τους 300Κ, φαίνονται στο 

ιάγραµµα 4.4. Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των υλικών είναι η σχετικά χαµηλή 

ερµική

 

 

στη συνέχεια. Τα αποτελέσµατα από τους 80Κ έως

δ

θ  αγωγιµότητα όπου κυµαίνεται από 0.01 έως και 0.04 Wcm-1K-1, παρά το 

γεγονός οτι τα δείγµατα αποτελούνται από σχετικά ελαφριά άτοµα. Η χαµηλότερη 

τιµή παρατηρείται για το µονωτικό τελικό µέλος της σειράς (x=1) ενώ η υψηλότερη 

για το µεταλλικό µέλος (x=0.3), γεγονός που είναι αναµενόµενο καθώς οι φορείς 

αυξάνουν µε την εισαγωγή νικελίου στο υλικό.  
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∆ιάγραµµα 4.4 :  Η θερµική αγωγιµότητα του LaNi1-xCoxO3 
σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία 

 
 

Ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφερθεί είναι η αντίθεση στη 

διακύµανση της θερµικής αγωγιµότητας σε σχέση µε τη διακύµανση της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας καθώς µεταβάλλουµε τη συγκέντρωση του κοβαλτίου. Αν λάβουµε υπ’ 

όψη οτι για µια σταθερή θερµοκρασία η ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταβάλλεται κατά 

αρκετές τάξεις µεγέθους, µε τη µεταβολή του x, εντύπωση προξενεί το γεγονός οτι η 

θερµική αγωγιµότητα αλλάζει ελάχιστα. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα 

οτι η θερµική αγωγιµότητα του LaNi1-xCoxO3 κυριαρχείται από το φωνονιακό τµήµα 

κlattice, και δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση των φορέων. Το γεγονός οτι µας 

δίνεται η δυνατότητα µεταβάλλοντας τον λόγο των συγκεντρώσεων 

νικελίου/κοβαλτίου να αυξοµειώσουµε την ηλεκτρική αγωγιµότητα κατά πολλές 

τάξεις µεγέθους, διατηρώντας τη θερµική σχεδόν σταθερή, είναι µια πρώτη ένδειξη 

οτι η δοµή του LaNi1-xCoxO3 µπορεί να χαρακτηριστεί ως phonon glass electron 

crystal. 

Για να ολοκληρώσουµε τη µελέτη της θερµικής αγωγιµότητας υπολογίσαµε 

την ηλεκτρονιακή συνεισφορά κelectronic χρησιµοποιώντας τη σχέση των Wiedemann-

Franz. Για το µεταλλικό µέλος της σειράς (x=0.3) χρησιµοποιήθηκε η σταθερά 

Lorentz L0=2.45×10-8 WΩ/K2. Αντίθετα για τα ηµιαγώγιµα ( x=0.7, 0.8) 

χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός Lorentz που συνδέεται µε την ενέργεια των φορέων 
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L=(kB/e)2(5/2+p), όπου το p αντιπροσωπεύει την ενεργειακή εξάρτηση του χρόνου 

εφησυχασµού σε ένα ηµιαγωγό. Στη περίπτωση της σκέδασης φορέων από ακουστικά 

φωνόνια θέτουµε p=-1/2. Τα αποτελέσµατα παραθέτονται στον πίνακα 4.5. Στον 

πίνακα περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες τιµές του NaCo2O4 και του χαλκού για 

σύγκριση. Το συµπέρασµα που προκύπτει, είναι οτι όντως για τα ηµιαγώγιµα 

δείγµατα, οι διεργασίες που συµβαίνουν στο πλέγµα κυριαρχούν στη διαδικασία 

µεταφοράς της θερµότητας. 

Υλικό Ειδική 

Αντίσταση 

(mΩ·cm) 

κ 

(Wcm-

1K-1) 

κlattice 

(Wcm-1K-1)

100|κlattice/κmeasured|

Cu 1.7×10-3 4 0.05 1% 

NaCo2O4  3 (polycrystalline) 0.021 0.018 85% 

LaNi0.7Co0.3O3 6.0 0.038 0.03192 84% 

LaNi0.2Co0.8O3 9.6 0.014 0.13412 95.8% 

 
Πίνακας 4.5:  Η συνεισφορά του πλέγµατος στη θερµική αγωγιµότητα του συστήµατος LaNi1-xCoxO3 

 

 

 Μια τελευταία επισήµανση που χρήζει όµως ιδιαίτερης προσοχής και 

περαιτέρω διερεύνησης, έχει να κάνει µε τη µορφή της καµπύλης της θερµικής 

αγωγιµότητας αυτών των οξειδίων. Όπως παρατηρούµε από το διάγραµµα 4.4 η 

θερµική αγωγιµότητα αυξάνει ελαφρώς µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Αυτήν την 

αύξηση θα µπορούσε κάποιος να την αποδώσει στις απώλειες θερµότητας λόγω 

ακτινοβολίας, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όµοια συµπεριφορά παρουσιάζουν τα 

περισσότερα οξείδια και µπορεί να εξηγηθεί µε το µοντέλο του Callaway [34][35] το 

οποίο εµπλέκει µόνο τις διαδικασίες σκέδασης των φωνονίων. Συγκεκριµένα το 

µοντέλο ορίζει το συνολικό ρυθµό σκέδασης των φωνονίων ως το άθροισµα τριών 

όρων. Ο πρώτος όρος εµπλέκει τη σκέδαση µε τις σηµειακές ατέλειες, ο δεύτερος  τις 

σκεδάσεις µεταξύ των φωνονίων και ο τρίτος τη σκέδαση στα όρια του κρυστάλλου. 

Επειδή οι περαιτέρω υπολογισµοί, σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, απαιτούν µετρήσεις 
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σε ακόµα χαµηλότερες θερµοκρασίες, κάτι τέτοιο δεν θα εξεταστεί στην παρούσα 

εργασία. 

   

4.2.4  Υπολογισµός του ΖΤ στο LaNi1-xCoxO3 

 

 Έχοντας µετρήσει και τις τρεις θερµοηλεκτρικές παραµέτρους ρ, S και κ, 

είµαστε πλέον σε θέση να υπολογίσουµε και το ΖΤ των υλικών που µελετήσαµε. Τα 

αποτελέσµατα από 80Κ έως και 300Κ παρουσιάζονται στο διάγραµµα 4.6. 

Παρατηρούµε µια αύξηση του ΖΤ καθώς αυξάνει η θερµοκρασία. Όµοια 

χαρακτηριστική συµπεριφορά σε χαµηλές θερµοκρασίες (Τ<300Κ) παρουσιάζουν και 

άλλοι περοβσκίτες. Τόσο το µεταλλικό δείγµα της σειράς (x=0.3) που εξετάσαµε όσο 

και το τελικό µέλος (x=1), παρουσιάζουν αρκετά χαµηλό ΖΤ για διαφορετικούς 

λόγους. Στο LaNi0.7Co0.3O3 ευθύνεται ο χαµηλός συντελεστής Seebeck ενώ αντίθετα 

στο LaCoO3 ευθύνεται η υψηλή ειδική αντίσταση.  
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∆ιάγραµµα 4.6 :  Η εξάρτησή του ΖΤ από τη θερµοκρασία για το LaNi1-xCoxO3 
 

Τις υψηλότερες τιµές παρουσιάζουν τα ηµιαγώγιµα δείγµατα, µε καλύτερη αυτή του 

LaNi0.2Co0.8O3. Σε θερµοκρασία δωµατίου υπολογίσαµε ΖΤ=0.022 που είναι 

συγκρίσιµη µε αυτή του NaCo2O4 (ΖΤ=0.03) που θεωρείται ένα από τα καλύτερα 
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θερµοηλεκτρικά οξείδια σε χαµηλές θερµοκρασίες. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

τονίσουµε οτι οι τιµές αυτές είναι µια τάξη µεγέθους χαµηλότερες από τα state-of-

the-art θερµοηλεκτρικά υλικά, παρόλ’ αυτά είναι ανάµεσα στις υψηλότερες που 

έχουν αναφερθεί στο πεδίο των οξειδίων που µελετάται την τελευταία πενταετία. 

 

 

4.2.5   Αντικατάσταση του La στην ένωση LaNi0.2Co0.8O3 

 

 Σύµφωνα µε τις µετρήσεις που έγιναν παρατηρήθηκε µεγιστοποίηση του ΖΤ 

για την ένωση µε συγκέντρωση 20% σε νικέλιο. Για πιο ολοκληρωµένη µελέτη του 

συστήµατος και ίσως την περαιτέρω αύξηση της τιµής του ΖΤ, αντικαταστήσαµε τα 

άτοµα του τρισθενούς λανθανίου (La3+) µε δισθενή άτοµα µολύβδου (Pb2+) και 

στροντίου (Sr2+) σε ποσοστό 5%. Αυτού του είδους η αντικατάσταση, έγινε µε το 

σκεπτικό οτι λόγω της διαφοράς σθένους θα εισαχθούν οπές στο σύστηµα, µε 

αποτέλεσµα να µειωθεί η ηλεκτρική του αντίσταση. Παράλληλα αναµένουµε να 

µειωθεί και ο συντελεστής Seebeck οπότε επιλέξαµε µικρές συγκεντρώσεις της τάξης 

του 5%, ούτως ώστε η µείωση να είναι όσο δυνατόν µικρότερη. Η  

 

θερµική αγωγιµότητα αναµένεται να µεταβληθεί ελάχιστα και εποµένως υπάρχει 

πιθανότητα να αυξηθεί ο συντελεστής ΖΤ. Πριν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα, θα 

πρέπει να αναφέρουµε οτι οι διαφορετικές ιοντικές ακτίνες των υλικών που παίρνουν 

τη θέση του La θα επιφέρουν διαφορετικές µεταβολές στις ιδιότητες του δείγµατος. 

Οι ιοντικές ακτίνες κατά αύξουσα σειρά είναι Pb<La<Sr.  

Τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε για την ηλεκτρική αγωγιµότητα 

παρουσιάζονται στο διάγραµµα 4.7 έχοντας συµπεριλάβει και αυτά για το 

LaNi0.2Co0.8O3 για σύγκριση.  
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∆ιάγραµµα 4.7 :  Η εξάρτησή της ειδικής αντίστασης µε τη θερµοκρασία για το 

La0.95[Α]0.05Ni0.2Co0.8O3 ,  Α=Sr,Pb. 

 

Η ηλεκτρική αντίσταση του LaNi0.2Co0.8O3,  µειώνεται  µε την αντικατάσταση 

του La όπως αναµενόταν. Όλα τα δείγµατα δείχνουν ηµιαγώγιµη συµπεριφορά αφού 

η αύξηση των φορέων που προκύπτει από την αντικατάσταση του La µε 5% Sr ή Pb, 

είναι σχετικά µικρή. Παρά το γεγονός οτι µε το Sr και το Pb εισάγουµε στο σύστηµα 

ίδιο αριθµό φορέων παρατηρείται διαφορετική ειδική αντίσταση. Η χαµηλότερη 

αντίσταση παρατηρείται στο La0.95Sr0.05Ni0.2Co0.8O3 όπου η ιοντική ακτίνα του Sr 

είναι µεγαλύτερη από αυτή του Pb στο La0.95Pb0.05Ni0.2Co0.8O3. Η µείωση της 

ιοντικής ακτίνας επιφέρει µια παραµόρφωση στο πλέγµα µε αποτέλεσµα την κάµψη 

των γωνιών µεταξύ των δεσµών Co-O-Co και Ni-O-Ni. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

µείωση της επικάλυψης των τροχιακών του οξυγόνου µε το νικέλιο ή το κοβάλτιο 

[36]. Επειδή οι φορείς µεταφέρονται µέσω των οκταέδρων του πλέγµατος η µειωµένη 

επικάλυψη έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ειδικής αντίστασης. Έτσι εξηγείται η 

αυξηµένη ειδική αντίσταση του  La0.95Pb0.05Ni0.2Co0.8O3 σε σύγκριση µε το 

La0.95Sr0.05Ni0.2Co0.8O3. 

Ο συντελεστής θερµοηλεκτρικής ισχύος των παραπάνω ενώσεων 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 4.8. Παρατηρούµε µια σαφή µείωση, σε σύγκριση µε 
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το LaNi0.2Co0.8O3, µε τιµές που κυµαίνονται κάτω από τα 100µV/K και για τα δύο 

δείγµατα. Η µείωση αυτή είναι αναµενόµενη καθώς εισάγουµε φορείς (οπές) στο 

σύστηµα, γεγονός που το οδηγεί πλησιέστερα προς τη µεταλλική φάση του. 
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∆ιάγραµµα 4.8 : Ο συντελεστής θερµοηλεκτρικής ισχύος του 

              La0.95[Α]0.05Ni0.2Co0.8O3 ,  Α=Sr,Pb. 
 

Οι αισθητά χαµηλότερες τιµές θερµοηλεκτρικής ισχύος, ιδιαίτερα για την ένωση που 

περιέχει Sr, δεν είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά τη βελτίωση του ZT. 
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Στο διάγραµµα 4.9 αναφέρονται οι µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας που 

συλλέχθηκαν ταυτόχρονα µε αυτές του συντελεστή Seebeck. Παρατηρούνται 

ελάχιστες αποκλίσεις από τις τιµές του LaNi0.2Co0.8O3, κάτι που αναµένεται.. Η 

εισαγωγή ατόµων µε µεγαλύτερη ιοντική ακτίνα στο πλέγµα, µειώνει τη σκέδαση των 

φωνονίων. Η µείωση της φωνονιακής σκέδασης, σε συνδυασµό µε το γεγονός οτι το 

φωνονιακό µέρος (κphononic) της θερµικής αγωγιµότητας είναι κυρίαρχο σε τέτοιου 

είδους δείγµατα, δίνει µια εξήγηση στο γιατί h ένωση La0.95Pb0.05Ni0.2Co0.8O3 είναι 

λιγότερο θερµικά αγώγιµη απ’ ότι η ένωση µε το Sr (La0.95Sr0.05Ni0.2Co0.8O3). 

Παράλληλα ενισχύεται η άποψη οτι το σύστηµα που µελετάµε έχει αποσυζευγµένες 

ηλεκτρικές και θερµικές ιδιότητες, διότι ενώ αυξάνεται ο αριθµός των φορέων δεν 

παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση της θερµικής αγωγιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 4.9 :  Η θερµοκρασιακή εξάρτησή της θερµικής αγωγιµότητας,  
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La0.95[Α]0.05Ni0.2Co0.8O3 Α=Sr,Pb. 
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∆ιάγραµµα 4.10 : Ο συντελεστής ποιότητας ΖΤ του  La0.95[A]0.05Ni0.2Co0.8O3  

µε Α=Sr,Pb σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 

 

 

Υπολογίζοντας το συντελεστή ΖΤ (διάγραµµα 4.10) για το 

La0.95Sr0.05Ni0.2Co0.8O3 και το La0.95Pb0.05Ni0.2Co0.8O3, παρατηρούµε οτι δεν ξεπερνά 

αυτόν του LaNi0.2Co0.8O3. Αντίθετα µάλιστα κυµαίνονται σε µη ικανοποιητικές τιµές 

της τάξης του 10-3. Αυτό οφείλεται στο οτι η θερµοηλεκτρική ισχύς S και των δύο 

δειγµάτων είναι µειωµένη, κάτι που έχει άµεσο αντίκτυπο στο ZT αφού το S είναι ο 

µόνος παράγοντας που υψώνεται στο τετράγωνο.  

 

 

 

4.3 Ανακεφαλαίωση 
 

        Στο παρόν κεφάλαιο εξετάσαµε τις θερµοηλεκτρικές ιδιότητες του στερεού 

διαλύµατος LaNi1-xCoxO3 σε εύρος θερµοκρασιών από 80Κ έως και 300Κ. Το υλικό 

παρουσιάζει ηλεκτρικές ιδιότητες οι οποίες καθορίζονται από το ποσοστό του 

κοβαλτίου. Οι µετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας υποστηρίζουν την άποψη οτι η 
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συγκεκριµένη δοµή παρουσιάζει αποσυζευγµένες θερµικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. 

Έτσι καθορίζοντας το ποσοστό κοβαλτίου έχουµε τη δυνατότητα να µεταβάλλουµε 

την ηλεκτρική αντίσταση κατά πολλές τάξεις µεγέθους χωρίς να επηρεάσουµε 

σηµαντικά τη θερµική αγωγιµότητα. Αποτέλεσµα της παραπάνω ιδιότητας 

παρατηρείται µεγιστοποίηση του ΖΤ για το LaNi0.2Co0.8O3 όπου αποκτά την τιµή 

0.022 σε θερµοκρασία δωµατίου. Η προαναφερθείσα τιµή είναι συγκρίσιµη µε τα 

υψηλότερα ΖΤ που έχουν αναφερθεί σε οξείδια σε αυτές τις θερµοκρασίες.  Στη 

συνέχεια εξετάστηκαν οι συνέπειες αντικατάστασης του La µε 5% Sr και Pb στην 

ένωση LaNi0.2Co0.8O3. Το ΖΤ δεν αυξήθηκε για τις παραπάνω ενώσεις αλλά 

ενίσχυσαν την άποψή µας οτι µπορούµε να συζητάµε για δοµή phonon glass electron 

crystal στα συγκεκριµένα οξείδια. 

Ένα αρκετά µεγάλο µέρος της έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτού το κεφάλαιο 

έχει δηµοσιευθεί σε επιστηµονικό περιοδικό [37].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
 
 

Θερµοηλεκτρικές ιδιότητες του 
στερεού διαλύµατος La1-xSrxCoO3
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5.1 Εισαγωγή 
 
 
 Όπως έχουµε αναφέρει και στο προηγούµενο κεφάλαιο τη συγκέντρωση των 

φορέων και τις ιδιότητες της µητρικής ενώσεως LaCoO3, µπορούµε να τη 

µεταβάλλουµε αντικαθιστώντας είτε το Co, είτε το La µε κάποιο άλλο άτοµο. Ένας 

ακόµη τρόπος είναι η µεταβολή της περιεκτικότητας του οξυγόνου, το οποίο δεν θα 

µας απασχολήσει στην παρούσα εργασία (οι συνθήκες οξυγόνωσης ήταν οι ίδιες για 

όλα τα δείγµατα). Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τη µελέτη των 

θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων της ενώσεως LaCoO3, έχοντας αντικαταστήσει το La3+ 

µε Sr2+ σε ποσοστά x=0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1. Παλαιότερες έρευνες έδειξαν 

ότι η θερµοηλεκτρική ισχύς του La0.95Sr0.05CoO3 παρουσιάζει µια απότοµη αύξηση. Ο 

συνδυασµός αυτής της αυξηµένης θερµοηλεκτρικής ισχύος µε τις άλλες δύο 

θερµοηλεκτρικές ιδιότητες θα πρέπει να επιφέρει αύξηση του ΖΤ. Για την καλύτερη 

µελέτη αυτής της συµπεριφοράς µελετήθηκαν δείγµατα µε συγκεντρώσεις Sr, τόσο 

πάνω όσο και κάτω από τη αυτήν του 5%. 

 Τα δείγµατα παρασκευάστηκαν µε την τεχνική citrate gel και η καθαρότητά 

τους ελέγχθηκε µε περίθλαση ακτίνων Χ, απ’ όπου επιβεβαιώθηκαν και οι 

πλεγµατικές σταθερές. Οι συνθήκες ανόπτησης καθώς και οξυγόνωσης ήταν ίδιες για 

όλα τα υλικά προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι έχουµε όµοιο µέγεθος κόκου (grain 

size). Επίσης η γεωµετρία των δειγµάτων ήταν σχεδόν όµοια για όλα τα υλικά. 

 

 

5.2 Αποτελέσµατα και ανάλυση 

 
5.2.1  Ηλεκτρική ειδική αντίσταση του La1-xSrxCoO3 

 

  Τα δεδοµένα που συλλέξαµε συναρτήσει της θερµοκρασίας για τις ενώσεις 

La1-xSrxCoO3 (x=0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8) παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5.1. Επίσης 

παρουσιάζονται και επιλεγµένες τιµές για το LaCoO3 για λόγους πληρότητας. 

Παρατηρείται µια µείωση της ειδικής αντίστασης καθώς αυξάνεται το ποσοστό του 

στροντίου στο υλικό, όπου πηγάζει από την αύξηση των φορέων, αφού ένα δισθενές 

άτοµο (Sr) αντικαθιστά ένα τρισθενές (La).  
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∆ιάγραµµα 5.1 : Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της ειδικής αντίστασης 

       του στερεού διαλύµατος La1-xSrxCoO3. 
Όλα τα δείγµατα παρουσιάζουν ηµιαγώγιµη συµπεριφορά ακολουθώντας το 

νόµο του Arrhenius ρ(Τ)~exp(Eg/kBT) για θερµικά ενεργοποιηµένη αγωγιµότητα. Το 
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Εg στην παραπάνω 
∆ιάγραµµα 5.2 : Το διάγραµµα ln(ρ) συναρτήσει του 1/Τ για το La1-xSrxCoO3. 

 

χέση είναι ο ενεργειακός φραγµός ενεργοποίησης. Από την κλίση των ευθειών στο 

.2.2  Συντελεστής Seebeck του La1-xSrxCoO3 

ήσεις της θερµοηλεκτρικής ισχύος σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία 

παρουσ

 

 

σ

διάγραµµα ln(ρ) συναρτήσει του 1/Τ (διάγραµµα 5.2) υπολογίζεται το Εg 

(κλίση=Εg/kB). Παρατηρείται µια σταδιακή µείωση του φραγµού καθώς αυξάνεται το 

ποσοστό Sr στο δείγµα κάτι που δείχνει οτι όχι µόνο αυξάνεται ο αριθµός των 

φορέων αλλά συµβαίνουν και περαιτέρω αλλαγές στην ηλεκτρονική δοµή. Ο 

παραπάνω ισχυρισµός επιβεβαιώνεται από τις µετρήσεις της θερµοηλεκτρικής ισχύος 

όπου προβάλλουν απ’ ευθείας τις αλλαγές της ηλεκτρονικής δοµής ενός υλικού. Μια 

ακόµα ενδιαφέρουσα παρατήρηση, είναι οι πολύ κοντινές τιµές για τα δείγµατα 

La0.95Sr0.05CoO3 και La0.94Sr0.06CoO3. 

 

5

  

Οι µετρ

ιάζονται, στο διάγραµµα 5.3. 
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∆ιάγραµµα 5.3 : Η θερµοκρασιακή εξάρτηση της θερµοηλεκτρικής ισχύς του La1-xSrxCoO3.  

                    Στο διάγραµµα αναφέρονται και οι τιµές του LaCoO3 για πληρότητα.  

 

Το θετικό πρόσηµο του S εκφράζει την κυριαρχία των οπών στις διαδικασίες 

µεταφοράς. Παρατηρείται µια αρκετά υψηλή θερµοηλεκτρική ισχύς, για όλα τα 

δείγµατα, που κυµαίνεται από 150µV/K έως και 700µV/K σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Η αύξηση του ποσοστού του στροντίου δεν συµβαδίζει µε τη µείωση της ισχύος, 

γεγονός το οποίο θα  

 

περιµέναµε αφού το δείγµα γίνεται πιο αγώγιµο. Αντίθετα παρατηρείται µια απότοµη 

αύξηση στο δείγµα µε 5% Sr στα 710µV/K γεγονός που επιβεβαιώνει οτι οι αλλαγές 

στην ηλεκτρονική δοµή του συστήµατος είναι αρκετά σηµαντικές. Το διάγραµµα 5.4 

δείχνει την ανωµαλία στη θερµοηλεκτρική ισχύ, που συµβαίνει  σε συγκεντρώσεις 

κοντά στο 5% στρόντιο. Οι παραπάνω τιµές καθώς και η ανωµαλία αναφέρονται και 

σε προηγούµενες µελέτες σε αυτό το σύστηµα [38][39]. Οι υψηλές τιµές της ισχύος 

για το La0.95Sr0.05CoO3, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή ηλεκτρική αντίσταση 

αναµένεται να αυξήσουν αρκετά το συντελεστή ΖΤ. 
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∆ιάγραµµα 5.4 : Η θερµοηλεκτρική ισχύς του La1-xSrxCoO3 συναρτήσει  

                                                       της περιεκτικότητας σε Sr. Οι τιµές για x=0.2, 0.3, 0.5  
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              αναφέρονται στη βιβλιογραφία [40][41]. 
 

Σε ηµιαγωγούς ευρέους χάσµατος η θερµοηλεκτρική ισχύς είναι ανάλογη του 

1/Τ, ενώ σε µέταλλα ανάλογη του Τ. Η µικρή θερµοκρασιακή εξάρτηση που 

παρατηρείται για κάποια δείγµατα, δείχνει ότι βρισκόµαστε κοντά στη µετάβαση από 

µονωτή σε µέταλλο, όπως συµβαίνει και µε τους υπεραγωγούς υψηλής κρίσιµης 

θερµοκρασίας. Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται κοντά στη στάθµη Fermi,είναι 

εντοπισµένα λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και ο 

µηχανισµός αγωγής έχει εξηγηθεί µε το small polaron hopping model. 

  

 

 

 

 

5.2.3  Θερµική αγωγιµότητα του συστήµατος La1-xSrxCoO3 

 

 Το διάγραµµα 5.5 δείχνει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της θερµικής 

αγωγιµότητας του La1-xSrxCoO3. Παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη αύξηση της 

θερµικής αγωγιµότητας καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα του στροντίου στο 

σύστηµα. Η αύξηση αυτή µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το Sr  εισάγει φορείς 

στο σύστηµα και µε τη σειρά τους προσαυξάνουν το ποσοστό της ηλεκτρονιακής 

θερµικής αγωγιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 5.5 : Η θερµική αγωγιµότητα του La1-xSrxCoO3  
          συναρτήσει της θερµοκρασίας. 

 

 

Παρά την αύξηση της θερµικής αγωγιµότητας, οι τιµές της είναι αρκετά χαµηλές και 

αυτό αποδίδεται στο ότι το φωνονιακό µέρος της είναι αυτό που κυριαρχεί, όπως 

ακριβώς συµβαίνει και µε το LaΝi1-xCoxO3. Οι πολύ µικρές µεταβολές της θερµικής 

αγωγιµότητας σε σύγκριση µε αυτές της ηλεκτρικής ενισχύουν την άποψη ότι η 

τρισδιάστατη δοµή αυτών των υλικών παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά µιας phonon 

glass electron crystal δοµής.  

 

 

 

 

 

5.2.4  Υπολογισµός του ΖΤ του La1-xSrxCoO3 
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Σύµφωνα µε τις µετρήσεις των θερµοηλεκτρικών παραµέτρων υπολογίσαµε 

τον αδιάστατο συντελεστή ποιότητας του στερεού διαλύµατος που µελετάµε. Το 

διάγραµµα 5.6 παρουσιάζει την εξάρτηση του ΖΤ από τη θερµοκρασία.  

50 100 150 200 250 300

1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1

 

 

 LaCoO3
 2% Sr
 4% Sr
 5% Sr
 6% Sr

ZT

Temperature (K)

∆ιάγραµµα 5.6 : Η θερµοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ΖΤ. 
 

Όλα τα δείγµατα παρουσιάζουν µια αύξηση του ΖΤ σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Η 

ένωση La0.95Sr0.05CoO3 εµφανίζει τον υψηλότερο συντελεστή ποιότητας, ο οποίος 

αποκτά την τιµή 0.18 σε θερµοκρασία δωµατίου, κάτι που οφείλεται σε ένα µεγάλο 

ποσοστό στην πολύ υψηλή θερµοηλεκτρική του ισχύ. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

η τιµή αυτή φαίνεται να µεγιστοποιείται σε θερµοκρασίες υψηλότερες από τη 

θερµοκρασία δωµατίου. Αυτή η τιµή του ΖΤ, αποτελεί την υψηλότερη που έχει 

αναφερθεί ποτέ σε οξείδια σε χαµηλές θερµοκρασίες, ανοίγοντας το δρόµο για 

εφαρµογές και στη θερµοηλεκτρική ψύξη, κάτι που µέχρι τώρα θεωρούταν αδύνατο 

µε τις υπάρχουσες τιµές. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα 

περισσότερα θερµοηλεκτρικά οξείδια έχουν προταθεί για εφαρµογές παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, αφού µεγιστοποιούν το ΖΤ τους σε αρκετά υψηλές 

θερµοκρασίες (Τ>500Κ). Κάτω από τη θερµοκρασία δωµατίου έχουν αναφερθεί 
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ελάχιστα οξείδια µε τιµές ΖΤ µεγαλύτερες από 0.09 [21], οι οποίες απέτρεπαν κάθε 

σκέψη για χρήση τους σε εφαρµογές ψύξης.  

 Εκτός από το δείγµα µε συγκέντρωση στροντίου 5% αρκετά καλό συντελεστή 

εµφανίζει και το La0.94Sr0.06CoO3 (ΖΤ=0.04 στους 300Κ). Οι τιµές των υπολοίπων 

υλικών που εξετάσαµε κυµαίνονται µια τάξη µεγέθους χαµηλότερα απ’ ότι αυτή του 

La0.95Sr0.05CoO3. Ένα ακόµη σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι οι 

παραπάνω µετρήσεις έγιναν σε πολυκρυσταλλικά δείγµατα όπου οι τιµές τόσο της 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας όσο και της θερµικής διαφέρουν από αυτά των 

µονοκρυστάλλων. Κάνοντας ένα υπολογισµό µε δεδοµένα από µονοκρυστάλλους 

[39] το ΖΤ αναµένεται να φτάσει το 0.5 αν υποθέσουµε ότι η θερµική αγωγιµότητα 

δεν θα αυξηθεί αρκετά. Επίσης, για την πλήρη κατανόηση των µηχανισµών που 

κυριαρχούν δίνοντας τόσο υψηλό ΖΤ απαιτούνται υπολογισµοί της ηλεκτρονικής 

δοµής αυτών των ενώσεων. Οι θεωρητικές αυτές µελέτες θα καθορίσουν και το πεδίο 

στο οποίο θα πρέπει να κινηθούµε για να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο το ΖΤ 

αυτής της δοµής.   

 

 

5.3 Ανακεφαλαίωση 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάσαµε τη θερµοκρασιακή εξάρτηση των 

θερµοηλεκτρικών ιδιοτήτων των  πολυκρυσταλλικών ενώσεων La1-xSrxCoO3. Τα 

υλικά αυτά παρουσιάζουν αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε αύξηση του 

στροντίου, µικρές µεταβολές της θερµικής τους αγωγιµότητας και ανώµαλη 

συµπεριφορά της θερµοηλεκτρικής ισχύος που οφείλεται σε αλλαγές κυρίως της 

ηλεκτρονικής δοµής. Η συγκεκριµένη µελέτη οδήγησε στην εύρεση του υψηλότερου, 

µέχρις στιγµής,  ΖΤ (ΖΤ=0.18) σε θερµοκρασία δωµατίου σε οξείδια και συγκρίσιµου 

µε αυτό των state-of-the-art υλικών για το La0.95Sr0.05CoO3.  Η παραπάνω τιµή 

πηγάζει κυρίως από την αύξηση του συντελεστή Seebeck που συµβαίνει για 

συγκέντρωση στροντίου 5%. Για την πληρέστερη κατανόηση αυτής της 

συµπεριφοράς, καθώς και των µηχανισµών που την προκαλούν, είναι απαραίτητοι οι 

υπολογισµοί της δοµής των ενεργειακών ζωνών αυτού του οξειδίου. Με αυτόν τον 

τρόπο θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε περαιτέρω το ΖΤ του συγκεκριµένου υλικού, 

κάνοντας τις κατάλληλες αντικαταστάσεις. 
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Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο για την ένωση 

La0.95Sr0.05CoO3 έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό [42].  
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Η έρευνα πάνω στα θερµοηλεκτρικά υλικά είναι ένα διαρκές κυνήγι νέων 

δοµών µε αρκετά πολύπλοκες ιδιότητες. Αρκετά εργαστήρια σε όλο τον κόσµο 

παράγουν πάρα πολλά νέα υλικά, προκειµένου να φτάσουν σε κάποιο µε πολύ καλές 

θερµοηλεκτρικές ιδιότητες, το οποίο θα είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε διατάξεις 

ψύξης ή παραγωγής ενέργειας. 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαµε τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και 

τις πειραµατικές διατάξεις που αναπτύχθηκαν για τη µελέτη των θερµοηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των υλικών που παρασκευάζουµε στο εργαστήριό µας. Παρά το γεγονός 

ότι µελετήσαµε περοβσκιτικά οξείδια, οι διατάξεις λειτουργούν για τη µελέτη 

οποιωνδήποτε υλικών χωρίς κανένα περιορισµό. Η επιλογή των οξειδίων έγινε µε 

γνώµονα το γενικότερο επιστηµονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για αυτά τα 

υλικά και διότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι περοβσκίτες όπου παρασκευάζονται 

στο εργαστήριο Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών του ΙΤΕ, παρουσιάζουν 

αρκετά ενδιαφέρουσες θερµοηλεκτρικές ιδιότητες. Τα πειράµατα που έγιναν 

επιβεβαίωσαν τις αρχικές µας προσδοκίες κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα 

αποτελέσµατα που εξήχθησαν, για την ένωση LaNi1-xCoxO3 ήταν εφάµιλλα µε τα 

καλύτερα της βιβλιογραφίας. Οι απαγορευτικές, µέχρι τώρα, τιµές του συντελεστή 

ποιότητας ΖΤ σε θερµοκρασία δωµατίου απέτρεπαν τη σκέψη χρήσης οξειδίων για 

διατάξεις σε αυτή τη θερµοκρασία. Προς µεγάλη µας ικανοποίηση, οι µετρήσεις στη 

σειρά La1-xSrxCoO3, έδειξαν ότι η ένωση µε 5% περιεκτικότητα σε Sr, αποτελεί αυτή 

τη στιγµή µακράν το καλύτερο θερµοηλεκτρικό οξείδιο σε θερµοκρασία δωµατίου 

και ανοίγει ουσιαστικά το δρόµο για χρήση αυτών των ενώσεων σε θερµοηλεκτρικές 

διατάξεις. Τέλος οι ιδιότητες των συγκεκριµένων οξειδίων το καθιστούν αυτές τις 

δοµές πολύ ενδιαφέρουσες αφού δείχνουν χαρακτηριστικά ενός Phonon Glass 

Electron Crystal υλικού, τα οποία θεωρούνται και τα πιο υποσχόµενα µέχρι στιγµής 

στον τοµέα των θερµοηλεκτρικών. 
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