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Вступ
Загальновідомо, що якість термоелектричних перетворювачів енергії у першу чергу залежить від добротності
термоелектричних матеріалів. Значення добротності для матеріалів термопар (рис. 1) вперше було визначене фундатором напівпровідникової термоелектрики А.Ф. Йоффе. Величина добротності визначається критерієм Йоффе, який став
вже класичним:
 2
Z
,


Рис. 1. Модель термопари.
1, 2 – гілки з різних
матеріалів; 3 – контакти
до гілок.

(1)

де Z – добротність термоелектричного матеріалу; α – коефіцієнт термоЕРС; σ и κ – електропровідність та коефіцієнт теплопровідності, відповідно [1].

Від величини добротності
матеріалу напряму залежать
коефіцієнт корисної дії η генераторів, холодильний коефіцієнт ε и опалювальний коефіцієнт
μ теплових насосів [2].
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У виразах (2) - (4)
,

(5)

Z1 і Z2 – добротності матеріалів гілок 1 і 2 термопари; α1, α2 –
їх коефіцієнти термоЕРС; Th і Tc – температури гарячих і холодних спаїв термопари.
Формули (2) - (5) наведено для найпростішої моделі термопари. В ній не враховано багато елементів та ефектів, наприклад, наявність комутаційних та контактних опорів, температурні залежності властивостей матеріалів, вплив ефекту
Томсона та ін. Однак ці формули наочно демонструють першочергову та пряму залежність основних параметрів η, ε, μ від
добротності Z термоелектричного матеріалу.
З формул (1) - (3) випливає, що головним завданням підвищення η, ε, μ є пошук шляхів досягнення максимальних
значень добротності Z термоелектричних матеріалів.
Для розв’язання цього завдання А. Ф. Йоффе ще у першій половині ХХ століття запропонував використовувати напівпровідники [3 - 5]. Електронну теорію твердого тіла на цей
час було вже сформовано і її можна було застосувати для вирішення завдань покращення добротності термоелектричного
матеріалу. Зокрема, школою Йоффе було створено ряд методів підвищення добротності термоелектричних матеріалів. Ці
методи залишились актуальними донині. Для попередньо відібраних перспективних термоелектричних матеріалів застосування цих методів зводиться до збільшення чисельника у
формулі (1), яке досягається шляхом використання оптималь2

ної концентрації носіїв струму n0 при введенні у матеріал відповідних акцепторних або донорних домішок (рис. 2).

Рис. 2. Залежність α2σ від
концентрації носіїв
струму n.
n0 – оптимальна концентрація впроваджених домішок.

Рис. 3. Залежність теплопровідності від концентрації ізовалентних
заміщуючих домішок N.
N0 – оптимальна концентрація заміщуючих домішок.

Другий метод полягає у зниженні, по можливості, знаменника у формулі (1), тобто коефіцієнта теплопровідності κ,
шляхом введення у матеріал ізовалентних заміщуючих домішок, за рахунок яких досягається істотне зростання розсіювання фононів за незначних змін чисельника α2σ (рис. 3).
Знаходження значень n0 і N0 розрахунковим шляхом є
вельми складним і недостатньо точним з-за відсутності належної інформації про енергетичні спектри носіїв струму та фононів, механізми їх розсіювання та ін. Шляхом розрахунків
визначаються лише орієнтовні значення концентрацій домішок, і, отже, лише орієнтовний склад речовини.
Точно оптимізацію матеріалу виконують експериментально. Для цього виготовляють зразки різного хімічного складу
з різною концентрацією домішок в очікуваному інтервалі її
значень. Отриманий таким чином набор термоелектричних
матеріалів піддається вимірюванням σ, α, κ у потрібних інтервалах температур. Так знаходяться функції  2   f1 (n) ,
3

  f 2 ( N ) і, відповідно, Z  f (n, N ) , з яких визначаються точні
значення n0 и N0.

Рис. 4. Експериментальна оптимізація термоелектричного матеріалу.

Процедуру визначення n0 і N0 наведено на рис. 4.
Результати вимірювань дають інформацію, яка використовується для коректування вихідного хімічного складу та концентрації домішок і, відповідно, знаходження їх оптимальних
значень.
Такий експериментальний підхід в кінцевому підсумку є
найбілш ефективним і при використанні інших методів підвищення добротності термоелектричного матеріалу.
Однак такий експериментальний метод буде ефективним
лише тоді, коли похибки при вимірюванні термоелектричних
властивостей матеріалу будуть істотно меншими, ніж вплив
використовуваних оптимізаційних факторів на величину термоелектричної добротності матеріалу. В іншому випадку виконати оптимізацію термоелектричних матеріалів експериментальним шляхом буде неможливо.
Звідси випливає, що проблема підвищення точності вимірювання термоелектричних параметрів матеріалів набуває
вирішальної ролі у прогресі якості термоелектричних матеріалів. Її значення у міру наближення до досягнення граничних
значень добротності лише зростає.
До теперішнього часу створено чисельні та різноманітні
методи вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів зі своїми перевагами і недоліками. З іншого боку, за останні
4

приблизно 50 років добротність термоелектричних матеріалів
наближається до певних граничних значень і подальший успіх
у цій справі вимагає дедалі точніших методів та устаткування,
за рахунок яких забезпечується висока точність вимірювань.
В той же час, метрологічна точність визначення термоелектричних параметрів матеріалів залишає бажати кращого.
Тому метою даної книги є опис методів вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів та їх критичний аналіз, а
також розгляд шляхів підвищення точності та продуктивності
вимірювальної апаратури, як інструменту для поліпшення якості термоелектричних матеріалів.
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Глава 1. Методи вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів
1.1. Коефіцієнт термоЕРС
1.1.1. Найпростіший метод
Зразок матеріалу 1 (рис. 1.1) правильної геометричної
форми (прямокутної або круглої) встановлюється між двома
термостатами 2 и 3 с різними температурами [6 - 9]. Величина
термоЕРС визначається з формули:



E
,
T1  T2

(1.1)

де Т1 и Т2 – температури у місцях, де вимірювалась ЕРС E.
Припускається, що зразки однорідні, а контактні поверхні ізотермічні.

Рис. 1.1. Найпростіший метод вимірювання
коефіцієнта термоЕРС.
1 – зразок; 2, 3 – електропровідні термостати.

Використовується і метод, в якому різниця температур визначається двома термопарами, встановленими на поверхні зразка (рис. 1.2) [10, 11]. При цьому для вимірювання ЕРС Е використовуються електроди термопар з однакових матеріалів.

6

Похибка вимірювання цими методами зазвичай складає
близько 1-2%*.

Рис. 1.2. Метод вимірювання коефіцієнта термоЕРС з використанням у якості вимірювальних електродів гілок термопар.
1 – зразок; 2, 3 – електропровідні термостати;
4 – термопари.

Слід зазначити, що таким чином знаходиться значення
коефіцієнта термоЕРС досліджуваного матеріалу відносно матеріалу вимірювальних електродів. У праці [12] описано так
звану абсолютну термоелектричну шкалу і наведено значення
абсолютних коефіцієнтів термоЕРС для платини, міді та свинцю, отримані з коефіцієнтів Томсона цих матеріалів, які знайдено експериментально з високою точністю.
1.1.2. Інтегральний метод
Описані вище найпростіші методи вимірювань коефіцієнта
термоЕРС інколи ще називають диференціальними.
Однак коефіцієнт термоЕРС може бути знайдений також
шляхом вимірювань напруги, створеної термопарою, яка складається з досліджуваного матеріалу та еталонного провідника
_____________________
* В літературі зазвичай не уточнюється, який саме вид похибок наводиться. Часто
за замовчуванням використовується максимальна відносна похибка, яка є сумою
максимальних відносних похибок, з яких утворюється похибка шуканої величини.
Наведена тут похибка, і надалі усі інші похибки у книзі, будуть так само розглядатись як максимальні відносні похибки. У тих випадках, коли будуть використовуватись середня (середньоквадратична) або інший вид похибок, це буде обумовлюватись додатково.
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(рис. 1.3). Такий метод називається інтегральним і використовується для вимірювань коефіцієнта термоЕРС матеріалу у
вигляді дротини [12]. Температура нагрітої площадки, до якої
прикріплено термопару «зразок-еталон», вимірюється за допомогою третьої дротини з відомим відносно еталонного матеріалу коефіцієнтом термоЕРС.
Коефіцієнт термоЕРС досліджуваного матеріалу знаходиться за формулою:
 dV 
(1.2)
(T )   
   ref (T ) ,
 dT T
де V – ЕРС термопари «зразок-еталон»; αref – коефіцієнт термоЕРС еталонного матеріалу.

Рис. 1.3. Інтегральний метод вимірювання
коефіцієнта термоЕРС.
1 – зразок у вигляді дротини; 2 – дротина з еталонного
матеріалу; 3 – нагріта площадка; 4 – «холодна» площадка;
5 – мідні провідники.

Компанією MMR Technologies розроблено удосконалений інтегральний метод [13], в якому вимірювання виконуються за допомогою двох термопар. Одна з них складається з
міді, нанесеної на електроізоляційну основу, та еталонного
матеріалу, друга – з міді та досліджуваного матеріалу (рис.
1.4). Перепади температур у досліджуваному та еталонному
матеріалах створюються за допомогою нагрівника, також розташованого на електроізоляційній основі, і вважаються однаковими.
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Рис. 1.4. Удосконалений інтегральний метод.
1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний зразок;
3 – нагрівник; 4 – електроізоляційна основа;
5 – мідь, нанесена на електроізоляційну основу.

З метою усунення різних похибок, вимірювання виконуються за двох значень потужності нагрівника Р1 и Р2. Коефіцієнт термоЕРС досліджуваного зразка знаходиться за формулою:
 V ( P )  V1 ( P2 ) 
(1.3)
1   2  1 1
,
 V2 ( P1 )  V2 ( P2 ) 
де α1 – коефіцієнт термоЕРС досліджуваного зразка; α2 – коефіцієнт термоЕРС еталонного зразка; V1(Р) – ЕРС термопари
«мідь – досліджуваний матеріал – мідь» за потужності нагрівника Р; V2(Р) – ЕРС термопари «мідь – еталонний матеріал –
мідь» за потужності нагрівника Р.
Такий метод може використовуватись для вимірювання
термоЕРС матеріалів у вигляді дротин та тонких смуг. Похибка вимірювань складає ~ 5%.
1.1.3. Метод гарячого зонду
Цей метод використовується для локальних вимірювань
коефіцієнта термоЕРС на поверхнях зразків [7, 14]. Результати
таких вимірювань можуть використовуватись для визначення
неоднорідності матеріалу.
До поверхні зразка притискають зонд, виготовлений з
теплопровідного матеріалу. Зонд складається з циліндричної
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та конічної частин (рис. 1.5). На циліндричну частину намотано мініатюрній електричний нагрівник. Поблизу вістря зонда
вмонтовано термопару 3. Вістрям зонда у зразку створюється
локальний нагрів, який спричинює виникнення термоЕРС. Її
величина вимірюється як різниця потенціалів Е між електричним потенціалом на зонді та у місці, де розігрівом зразка можна знехтувати. Коефіцієнт термоЕРС визначається з формули:
E
,
(1.4)

T
де ΔТ – різниця температур між вістрям та віддаленою від вістря частиною зразка.

Рис. 1.5. Схема методу гарячого зонду.
1 – зразок; 2 – зонд; 3 и 4 – термопари; 5 – мініатюрна піч.

Основна похибка при використанні гарячого зонду виникає з-за труднощів у визначенні температури вістря. Тому
термопару 3 розміщують за можливістю близько до вістря.
Більш надійні значення температури вістря можна отримати
при використанні другої термопари 4. За відомих розмірів конічної частини зонду з розрахованого розподілу температур у
ньому визначається температура у місці дотику вістря зонду
до зразка.
Похибка при вимірюванні коефіцієнта термоЕРС гарячим зондом зазвичай складає 2-5%.
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1.2. Електропровідність
1.2.1. Двохзондовий метод
Попри уявну простоту, електропровідність складніше
піддається вимірюванню, ніж коефіцієнт термоЕРС. У двохзондовому методі використовують класичне визначення електричного опору ділянки кола (рис. 1.6) [7, 15], яке ґрунтується
на застосуванні закону Ома. Для ділянки зразка правильної
форми між двома електродами, розташованими на його поверхні
I l

,
(1.5)
V S

де I – струм через зразок; σ – електропровідність матеріалу
зразка; l – віддаль між електродами; V – різниця потенціалів
між електродами; S – площа поперечного перерізу зразка.

Рис. 1.6. Схема двохзондового методу
вимірювання електропровідності.
1 – зразок; 2, 3 – потенціальні електроди; 4, 5 – струмові
провідники; 6, 7 – струмові електроди; 8, 9 – контакти.

У деяких описах такий метод ще називають методом чотирьох точок (за числом електродів та струмопідводів) або
методом Томсона. Останній запропонував використовувати
для вимірювань падіння напруги на зразку два додаткових потенціальних електроди [13] на противагу розповсюдженому у
той час методу двох точок, в якому падіння напруги на зразку
вимірювалось на струмових електродах.
При вимірюваннях двохзондовим методом, часто за за11

мовчуванням, припускається, що розподіл струму та електричного потенціалу у зразку є одновимірним, а сам зразок перебуває в ізотермічних умовах. Однак ці умови, як правило, порушуються. Одновимірність електричного поля спотворюється недосконалістю контактів, за рахунок яких через зразок
протікає електричний струм. Ці спотворення знижують шляхом розташування вимірювальних зондів якомога далі від
струмових електродів, де електричне поле більш однорідне.
Однак при цьому зменшується віддаль між зондами, і, відповідно, зменшується різниця потенціалів між ними, що знижує
точність вимірювань. Стає більш складним і точне визначення
віддалі між зондами, що також впливає на похибку вимірювань. І все ж знаходять компроміс, при якому мінімізується
вплив цієї похибки.
Істотно складніше задовольнити умові ізотермічності
зразків. Порушення ізотермічності веде до виникнення на зондах, окрім різниці потенціалів внаслідок протікання струму,
ще й термоЕРС. При цьому неізотермічність в першу чергу
виникає внаслідок дії ефекту Пельтьє QP у місцях електричних з’єднань зразка зі струмовими контактами. Нерідко різниця потенціалів між зондами від протікання струму та термоЕРС, зумовлена неізотермичністю зразка, стають співмірними,
що веде до значних помилок.
Для зменшення цієї похибки інколи рекомендують пропускати через зразок змінний струм достатньо високої частоти, який повинен запобігти впливу ефекту Пельтьє. Однак в
цьому випадку виникають труднощі у вимірюванні різниці
потенціалів на зондах, обумовлені недостатньою точністю
вимірювальної апаратури змінного струму та можливими наведеннями. Використовується і вимірювання різниці потенціалів у момент вмикання струму, коли вплив ефекту Пельтьє
незначний з-за теплоємності матеріалу. Усіма переліченими
засобами похибку вимірювання електропровідності вдається
знизити до 3-5%.
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1.2.2. Чотирьохзондовий метод

В ньому використовується метод Ван-дер-Пау [16] для
випадку, коли чотири зонди розташовані своїми вістрями на
одній прямій. Віддаль між зондами однакова (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Чотирьохзондовий метод вимірювання
електропровідності.

Для вимірювання електропровідності електричний струм
I пропускають через зовнішні зонди, а різниця потенціалів V
визначається на внутрішніх зондах.
Для випадку, коли віддаль між зондами значно менша за
розміри зразка, а також віддаль до його країв, електропровідність 0 визначається за формулою для напівбезмежного простору:
I
0 
.
(1.6)
2Vl
Для випадків, коли вимірювання виконуються в умовах,
далеких від наближень напівбезмежного простору, необхідно
використовувати коректувальні функції Fi, які враховують
конфігурацію зразків, а також віддаль між зондами та краєм
зразка:
1

1 1   d 
Fi   ,

 0   l  

(1.7)
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де d – віддаль від зондів до краю зразка; 0 – електропровідність, розрахована для напівбезмежного простору. Коректувальні функції для різних умов вимірювання наведено в [17, 18].
Чотирьохзондовый метод приваблює своєю можливістю
визначати неоднорідність матеріалу за зміною його електропровідності. Однак при цьому слід мати на увазі, що при переміщенні зондів поправки, які враховують скінчені розміри
зразка, будуть змінюватись, зростаючи по мірі наближення до
країв зразка.
Похибки при визначенні електропровідності зазвичай
складають 3-5% и зростають, коли віддаль між зондами и віддаль від зондів до краю зразка стають співставними з розмірами зразка.
1.2.3. Безконтактні методи

Електропровідність матеріалу може бути виміряна й без
приєднання до зразка струмових та потенціальних зондів. Для
цього використовуються методи, які ґрунтуються на оцінці взаємодії досліджуваного зразка з індуктивним або ємнісним давачем, включеним у коливальний контур. Одним з таких методів є метод вихрових струмів (рис.1.8) [19].

Рис. 1.8. Метод вихрових струмів.
1 – зразок; 2 – феритовий давач; 3 – металева пластинка.
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У зазор тороїдального феритового давача вноситься посріблена мідна пластинка, яка витісняє високочастотне поле з
зазору. Якщо наблизити давач до поверхні вимірюваного зразка, то добротність давача зміниться пропорційно до електропровідності зразка. Давач попередньо калібрується за зразками з
відомою електропровідністю.
Необхідність мати еталонні зразки з добре відомою електропровідністю є головним недоліком цього методу.
Окрім того, додатковими джерелами похибок є паразитні
ємності, нестабільність робочої частоти генератора, відмінність у розмірах зразків та ін. Загальна похибка вимірювань
електропровідності методом вихрових струмів сягає ~ 10%.
1.3. Теплопровідність
1.3.1. Відносний метод

В цьому методі [7, 9] вимірюваний зразок приєднується
до еталонного, утворюючи послідовне теплове коло, яке одним кінцем приводиться до теплового контакту з термостатом,
а іншим – з електричним нагрівником (рис. 1.9).
Відношення перепадів температур ΔТет. у еталонному і
ΔТ у вимірюваному зразках за відомої теплопровідності еталонного зразка κет. дозволяє визначити коефіцієнт теплопровідності термоелектричного матеріалу з формули:
   ет.

Tет. Sет. l
,
T lет. S

(1.8)

де lет., Sет. – відповідно довжина та площа поперечного перерізу еталонного зразка; l, S – відповідно довжина та площа поперечного перерізу вимірюваного зразка.
При цьому припускається, що бічні поверхні зразків адіабатично ізольовані, вплив термопар на розподіл температур в
зразку незначний и т.д. Такі умови задовольняються вельми
наближено, що знижує точність вимірювання.
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Рис. 1.9. Схема вимірювання теплопровідності
відносним методом.
1 – вимірюваний зразок; 2 – еталонний зразок; 3 – термостат;
4 – електричний нагрівник; 5, 6 – термопари, якими визначаються
перепади температур у еталонному
та вимірюваному зразках.

Проблемою є і еталонні зразки. Для мінімізації похибок
важливо, щоб коефіцієнти теплопровідності еталонного та
вимірюваного зразків були якомога ближчими. Задоволення
цих умов утруднене, оскільки еталонів для малих коефіцієнтів
теплопровідності напівпровідникових матеріалів практично не
існує. Тому похибки при вимірюваннях теплопровідності відносним методом можуть сягати 20 - 25%.
1.3.2. Абсолютний метод

Значними перевагами володіє абсолютний метод, в якому еталонні зразки не використовуються [20-22].
Схему методу наведено на рис. 1.10. В ній міститься зразок правильної форми (круглої або прямокутної), розташований між еталонним нагрівником і термостатом. Теплова потужність Q, яка перетікає з нагрівника у зразок, дорівнює еле-
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ктричній потужності нагрівника. Вона визначається з величини струму I, що протікає через нагрівник, і падіння напруги U
на ньому:

Q  I U .

(1.9)

Коефіцієнт теплопровідності знаходиться з закону
Фур’є:



Q l
,
T1  T2 S

(1.10)

де l – віддаль між термопарами; S – площа поперечного перерізу зразка; Т1 і Т2 – температури, які визначаються термопарами.

Рис. 1.10. Схема абсолютного метода.
1 – досліджуваний зразок; 2 – термостат;
3 – електричний нагрівник;
4 – термопари.

Формула (1.10) справедлива для ідеалізованої моделі, в
якій бічні поверхні зразка і поверхня нагрівача адіабатично ізольовані від навколишнього середовища.
Основні чинники, які ведуть до відхилення від адіабатичності, зумовлені наявністю теплових потоків, які виходять
від поверхонь зразка і нагрівника за рахунок випромінювання
та конвекції, а також переносом тепла різними елементами
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вимірювального пристрою (термопарами, провідниками від
електричного нагрівника та ін.). Перевагою абсолютного методу є можливість мінімізації причин, які ведуть до таких похибок.
1.3.3. Метод із застосуванням давача теплового потоку

Цей метод має схожість з відносним методом. Тепловий
потік, який проходить через зразок, вимірюється за допомогою спеціального давача [23, 24].
Схему методу наведено на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Метод давача теплового потоку.
1 – зразок; 2, 3 – нагрівники; 4 – давач теплового потоку;
5 – термостат; 6 – екранні нагрівники.

Зразок і давач затискаються між двома нагрівниками,
одним з яких (нижнім) задається потрібна температура вимірювань, а другим (верхнім) – перепад температури на досліджуваному зразку. Давач для вимірювання теплового потоку
складається з двох теплопровідних пластин з розташованою
між ними термобатареєю. Давач попередньо калібруєтся у
стаціонарному тепловому полі з відомим потоком тепла, наприклад, за допомогою абсолютного методу.
Для зниження теплових втрат з бічних поверхонь зразка,
його оточують ізоляцією або екранними нагрівниками. Інколи для
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визначення втрат тепла з бічних поверхонь зразка використовують другий давач, розташований між зразком 1 і нагрівником 2.
Різниця між тепловими потоками, що реєструються давачами, дозволяє оцінити ці втрати.
Похибка вимірювань зазвичай складає близько 10%.
1.3.4. Нестаціонарний метод

Принцип методу ґрунтується на використанні залежних
від часу процесів переносу тепла, вимірювання яких дозволяє
визначити температуропровідність матеріалу. За відомих величин теплоємності матеріалу с та його густини ρ з температуропровідності визначається коефіцієнт теплопровідності:
  ac .
(1.11)
Звідси випливає, що для визначення коефіцієнта теплопровідності нестаціонарним методом необхідно додатково знати теплоємність та густину матеріалу, що є недоліком методу.

Рис. 1.12. Метод Ангстрема
для визначення температуропровідності.

Для реалізації нестаціонарного методу Ангстрем [25] запропонував використати довгий зразок (рис. 1.12), на одному
кінці якого створюються гармонічні зміни температури. Амплітуда температурної хвилі, яка проходить через зразок, вимірюється у двох точках А та В, які знаходяться на віддалі l одна
від одної. В цьому випадку температуропровідність визначається з формули:
a

l 2
,
2 ln 

(1.12)

де ω – кругова частота гармонічного коливання температури
на кінці зразка; β – різниця фаз між температурами у двох точках; δ – відношення амплітуд температурної хвилі в цих точках.
19

Рис. 1.13. Схема пристрою для визначення
температуропровідності за методом Ангстрема.
1 – досліджуваний зразок; 2 – екран; 3 – нагрівник;
4 – термопари; 5 – теплопровідний стержень.

Метод Ангстрема було використано для визначення температуропровідності термоелектричних матеріалів [26].
Схему вимірювальної установки наведено на рис. 1.13.
Досліджуваний зразок 1 прикріплюється одним кінцем
до теплопровідного стержня 5, на якому розміщено електричний нагрівник 3, через який пропускається електричний
струм, що періодично змінюється. Утворена при цьому температурна хвиля проходить через зразок, зменшуючи свою амплітуду.
Зразок вибирається такої довжини, щоб температура його
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верхньої частини залишалась незмінною. Температури Т1 і Т2 в
нижній частині зразка вимірюються термопарами 4 неперервно.
Температуропровідність знаходиться з формули (1.12).
1.3.5. Метод лазерного спалаху

Метод лазерного спалаху (Laser Flash Method) було розроблено для визначення температуропровідності металів, а в
подальшому він почав використовуватись і для вимірювання
термоелектричних матеріалів [27]. Схему методу наведено на
рис.1.14.
Короткочасний імпульс лазерного випромінювання, поглинаючись поверхнею зразка А, перетворюється на тепло, яке
розігріває зразок. Зміни температури поверхні В визначаються
інфрачервоним детектором або термопарою.
Температура на поверхні В зразка у безрозмірних величинах часу F та температури V описується формулою:


V  1  2  1 e
n

  n 
2

,

(1.13)

n 1

де

V

T  L, t 
,
TM

(1.14)

2
at ,
L2

(1.15)

F

TM – максимальна температура поверхні В зразка.
Залежність безрозмірної температури від безрозмірного
часу наведено на рис. 1.15. Температуропровідність а визначається за найденим з графіку часом досягнення половини максимальної температури поверхні В зразка.
a

 4 L

ln 1
2

2

t1

.

(1.16)

2
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Рис. 1.14. Схема методу лазерного спалаху.
1 – досліджуваний зразок; 2 – лазер;
3 – інфрачервоний детектор; 4 – термостат.

Рис. 1.15. Безрозмірний графік часової зміни температури
на поверхні В зразка.

Точність методу істотно залежить від виконання умови
адіабатичності зразка. Окрім того, поверхня А зразка повинна
опромінюватись лазером рівномірно и за час, істотно менший,
ніж час наростання температури поверхні В.
Розроблено різні методи врахування втрат тепла від поверхні зразка, неоднорідності нагріву та ін. [28]. При цьому
похибка вимірювань температуропровідності оцінюється в 3 5%, а теплопровідності – 5 - 7%.
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1.3.6. Метод гарячої дротини

В цьому методі використовують циліндричний зразок з
отвором у центрі, куди встановлюють внутрішній електричний
нагрівник у вигляді дротини або трубки [23, 29, 30].

Рис. 1.16. Метод гарячої дротини.
1 – зразок; 2 – електричний нагрівник (дротина або
трубка); 3 – фоновий нагрівник; 4 – теплова ізоляція.

Схему методу наведено на рис.1.16. Зразок 1 монтують у
циліндричний зовнішній нагрівник 3, яким задається його зовнішня температура T2. Теплопровідність зразка знаходиться
за формулою:
d
Q  ln  1 
 d2  ,
(1.17)

2l T1  T2 

де Q – потужність внутрішнього нагрівача; d1 – діаметр отвору
у зразку (діаметр гарячої дротини); d2 – діаметр зразка; Т1 –
температура на внутрішній поверхні зразка; Т2 – температура
на зовнішній поверхні зразка.
Метод може бути використаний для визначення теплопровідності як твердих матеріалів, так і порошків, рідин або газів.
Похибка вимірювань складає до 10% и, в основному, зумовлена
величиною теплових втрат з торцевих поверхонь зразка, також
неточностями у визначенні перепаду температур Т1 – Т2 та гео23

метричних розмірів зразка.
У працях [31 - 33] описано модифікація цього методу
шляхом використання замість гарячої дротини гарячої смуги.
В цьому випадку металева смуга вкладається у пази між двома
однаковими за розмірами зразками і виконує роль як нагрівника, так і резистивного давача температури. Через смугу
пропускають електричний струм, який забезпечує необхідну
теплову потужність. Теплопровідність зразка визначається за
нахилом залежності зростання температури від часу, витраченого на цей нагрів. Для зменшення похибок зразок повинен
мати достатньо великі розміри.
1.3.7. Метод нестаціонарного гарячого мосту

Цей метод є модернізацією методу нестаціонарної гарячої дротини [34]. В цьому методі замість дротини використовується спеціальний сенсор. Він складається з нікелевої фольги, нанесеної на поліімід. Рисунок фольги являє собою чотири
смужки, розміщені паралельно і з’єднані у міст Уітстона. Для
збільшення електричного опору кожна смуга має форму меандру. Окрім того, вона сегментована у довгу і коротку частини.
Збалансований міст затискається між двома половинками зразка. При проходженні через такий сенсор електричного струму утворюється вихідний сигнал зміщення, який використовується для визначення теплопровідності.
1.3.8. Метод гарячого диску

Метод ґрунтується на використанні нагрітого давача у
формі плоского диску, який складається з електропровідного
нікелевого рисунка у вигляді подвійної спіралі, затиснутої між
двома тонкими ізолюючими листами [35-37]. Такий давач затискається між двома половинками зразка (рис. 1.17). Температурний коефіцієнт питомого опору нікелю значний, тому
підвищення температури елемента можна точно визначити за
зміною його опору.
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Рис. 1.17. Метод гарячого диску.
1 – плоский давач-нагрівник; 2 – дві половинки вимірюваного зразка;
3 – притискна пластина; 4 – термостат.

При вимірюваннях через давач пропускають імпульс
електричного струму, достатній для збільшення температури
давача на декілька градусів. Зміна напруги на давачі реєструє
його опір (температуру) в залежності від часу. Таким чином,
давач є як джерелом тепла, так и вимірювачем температури,
аналогічно до методу перехідного гарячого проводу або перехідної гарячої смуги. Час запису температури повинен бути
вибраний таким чином, щоб зовнішні межі зразка не впливали
на підвищення температури давача. Конструкція давача вибирається такою, щоб звести до мінімуму неомічну складову
опору.
Теплопровідність матеріалу визначається з розв’язку рівняння теплопровідності для заданої конструкції давача та залежності температури давача від часу. Похибка вимірювань
складає 5 - 10%.
1.3.9. 3ω - метод

Метод було розроблено для вимірювання теплопровідності скла та інших аморфних твердих тіл [38]. Пізніше він
був використаний також для вимірювання теплопровідності
тонких плівок [39 - 41].
Схему методу наведено на рис.1.18. Тонка смуга металу,
зазвичай золота або платини, наноситься на поверхню досліджуваного зразка. У випадку електропровідного зразка, перед
нанесенням металу, на зразок повинен бути нанесений шар
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ізоляції.

Рис. 1.18. 3ω - метод.
1 – досліджуваний зразок; 2 – підкладка; 3 – шар електричної ізоляції; 4 – металева тонка смуга.

Пропускання через нанесену металеву смугу змінного
струму з частотою ω веде до виникнення осцилюючого потоку тепла з частотою 2ω. Відома температурна залежність питомого електричного опору смуги використовується для вимірювання підвищення температури ΔТ. Оскільки опір чистих
металів росте лінійно зі зростанням температури, то коливання температури створюють осциляції опору металевої смуги
та напруги так само з частотою 2ω. Ця осцилююча напруга
частотою 2ω разом з джерелом струму з частотою ω створюють у металевій смузі невеликі сигнали напруги частоти 3ω.
Теплопровідність досліджуваного матеріалу визначається за нахилом лінійної залежності підвищення температури ΔТ
від log(ω). Похибка вимірювань складає до 10%.
1.4. Добротність. Метод Хармана

Харманом було запропоновано метод прямого вимірювання добротності термоелектричних матеріалів, в подальшому названий його іменем [42, 43].
Схему методу наведено на рис.1.19. Досліджуваний зразок 1 монтується на двох провідниках 2. На кінцях зразка змонтовано електро- та теплопровідні контакти 3, які створюють
одновимірні теплове та електричне поля у зразку.
Вимірювання зводяться до визначення на контактах 4 різниці потенціалів U≈ при пропусканні через зразок змінного
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струму і різниці потенціалів U= при пропусканні постійного
струму. За однакових величин змінного та постійного струмів
Z

1 U U
,
T U

(1.18)

де Т – середня температура зразка.

Рис. 1.19. Схема методу Хармана.
1 – зразок; 2 – струмові провідники; 3 – контакти,
4 – електричні зонди.

Похибки у методі Хармана виникають в першу чергу через відхилення від ідеалізованої моделі. Так, стаціонарні умови у зразку є результатом балансу ряду теплот, які не враховуються у формулі (1.18). Серед них теплоти Джоуля в зразку,
в контактах та у провідниках, по яких електричний струм підводиться до зразка. Не враховуються і теплові потоки через
провідники від зразка до термостата, від провідників та контактних пластин у навколишнє середовище та ін. Для зниження
похибок вимірювань необхідно враховувати їх вплив шляхом
введення поправок γi у формулу для розрахунку добротності
[44, 45], а саме:
Z


1 U U 
1   i  .

T U 
i


(1.19)

Таким чином, основною складністю цього методу є необхідність визначення коректувальних коефіцієнтів, для чого
слід знати велике число параметрів – коефіцієнти випромінювання зразка, контактних пластин та провідників, їх темпера27

турні залежності, точні значення електропровідності та теплопровідності матеріалів проводів та ін.
З врахуванням поправок загальна похибка при визначенні добротності Z може бути знижена до 5 - 7% при вимірюваннях поблизу кімнатних температур [46]. Похибки стрімко
зростають за підвищених температур вимірювань.
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Глава 2. Устаткування для вимірювання
термоелектричних властивостей матеріалів
В даній главі наведено відомості про апаратуру для вимірювання окремо електропровідності, термоЕРС та теплопровідності. Перелічена апаратура випускається серійно. Також
наведено варіанти приладів, які дозволяють одночасно вимірювати декілька параметрів на одному зразку.
2.1. Роздільні методи
2.1.1. Вимірювання електропровідності
Представлені на світовому ринку прилади для вимірювання електропровідності у більшості випадків ґрунтуються
на використанні чотирьохзондового методу. Вони дозволяють
виконувати вимірювання зразків різної геометрії, в тому числі, знаходити розподіл електропровідності на поверхні зразка.
Більшість таких приладів – «SRM-232» компанії Bridge
Technology (США); «RM3000», «ResTest», «HM21» та ін. компанії Jandel Engineering (Великобританія); «RS-200» компанії
KLA-Tencor (США); «CRESBOX», «RT-3000», «RT-70V»
компанії Napson Corp. (Японія) та ін. – призначені для вимірювань за кімнатної температури. Однак вони можуть комплектуватись також спеціальними координатними столиками
з нагрівом до 300°C. Серед них: «Pro4 Resistivity Test System»
компанії SIGNATONE (США); «TCR-600» компанії Napson
Corp. (Японія); «Four Point Probes» компанії Bridge Technology
(США) та ін. Вартість чотирьохзондових приладів для вимірювання електропровідності складає від декількох тисяч до
декількох десятків тисяч доларів США в залежності від комплектації – наявності системи переміщення зразка та її автоматизації, діапазону робочих температур, комп’ютеризації
вимірювань та обробки результатів. Похибки при вимірюваннях оцінюються ~ 1%.
Двохзондовий метод вимірювання електропровідності
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використано у приладі «TER-2000» японської компанії
Advance Riko. Прилад дозволяє виконувати вимірювання в
інтервалах температур від -150 до 200°C і від кімнатної до
1200°C. Вимірювання виконуються на постійному струмі.
Компанія Napson Corp. (Японія) випускає дві вимірювальні
системи («EC-80P» и «CRN-100»), які ґрунтуються на методі вихрових струмів. Вимірювання виконуються за кімнатної температури. Розміри досліджуваних зразків повинні перевищувати
розміри вимірювального давача (діаметр зразка – понад 20 мм).
Похибки при вимірюваннях складають близько 1%.
2.1.2. Измерение термоЕРС
Стаціонарний метод з двома термопарами покладено в
основу приладу для вимірювання термоЕРС, розробленого інститутом DLR Institute of Materials Research (Німеччина). Інтервал робочих температур приладу – від 80 до 800 K. Для вимірювань використовуються зразки у вигляді пластин довжиною
12 - 30 мм.
Система «SB-1000» компанії MMR Technologies, Inc.
(США) дозволяє автоматично виконувати вимірювання температурної залежності термоЕРС тонких смуг або дротин (товщиною – до 1 мм; довжиною – до 5 мм) в діапазонах температур від 70 K до 730 K і від 300 K до 730 K. У вимірювальній
системі використано техніку параметричної подвійної еталонної шкали, розроблену у MMR Technologies. Похибка при вимірюванні термоЕРС ~ 1%.
Також для вимірювання термоЕРС використано метод
гарячого зонду. Характерною його особливістю є можливість
визначення однорідності матеріалів. Прилад «SMP» німецького інституту DLR Institute of Materials Research дозволяє виконувати вимірювання як за кімнатної температури, так і в інтервалі від 90 до 400 K. Досліджувані зразки можуть мати довільну форму за максимального розміру до 80 мм. Похибка при
вимірюванні термоЕРС складає ~ 2%.
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Вимірювальний прилад японської компанії ULVAC
«STPM-1000», який містить скануючий термозонд, дозволяє
виконувати вимірювання розподілів коефіцієнта термоЕРС і
створювати їх кольорову карту. Температура вимірювань – на 5
градусів вища від кімнатної. Розміри зразка: переріз – до 20×20
мм2, товщина – до 5 мм. Похибка при вимірюваннях термоЕРС
~ 10%. Прилад також може бути використаний для оцінки теплопровідності досліджуваного матеріалу (δκ ~ 50%).
2.1.3. Вимірювання теплопровідності
У більшості приладів, які випускаються серійно, для визначення теплопровідності термоелектричних матеріалів використано динамічний метод, за допомогою якого вимірюється температуропровідність матеріалу, а далі розраховується
його теплопровідність з урахуванням теплоємності та густини
матеріалу, виміряних окремо.
Компанія NETZSCH (Німеччина) випускає декілька модифікацій таких приладів – «LFA-427», «LFA-457 MicroFlash», «LFA 467 HyperFlash» и «LFA 467 HT HyperFlash». В
них використано динамічний метод лазерного спалаху. Прилади містять декілька робочих діапазонів температур і охоплюють інтервал від -125 до 2800 °C. Для вимірювань використовуються зразки круглого або квадратного перерізу товщиною 0.1 - 6 мм. В приладах «LFA 467 HT HyperFlash» и «LFA
467 HyperFlash» передбачено можливість одночасного вимірювання 4 та 16 зразків, відповідно. Похибка при вимірюванні
теплопровідності складає до 10%.
Метод лазерного спалаху також використовується у приладах «TC-9000» и «LaserPIT Series» компанії ULVAC (Японія);
«TC-1200RH» и «TC-UVH» компанії Advance Riko (Японія);
«XFA 300/600», «LFA 1000» и «TF-LFA» компанії Linseis (Німеччина).
Метод стаціонарного теплового потоку використовується у
приладі «GH-1» компанії Advance Riko (Японія). Інтервал робочих температур приладу – 50 - 300°C. Для вимірювань використо31

вуються зразки діаметром 25 и 50 мм, товщиною 1.5 - 12 мм.
Компанія Hot Disk AB (Швеція) випускає серію приладів
«TPS» для вимірювань теплових властивостей – у тому числі
теплопровідності, температуропровідності та теплоємності.
Прилади не вимагають калібрування та еталонних зразків,
оскільки метод гарячого диску є абсолютним. Похибка при
вимірюванні – менше від 5%. Модифікації приладу охоплюють інтервал температур від – 253 до 1000°С. Для вимірювань
використовуються зразки у вигляді дисків (товщиною від 0.5
мм и діаметром, або еквівалентним перерізом, від 2 мм) або
тонких плівок (товщиною від 0.01 мм та діаметром, або еквівалентним перерізом, від 22 мм).
Інші методи вимірювання теплопровідності реалізовано
в наступному устаткуванні, яке випускається серійно:
 нестаціонарний метод гарячого мосту («THB», Linseis,
Німеччина);
 метод гарячої дротини («TC-1000HW», Advance Riko,
Японія);
 3ω-метод («IPM-3ω-70-300K», Fraunhofer IPM, Німеччина).
2.2. Комплексні методи
2.2.1. Спільні вимірювання електропровідності
та термоЕРС
На світовому ринку представлено також декілька приладів, в яких поєднано двохзондовий метод вимірювання
електропровідності та стаціонарний метод вимірювання термоЕРС.
Найбільш популярним варіантом такого приладу є вимірювальна система «ZEM-3» компанії ULVAC (Японія). Для
вимірювань використовуються довгі зразки (від 5 до 22 мм)
прямокутного або круглого перерізу діаметром (або еквівалентним прямокутним перерізом) від 2 до 4 мм. Діапазон робочих температур для трьох модифікацій вимірювальної систе32

ми наступний: від – 80 до 100°С, від 50 до 800°С и від 50 до
1000°С. Похибки при вимірюваннях коефіцієнта термоЕРС та
електропровідності сягають 7%. Систему оснащено
комп’ютером, за допомогою якого в автоматичному режимі
здійснюється процес вимірювань та обробка результатів.
Прилад «LSR-3» компанії Linseis (Німеччина) є аналогом
системи «ZEM-3» та дозволяє вимірювати призматичні або
циліндричні зразки довжиною від 6 до 23 мм. Три різних
змінних печі охоплюють температурний діапазон вимірювань
від – 100 до 1500°C.
Устаткування «SBA-458 Nemesis» компанії NETZSCH
(Німеччина) дозволяє виконувати вимірювання термоЕРС та
електропровідності зразків різної геометрії за температур від
– 125 до 1100°C. Похибка при вимірюванні термоЕРС складає
~ 7%, електропровідності ~ 5%.
Аналогічне устаткування випускають також Fraunhofer
IPM и DLR Institute of Materials Research (Німеччина), Advance
Riko (Японія).
Вартість переліченого обладнання для спільних вимірювань температурних залежностей термоЕРС та електропровідності складає ~ 80 - 100 тисяч доларів США.
Компанія Fraunhofer IPM (Німеччина) виробляє також
прилад «IPM-RT-Autoscreen» для дослідження розподілів коефіцієнта термоЕРС та електропровідності зразка за кімнатної
температури. Тримач зразка може вміщувати декілька зразків
різних розмірів. Визначення електропровідності ґрунтується
на методі Ван-дер-Пау, термоЕРС вимірюється за невеликих
перепадів температур стаціонарним методом. Похибки вимірювань складають ~ 10%. Аналогічне устаткування «NIST
Screening Tool» випускає також компанія NIST (США).
2.2.2. Спільні вимірювання теплопровідності,
електропровідності та термоЕРС
Інститутом DLR Institute of Materials Research розробле33

но вимірювальне устаткування CTEM (Combined ThermoElectric Measurement) яке являє собою комбіновану систему
для вимірювання коефіциєнта термоЕРС, електропровідності,
теплопровідності та термоелектричної добротності (безпосередніми вимірюваннями за методом Хармана). Діапазон температур – від 80 до 750 К. Устаткування комплектується тримачами зразків різних розмірів та форми.
Компанія Fraunhofer IPM розробила вимірювальне обладнання IPM-ZT-Meter-870K для визначення добротності термоелектричних матеріалів комплексно на одному зразку в інтервалі температур до 870 K. Геометрія зразків обмежена діаметром дисків до 10 мм, висота яких фіксована і дорівнює
5 мм. Похибка вимірювань коефіцієнта термоЕРС складає до
5%, електропровідності – до 10%, теплопровідності – до 10%.
Сумарна похибка при визначенні добротності – до 25%.
Компанією Quantum Design створено вимірювальну систему P670 Thermal Transport System, яка дозволяє визначати
теплопровідність, коефіцієнт термоЕРС, а також електропровідність матеріалу. Вимірювання теплопровідності та коефіцієнта термоЕРС виконуються одночасно з фіксацією перепаду
температури та напруги на зразку при подачі на один з його
кінців імпульсу тепла. Електропровідність вимірюється чотирьохзондовим методом системою Model P600 AC. Виміряні
коефіцієнти дають можливість розрахувати добротність ΖΤ з
похибками близько 15%. Діапазон робочих температур – від
1.9 до 390 K.
Більш детально систематизовані відомості про вимірювальне обладнання наведено в таблиці 2.1.
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(США) [50]

Bridge
Technology

Quantum
Design
(США) [49]

Advance Riko
(Японія) [48]

SIGNATONE
(США) [47]

Компанія

Діапазон
температур

SRM-232

Four Point
Probes

4-х зондовий

4-х зондовий

метод
Ван-дер-Пау

кімн.

кімн. – 250 °C

-10 – 370°C

-10 – 370°C

4-х зондовий на
змін. струмі

P600 ACT
4-х зондовий;

-150 – 200°C;
кімн. – 1200°C

2-х зондовий на
постійному
струмі

TER-2000

P400

Кімн.;
кімн. – 300°C

4-х зондовий

Pro4 Resistivity
Test System

10 – 300°C

2-х зондовий

Геометрія
зразків

Довільна

Довільна

Ø: до 25 мм

Ø: до 25 мм

Ø: 10 мм; довжина –
100 мм

Ø: 10 - 100/150/
200/300 мм

Ø: 10 - 200/300 мм

Вимірювання електропровідності

Метод
вимірювань

QuadPro II TCR

Назва
устаткування

δσ ~ 1%

Не
наведені

δσ ~ 1%

δσ ~ 1%

Не
наведені

δσ ~ 1%

Не
наведені

Похибки
вимірювань

Таблиця 2.1. Обладнання для вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів

~ 10 000
USD

~ 50 000
USD

Ціна
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кімн.
кімн.
кімн.

4-х зондовий
4-х зондовий
4-х зондовий
4-х зондовий
4-х зондовий
4-х зондовий

Four-Point
Probe System
RM3000
ResTest
HM21
Universal Probe
Station
Multiposition
Probe Stand

Ossila (Великобританія) [53]

Jandel
Engineering
(Великобританія)
[54]

кімн.

4-х зондовий

Four Point
Measurement
System

WEISTRON
(США) [52]

кімн.

кімн.

кімн.

кімн.

4-х зондовий

Four Point
Probe Systems

Діапазон
температур

Creative
Design Eng.
(США) [51]

Метод
вимірювань

Назва
устаткування

Компанія

Таблиця 2.1. (продовження)

Не
наведені
δσ ~ 4%
Не
наведені
Не
наведені
Не
наведені
Не
наведені
Не
наведені

Ø: 4 - 76.2 мм;
товщина: до 5 мм
Довільна
Довільна
Довільна
Ø: до 76 мм;
товщина: до 4 мм
Ø: до 200 мм;
товщина: до 4 мм

δσ ~ 0.5%

Похибки
вимірювань

Довільна

Довільна

Геометрія
зразків

~ 2 300
USD

~ 10 000
USD

Ціна
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Napson Corp.
(Японія) [56]

KLA-Tencor
(США) [55]

Компанія

δσ ~ 1%

Ø: до 300 мм;
товщина: до 10 мм
кімн.
4-х зондовий

RT-70V

δσ ~ 1%

: до 156 x 156 мм;
товщина – до 2 мм
кімн.

4-х зондовий

RT-3000

δσ ~ 1%

: до 156 x 156 мм;
товщина – до 2 мм
кімн.

4-х зондовий

CRESBOX

Не
наведені
кімн. – 600°C

4-х зондовий

TCR-600

δσ ~ 1%

Ø: 10 мм; : 5 х 10 35 х 35 мм

кімн.

Метод вихрових
струмів

CRN-100

Ø: більше 20 мм

δσ ~ 1%

Тонкі плівки товщиною 45 нм и більше; Ø: до 300 мм

Не
наведені

кімн.

Метод вихрових
струмів

EC-80P

Не
наведені

Похибки
вимірювань

Ø: до 300 мм;
товщина: до 250 мм

Геометрія
зразків

: до 300 x 400 мм;
товщина – до 2 мм

кімн.

кімн.

Діапазон
температур

4-х зондовий

4-х зондовий

Метод
вимірювань

RS-200

Multiheight
Microposition
Probe Stand

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)
Ціна
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STPM-1000

LFA-427

NETZSCH
(Німеччина)
[60]

Set-up for
measurement of
the Seebeck
coefficient

SMP

SB-1000

Назва
устаткування

ULVAC
(Японія) [59]

DLR Institute
of Materials
Research
(Німеччина)
[58]

MMR
Technologies
(США) [57]

Компанія

Таблиця 2.1. (продовження)
Діапазон
температур

кімн. – 5°C

80–800 K

кімн.; 90 – 400 K

70 – 730 K;
300 – 730 K

Метод лазерного
спалаху

-120 – 400°C;
кімн. –
1300/1575/
2000°C/2800°C

Геометрія
зразків

δα ~ 10%

Переріз – до 20×20
мм; товщина – до 5
мм; позиціонування
– 20 мкм
Ø: 6, 8, 10, 12.7, 20
мм; : 8×8 мм,
10 × 10 мм; товщина
– 0.1 – 6 мм

δκ ~ 10%

Не
наведені

δα ~ 2%

δα ~ 1%

Похибки
вимірювань

Пластинчастий зразок довжиною 12 30 мм

Cмуги або дротини:
товщина – до 1 мм;
довжина – до 5 мм
Довільна форма;
діаметр – до 80 мм

Вимірювання теплопровідності

Метод гарячого
зонду

Стаціонарний
метод з двома
термопарами

Метод параметричної подвійної
еталонної шкали
Метод гарячого
зонду

Вимірювання термоЕРС

Метод
вимірювань

~ 150 000
USD

Ціна
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ULVAC
(Японія) [59]

Компанія

кімн. –
1250/1500 °C

Метод лазерного
спалаху

LFA 467 HT
HyperFlash

Метод лазерного
спалаху

кімн.; -100 –
500°C

Метод лазерного
спалаху

LFA 467
HyperFlash

TC-9000

-125 – 500°C;
кімн. – 1100 °C

Метод лазерного
спалаху

LFA-457
MicroFlash

-120 – 200°C;
кімн. –
1500/2200°C

Діапазон
температур

Метод
вимірювань

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

Стандарний:
Ø: 10 мм; товщина –
1-3 мм.
Вимірювання на
підкладці:

Ø 12.7 мм; 10 мм;
Ø 10 мм

4 держателя по 1
зразку кожен:

– 16x max. 10 мм

– 16× Ømax. 12.7 мм;

– 4× Ømax. 25.4 мм;

δκ ~ 10%

δκ ~ 10%

δκ ~ 10%

δκ ~ 10%

Ø: 6, 8, 10, 12.7, 25.4
мм; : 6 × 6 мм,8 × 8
мм, 10 × 10 мм;
толщина – 0.1 - 6 мм
4 держателя до 4
зразків кожен:

Похибки
вимірювань

Геометрія
зразків

~ 90 000
USD

~ 130 000
USD

Ціна
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Компанія

LaserPIT Series

TCN-2ω

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

кімн.

кімн.;
кімн. – 200 °C

Метод лазерного
спалаху

Діапазон
температур

2ω - метод

Метод
вимірювань

δκ ~ 5%

δκ ~ 7%

2.5-5 мм × 30 мм ×
3-500 мкм
(без підкладки);
2.5-5 мм × 30 мм ×
100 - 1000 нм
(на підкладки)

Похибки
вимірювань

Плівки товщиною
від 20 до 1000 нм,
сформовані на підкладках до 10×20 мм

Геометрія
зразків
25х25 мм; товщина
– до 1 мм.
Ступінчастий
нагрів:
Ø: 30 мм; товщина –
3-5 мм.
Пленки: Ø: 18 мм;
товщина – 50-100
мкм.

Ціна
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Linseis
(Німеччина)
[61]

Advance Riko
(Японія) [48]

Компанія

500 – 3000°C
кімн. – 500 °C

Метод лазерного
спалаху
Метод лазерного
спалаху
Метод лазерного
спалаху

TC-UVH
XFA 300/600

LFA 1000

-125 – 500°C;
кімн. –
1250/1600/
2000/2800°C

50 – 300°C

кімн. – 1200 °C

кімн. – 800 °C

Діапазон
температур

GH-1

Метод лазерного
спалаху

Метод
вимірювань
Метод гарячої
дротини

Метод стаціонарного теплового потоку

TC-1200RH

TC-1000HW

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

: 10x10 мм;
товщина: 0.1 - 6 мм

Ø: 10; 12.7 – 25.4 мм;

: 10x10 мм;
товщина – 0.1 - 6 мм

Ø: 10; 12.7 - 25.4 мм;

Ø: 10; товщина:
1 - 3 мм

Ø: 25; : 25;
товщина: 1.5 - 8 мм

δκ ~ 10%

δκ ~ 10%

Не
наведені

Не
наведені

Не
наведені

Ø: 10; товщина:
1 - 3 мм.
До трьох зразків
одночасно.
Ø: 50; : 50;
товщина: 1.5 - 12 мм;

Похибки
вимірювань
Не
наведені

Геометрія
зразків
Порошки або рідини ~ 20 см3

~
130 000
USD

Ціна
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Hot Disk AB
(Швеція) [63]

Fraunhofer IPM
(Німеччина)
[62]

Компанія

TPS-500S

Метод TPS

Метод TPS

TPS-M1

THB (Transient
Hot Bridge)

-100 – 300 °C

10 – 40 °C

-190 – 330°C;
кімн. – 630°C

-150 – 200°C;
-150 – 600°C

Нестаціонарний
метод гарячого
мосту

TF-LFA

3ω - метод

-125 – 500°C;
кімн. – 500°C

Метод лазерного
спалаху

IPM-3ω-70–
300K

Діапазон
температур

Метод
вимірювань

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

Ø ( ): > 8 мм
(bulk testing).
Товщина: > 0.1 мм;

Товщина: від 2 мм;

Ø ( ): > 40 мм.

Товщина: > 10 мм;

Тонкі плівки товщиною до 100 нм

: 40 мм х 20 мм –
∞; товшина: 3 мм
(THB1);
: 3 мм х 3 мм – ∞;
товшина: 3 мм
(THB100/500).

товщина: 80 нм - 20
мкм

Тонкі плівки;
Ø: 10-20 мм;

Геометрія
зразків

δκ ~ 5%

δκ ~ 5%

δκ ~ 5%

δκ ~ 5%

δκ ~ 10%

Похибки
вимірювань

~ 45 000
USD

Ціна
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Компанія

Метод TPS

Метод TPS

TPS-2200

Метод
вимірювань

TPS-1500

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

-50 – 750 °C

-50 – 750 °C

Діапазон
температур

Ø ( ):> 22 мм
(thin-film testing).

Ø ( ): > 15 мм
(slab testing).
Товщина: > 0.01 мм;

Ø ( ): > 8 мм
(bulk testing).
Товщина: > 0.1 мм;

Ø ( ): > 7 мм (onedimensional testing).
Товщина: > 2 мм;

Ø ( ): > 13 мм
(bulk testing).
Товщина: > 20 мм;

Товщина: > 3 мм;

Ø ( ): > 5 мм (onedimensional testing).

Ø ( ): > 12 мм
(slab testing).
Товщина: > 10 мм;

Геометрія
зразків

δκ ~ 5%

δκ ~ 5%

Похибки
вимірювань

~ 20 000
USD

~ 20 000
USD

Ціна
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Компанія

Метод TPS

Метод TPS

TPS-3500

Метод
вимірювань

TPS-2500 S

Назва
устаткування

Таблиця 2.1. (продовження)

-253 – 1000 °C

-253 – 1000 °C

Діапазон
температур

Ø ( ): > 22 мм
(thin-film).

Ø ( ): > 2.5 мм (onedimensional testing).
Товщина: > 0.01 мм;

Ø ( ): > 8 мм
(slab testing).
Товщина: > 5 мм;

Ø ( ): > 2 мм (bulk).
Товщина: > 0.042 мм;

Товщина: > 0.5 мм;
Ø ( ): > 2 мм (bulk).
Товщина: > 0.042 мм;
Ø ( ): > 8 мм
(slab testing).
Товщина: > 5 мм;
Ø ( ): > 2.5 мм (onedimensional testing).
Товщина: > 0.01 мм;
Ø ( ): > 22 мм
(thin-film).
Товщина: > 0.5 мм;

Геометрія
зразків

δκ ~ 5%

δκ ~ 5%

Похибки
вимірювань

~ 25 000
USD

Ціна
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-150 – 200 ℃; 100
– 800/1200 ℃

2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)

ZEM - 5

NETZSCH (Німеччина) [60]

Advance Riko
(Японія) [48]

-80 – 100 ℃; -100 –
200 ℃; кімн.,
50 – 800/1000 ℃

2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)

ZEM - 3

ULVAC
(Японія) [59]

-10 – 200 °C

Діапазон
температур

Похибки
вимірювань

δκ ~ 5%

Геометрія
зразків
Мінімальний розмір
образца 100×50×20мм.
Для тонких плівок
(30 - 100 мкм), листа
або диску (0.1 - 8 мм)
використовується
спеціальне програмне
забезпечення.

2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)
4-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)

ZEM - 5TF
SBA-458
Nemesis

: 10 × 10 мм;
Ø: 12.7 до 25.4 мм;

50 – 500 ℃
-125 – 500 ℃;
кімн. – 1100 ℃

δα ~ 7%;
δσ ~ 5%

δα ~ 7%;
δσ ~ 7%

δα ~ 7%;
δσ ~ 7%

Довжина: 3 - 15 мм;
Ø ( ): 2 - 4 мм.
Тонкі плівки на
підкладці
2 - 4 × 20 х
0.4 - 1.2 мм.

δα ~ 7%;
δσ ~ 7%

Довжина: 5 - 22 мм;
Ø ( ): 2 - 4 мм.

Спільні вимірювання електропровідності і термоЕРС

Метод горячей
проволоки

Метод
вимірювань

QTM-500

Назва
устаткування

Kyoto
Electronics
(Японія) [64]

Компанія

Таблиця 2.1. (продовження)

~ 80 000
USD

~
100 000
USD

Ціна

46

NIST screening
tool
Set-up for high
temperature
measurements
of σ, α

NIST (США)
[65]
DLR Institute
of Materials
Research
(Німеччина)
[58]

IPM-SRX-900K

2-х зондовий/Ван-дер-Пау
(σ); стаціонарний (α)

2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)
2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)

Ван-дер-Пау (σ);
стаціонарный (α)

IPM-RTAutoscreen

Fraunhofer IPM

(Німеччина)
[62]

2-хзондовий (σ);
стаціонарный (α)

Метод
вимірювань

LSR -3

Назва
устаткування

Linseis
(Німеччина)
[61]

Компанія

Таблиця 2.1. (продовження)

кімн. – 700°C;
кімн. – 1000°C

кімн.

-253 – комн.;
комн. – 800°C

кімн.

-100 – 500°C;
кімн. – 800/1100/
1500°C

Діапазон
температур

Тип зразка що має
форму гранул (диаметр 12.7 мм)

Не вказано

Не вказано

Сторона квадрата
або діаметр от 2 до
4 мм, довжина от 6
до 23 мм
Діаметр зразків – 828 мм; до 20 зразків
різних диаметрів

довжина × ширина:
12.7 - 25.4 мм ×
2.0 - 25.4 мм;
товщина: 100 нм - 3 мм

Геометрія
зразків

Не
наведені

δα ~ 5%;
δσ ~ 2%
δα ~ 5%;
δσ ~ 10%

δα ~ 10%;
δσ ~ 10%

δα ~ 7%;
δσ ~ 7%

Похибки
вимірювань

~
100 000
USD

Ціна
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Діапазон
температур

Геометрія
зразків

Похибки
вимірювань

кімн. –
500°C

кімн. –
900°C

Комплексний
абсолютний
метод
Комплексный
абсолютный
метод

CTEM

АЛТЕК-10001

АЛТЕК10001М

Ø: 6 - 9 мм; : 5-7 мм;
выс.: 8 - 13 мм

Ø: 6 - 9 мм; : 5-7 мм;
вис.: 8 - 13 мм

Зразки правильної
форми різних розмірів
(не вказано)

Ø: 10 мм;
довжина: 5 мм
: 5 мм; вис.: 2.5 мм;
: 2 мм; вис.: 8 мм;
: 1 мм; вис.: 10 мм

Максим.:
δα ~ 0.8%;
δσ ~ 0.7%;
δκ ~ 2.4%;
δZ ~ 4.7%
Максим.:
δα ~ 1.2%;
δσ ~ 1.2%;
δκ ~ 5.5%;
δZ ~ 9.1%

Середні*:
δα ~ 0.4%;
δσ ~ 0.3%;
δκ ~ 1.7%;
δZ ~ 1.9%
Средние*:
δα ~ 0.7%;
δσ ~ 0.6%;
δκ ~ 3.7%;
δZ ~ 4%

Не
наведені

δα ~ 5%; δσ ~ 1%;
δκ ~ 5%; δZ ~ 15%

δα ~ 5%; δσ ~ 10%;
δκ ~ 10%; δZ ~ 25%

~ 28 000
USD

~ 25 000
USD

~ 390 000
USD

Ціна

______________________________
* Як було обумоволено на стор. 7, тут окрім максимальної відносної похибки наведено і середню (середньоквадратичну), яка є більш
надійним статистичним показником точності при чисельних вимірюваннях.

80 – 750 К

2-х зондовий
(σ); стаціонарний (α); динамічний, м-д
Хармана (κ)

DLR Institute of
Materials
Research (Німеччина) [58]

1.9 – 390 K

2-х зондовий
(σ); динамічний (α, κ)

PPMS P670
TTO

Quantum Design
(США) [49]

кімн. –
600°C

Комплексний
метод

IPM-ZTMeter-870K

Інститут
термоелектрики
(Україна)
[103]

Метод
вимірювань

Спільні вимірювання теплопровідності, електропровідності та термоЕРС

Назва
устаткування

Fraunhofer IPM
(Німеччина) [62]

Компанія

Таблиця 2.1. (продовження)

Глава 3. Розвиток комплексного абсолютного
методу вимірювання термоелектричних
властивостей матеріалів в Інституті
термоелектрики (Україна)

Рис. 3.1.
Л.І. Анатичук.

Як уже зазначалось, найбільш
привабливим у комплексному вимірюванні параметрів термоелектричних
матеріалів є абсолютний метод вимірюваня теплопровідності. Спільно зі
стаціонарним методом вимірювання
термоЕРС та двохзондовим методом
вимірювання електропровідності, він
дає можливість знаходити також термоелектричну добротність матеріалу.

Головна перевага абсолютного
методу –можливість визначати всі необхідні параметри на
одному зразку, що істотно підвищує точність вимірювань і
зменшує трудові та матеріальні витрати. Окрім того, похибки
найважчого для вимірювання параметру – теплопровідності –
можуть бути мінімізовані без застосування різного роду
поправочних коефіцієнтів, для розрахунку яких необхідна
додаткова, до того ж не завжди цілком достовірна, інформація.
Комплексний абсолютний метод вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів, вочевидь, вперше було реалізовано ще у 1960 році аспірантом фізичного факультету
Чернівецького державного університету Л. Анатичуком. Темою його наукової роботи було дослідження термоелектричних властивостей матеріалу CdSb. Монокристалам CdSb притаманна яскраво виражена анізотропія термоелектричних властивостей та дуже малі значення коефіциєнта теплопровідності, що утруднювало їх точні вимірювання.
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Основоположними при виборі методу
вимірювання були праці німецького вченого Генцеля [66 - 68], присвячені вивченню
теплопровідності скла. Приваблював у цій
роботі об’єкт досліджнення, тому що мала
теплопровідність скла є близька до теплопровідності термоелектричних матеріалів. В
Рис. 3.2.
основі методу Генцеля лежав абсолютний
Л.
Генцель,
метод, який не вимагав еталонних зразків.
(1922 – 2003).
Малий коефіцієнт теплопровідності скла
примушув з особливою увагою поставитись до втрат тепла від
вимірюваного зразка шляхом випромінювання з його бічної
поверхні, втрат тепла по вимірювальних термопарах и т.д.
Вражала виключна акуратність і передбачливість Генцеля щодо всіх видів похибок, що виникають у цьому методі.
Такий підхід було використано під час розробки методу і устаткування для комплексного вимірювання властивостей термоелектричних матеріалів. Вимірювальна установка
(рис. 3.3) містила мініатюрний електричний нагрівник 19 для
створення в зразку перепаду температури. Для мінімізації похибок, у першу чергу теплових, використовувався градієнтний
радіаційний екран 21. Всі провідники, які примикають до зразка (термопарні, струмові, від абсолютного нагрівника та вимірювальних зондів) були оснащені тепловими ключами 7 для
запобігання переносові тепла через них. Установка дозволяла
виконувати комплексне (тобто одночасне) вимірювання теплопровідності, електропровідності та термоЕРС в інтервалі
температур 77 – 400 K. Температура основи зразка задавалась
та термостатувалась з точністю ± 0.01 K фотоелектричними
терморегуляторами. Перепад температури у зразку підтримувався на рівні 10 – 15 K. Всі електричні величини вимірювались з точністю не гіршою від 0.1%. Похибка при вимірюванні
температур так само складала не більше від 0.1%.
Численні вимірювання показали беззаперечну ефективність комплексного абсолютного методу.
49

Рис. 3.3. Схема вимірювального блока.
1 – нагрівник радіаційного екрану; 2 – зразок; 3 – електрод для гальвано- та термомагнітних вимірювань; 4 – нагріваник
термостата; 5 – термометр опору; 6 – термопара;
7 – тепловий ключ; 8 – посудина Дьюара; 9 – канал для провідників;
10 – канал для вакуумування; 11 – корпус комірки; 12 – нагрівник
теплового ключа; 13 – корпус термостата; 14-18 – термопари;
19 – абсолютный електричний нагріваник; 20 – нагрівник термостатуючої рідини; 21 – градієнтний тепловий екран.

Можливості такої установки, зокрема, було продемонстровано при вимірюваннях монокристалів CdSb. Було встановлено, что окрім граткової (фононної) теплопровідності, яка
на диво точно відтворювала закон Лейбфрида-Шлемана за низьких температура, точність вимірювання теплопровідності
дозволила виявити перенос тепла електромагнітною радіацією, оскільки зразки були прозорими для інфрачервоного випромінювання. Було виявлено також механізм переносу тепла
за рахунок біполярної дифузії електронів і дірок в області власної провідності CdSb. Виявлення таких тонких механизмів
могло відбутись лише за вельми точного вимірювання коефіцієнта теплопровідності, абсолютна похибка якого не перевищувала 6 - 7%. Відносна похибка при цьому була значно меншою. Метод дозволив надійно визначити анізотропію теплопровідності, електропровідності та термоЕРС шляхом вимірювання їх величин на трьох зразках, орієнтованих своїми гра50

нями вздовж кристалографічних осей. Хоч ці вимірювання
було виконано близько 50 років тому, вони не втратили своєї
значущості і увійшли до різних довідників як базові константи
матеріалу.

Рис. 3.4. Результати вимірювань коефіцієнта теплопровідності
монокристалів CdSb. [100], [010], [001] – кристалографічна
орієнтація зразків вздовж теплового потоку.

Слід зазначити, що вимірювальний блок установки був
компактним, що дозволяло розмістити його між полюсами потужного електромагніту (до 20000 ерстед), що давало можливість, окрім термоелектричних вимірювань, виконувати вимірювання ефекту Хола, поздовжнього магнітоопору, термомагнітних ефектів Нернста-Еттінсгаузена та Еттінсгаузена, зміни
термоЕРС у магнітному полі та ін., що в цілом доповнювало
комплекс експериментальних відомостей, корисних для вивчення спектрів носіїв струму та фононів у термоелектричних
матіриалах. Останні є важливими для усвідомленого вибору
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виду та концентрацій легуючих домішок з метою досягнення
екстремальних значень термоелектричної добротності матеріалу.

Рис. 3.5. Вимірювальний комплекс аспіранта Л. Анатичука (1962).

Метод продемонстрував свою ефективність також при
вивченні термоелектричних властивостей ряду інших напівпровідників. У наступні роки він неперервно вдосконалювався.
Прогрес, досягнутий у поліпшенні цього методу, описується в
наступних главах. Автори цієї книги плекають надію, що він
може стати корисним для багатьох матеріалознавців у їх прагненні поліпшити яість термоелектричних матеріалів.
3.1. Физичні моделі комплексного абсолютного методу
та їх математичний опис
Найпростіша модель (рис. 3.6) містить зразок термоелектричного матеріалу 2, термостат 1, еталонне джерело тепла 5,
термопари 3, 4 та вимірювальні зонди 6, 7. У моделі не врахо52

вується теплообмін з навколишнім середовищем, а також перенос тепла термопарами та зондами. Для такої моделі величини σακ визначаються з формул (3.1) - (3.4).
Хоча така модель є далекою від реальних умов вимірювань, її достоїнством є можливість визначити шукані величини
з простих математичних виразів (3.1) - (3.4), які ґрунтуються на
законах Ома та Фур’є. В цьому випадку знаходження шуканих
значень шуканих величин досягається або шляхом врахування
усіх похибок, або за рахунок вжиття спеціальних заходів для
мінімізації їх впливу на результати вимірювань.

Рис. 3.6. Найпростіша фізична
модель абсолютного методу
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Z
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Для визначення похибок важливо знати інструментальні похибки всіх засобів вимірювань та методичні похибки, які необхідно мінімізувати до потрібних величин.
Інструментальні похибки виникають при вимірюванні
величин поперечного перерізу зразка S, відстаней між термопарами l1 и між зондами l2, струму І, різниці потенціалів на
зондах U1 – U2, різниці температур Т1 – Т2, теплового потоку
через зразок Q. При цьому сумарна величина інструментальних похибок при використанні сучасного вимірювального обладнання зазвичай менша від 0.2% (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1. Інструментальні похибки при
вимірюваннях термоелектричних параметрів матеріалу
абсолютним методом
Вимірювані
величини

Роздільна
здатність засобів
вимірювання

Типові
похибки при
вимірюваннях

S1, l1, l2

10–3 см

±0.01%

I

–6

10 А

±0.001%

U 1 – U2

–7

10 В

±0.001%

T1 – T 2

–7

10 В

±0.1%

Q = U0 ꞏ I0

10–7 В, 10–6 А

±0.002%
∑ < 0.2%

Методичні похибки є наслідком відхилень від найпростішої фізичної моделі, насамперед від умов адіабатичності та
одновимірності протікання тепла та електрики через зразок.
Перевагою абсолютного методу є можливість їх мінімізації. Для знаходження шляхів мінімізації слід розглянути
більш реальну фізичну модель, в якій враховано причини виникнення найбільш істотних похибок (рис. 3.7). Такий підхід
дозволяє зберегти при знаходженні шуканих величин найпростіші вирази (3.1) - (3.4).
В моделі: Q0 – тепло, яке перетікає від еталонного нагрівника до зразка; Q1 – тепло, яке перетікає від зразка до термостату; Q2, Q6 – втрати тепла через потенціальні електроди нагрівника; Q3, Q5 – втрати тепла через струмові електроди нагрівника; Q4, Q7 – тепло Джоуля, яке виділяється в струмових
електродах нагрівника; Q8, Q9 – втрати тепла через гілки термопар; Q10, Q11 – втрати тепла через вимірювальні зонди; Q12 –
втрати тепла через притискач; Q13 – втрати тепла через струмопідвід зразка; Q14 – втрати тепла через випромінювання з
поверхні зразка; Q15 – втрати тепла через випромінювання з
поверхні нагрівника; Q16 –втрати тепла через конвекцію з поверхні зразка; Q17 – втрати тепла через конвекцію з поверхні
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нагрівника; Т0 – температура термостата; Т2 – температура навколишнього середовища; Р – тиск оточуючого газу.

Рис. 3.7. Реальна фізична модель абсолютного методу.

Найбільші методичні похибки виникають при вимірюванні теплопровідності, оскільки тепло Q, яке віділяється еталонним нагрівником, перетікає не лише через зразок Q0, а й
через електроди, приєднані до зразка Q8 ÷ Q11 та еталонного
нагрівника Q2 ÷ Q7, Q13, а також через притискач Q12. Окрім
того, має місце відвід тепла в навколишнє середовище випромінюванням Q14, Q15 та конвекцією Q16, Q17. Враховано 16 каналів таких теплових втрат. Оцінки показали, що вплив цих
теплот
може
призвести
до
похибок
до
50 - 60% за кімнатної температури та істотно більших за підвищених температур.
Виникають проблеми і при визначенні електропровідності. Наявність тепла Пельтьє та Джоуля порушує ізотермичність
зразка, що може стати джерелом грубих помилок.
Дещо краща ситуація досягається в моделі, де зразок розміщено у вакуумованому термостаті (рис. 3.8). Тоді величини
спотворюючих теплових потоків дещо зменшаються, кількість
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каналів теплових втрат знижується до 14. Таку модель використано для подальших досліджень.

Рис. 3.8. Реальна фізична модель абсолютного методу
(при використанні вакууму і термостату з температурою Т0).

Для визначення впливу описаних вище факторів на точність вимірювань необхідно розв’язати задачу про розподіл
електричного потенціалу φ та температури Т. Для цього необхідно знайти розв’язок системи диференціальних рівнянь другого порядку в частинних похідних, записаної у вигляді:





     2 T    T     T       0,

       T   0.


(3.5)

Цю систему отримано на основі законів збереження електричного заряду
(3.6)
div j  0
та енергії
div w  0 ,

(3.7)

де
– w – густина потоку енергії
w  q  j ,
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(3.8)

– q – густина потоку тепла
q  T  Tj ,

(3.9)

– j – густина електричного струму
j    T ,

(3.10)

α, σ, κ – коефіцієнти термоЕРС, електропровідності та теплопровідності.
Позначення параметрів зразка, нагрівника, електродів,
притискача і термостату наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2. Позначення параметрів елементів
фізичної моделі (рис. 3.8)
№
з/п
1.

Назва елемента
фізичної моделі
Зразок

S1, l1, σ1, α1, κ1, ε1

2.

Еталонний нагрівник

S2, l2, σ2, α2, κ2, ε2

3.

Термопари

S3, l3, σ3, α3, κ3, ε3 (1-а гілка)
S4, l4, σ4, α4, κ4, ε4 (2-а гілка)
Координати термопар:

Позначення параметрів

«гаряча»:
4.

Вимірювальні зонди

x1(1) , «холодна»: x2(1)

S5, l5, σ5, α5, κ5, ε5
Координати зондів:
«гарячий»:

x1(2) , «холодний»: x2(2)

5.

Притискач

S6, l6, σ6, α6, κ6, ε6

6.

Електроди нагрівника

S7, l7, σ7, α7, κ7, ε7 (струмові)
S8, l8, σ8, α8, κ8, ε8 (потенціальні)

7.

Токопідвід зразка

S9, l9, σ9, α9, κ9, ε9

8.

Термостат
ε0
S – площа поперечного перерізу, l – довжина,
σ – електропровідність, α – термоЕРС, κ – теплопровідність,
ε – коефіцієнт поглинання

Интегральні вирази для теплових втрат, наведених на
рис. 3.8, мають такий вигляд:
- втрати тепла через потенціальні електроди нагрівника
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S8
Th  T0  ;
l8

Q2  Q6  8

(3.11)

- втрати тепла через струмові електроди нагрівника
S7
Th  T0  ;
l7

Q3  Q5   7

(3.12)

- тепло Джоуля, яке виділяється у струмових електродах нагрівника

 1 l7 
Q4  Q7  I 02 
;
 7 S7 

(3.13)

- втрати тепла через термопари
Q8   3

S3
S
T1 ( x1(1) )  T0    4 4 T1 ( x1(1) )  T0  ,

l3
l4

(3.14)

Q9  3

S3
S
T1 ( x2(1) )  T0    4 4 T1 ( x2(1) )  T0  ;

l3
l4

(3.15)

- втрати тепла через вимірювальні зонди
Q10   5

S5
T1 ( x1(2) )  T0  ,

l5

(3.16)

Q11   5

S5
T1 ( x2(2) )  T0  ;

l5

(3.17)

- втрати тепла через притискач
Q12   6

S6
Th  T0  ;
l6

- втрати тепла через струмопідвід зразка
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(3.18)

Q13  9

S9
Th  T0  ;
l9

(3.19)

- втрати тепла через випромінювання з поверхні зразка

Q( x)14   10  (T1 ( x)) 4  T04 dx ;

(3.20)

- втрати тепла через випромінювання з поверхні нагрівника

Q15   20  S2  d 2l2  Th 4  T04  .

(3.21)

3.2. Комп’ютерна модель

Задача знаходження розподілу електричного потенціалу
та температури, а також теплових та електричних потоків у
досліджуваній моделі важко піддається аналітичному
розв’язанню, тому було використано комп’ютерні методи
об’єктно-орієнтованого моделювання.
Для розв’язання таких задач застосовано пакет прикладних програм COMSOL Multiphysics [69]. Вони дозволяють за
допомогою методу скінчених елементів [70] розв’язати крайову задачу, записану у вигляді

  CM   0 .

(3.22)

Диференціальні рівняння для компонент матриці М, тобто температури T та потенціалу φ при цьому мають вигляд:
  С11T     С12   0,

  С21T     С22   0.

(3.23)

З порівняння законів збереження енергії та електричного
заряду у вигляді (3.5) з рівняннями (3.23) отримано коефіцієнти для комп’ютерної моделі:

59

C11     2T  ,

C12  T  ,

C21  ,
C  .
 22

(3.24)

Варіанти задання граничних умов при використанні
COMSOL Multiphysics можуть бути різними і залежать від використовуваної фізичної моделі.
Типовий вигляд сітки методу скінчених елементів при
моделюванні абсолютного методу наведено на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Сітка скінчених елементів при моделюванні
абсолютного методу.

З порівняння температурних та електричних полів ідеалізованої та реальної фізичних моделей визначаються похибки, які необхідно мінімізувати.
3.3. Фактори, які впливають на точність вимірювань
та способи їх мінімізації

Шляхом комп’ютерного моделювання було визначено
величини похибок для реальної фізичної моделі.
Так, наприклад, для температури 300ºС результати обчислень дають похибки від теплообміну через термопари – 0.2%,
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через вимірювальні зонди – 0.8%, через притискач – 1%, через
електроди еталонного джерела тепла – 0.7%, від випромінювання з поверхні еталонного джерела тепла ~ 40%, з поверхні
зразка ~ 32%. Таким чином, сумарна похибка може досягати
величини ~ 75%.
При цьому основним фактором, який веде до такої колосальної похибки, є випромінювання з поверхні зразка та еталонного нагрівача.
Найбільш розповсюдженим методом визначення істинного значення шуканої величини є врахування цих теплот та
розподілів електричного потенціалу. Однак він є недостатньо
надійним, оскільки для їх врахування необхідно додатково
знати властивості ряду матеріалів – коефіцієнти поглинання
зразка, нагрівача, термостата, теплопровідності матеріалів
електродів і т.д.
Більш привабливим є застосування спеціальних заходів
для інструментального усунення або, принаймні, мінімізації
цих похибок.
3.3.1. Радіаційне випромінювання

Для зниження переносу тепла випромінюванням зразок та
еталонний нагрівник оточуються градієнтним радіаційним екраном з нагрівником, потужність якого вибирається такою, щоб
розподіли температур вздовж зразка та екрану були однаковими.
В цьому випадку для мінімізації впливу випромінювання
необхідно встановити зв’язок між властивостями елементів
вимірювальної установки та похибками вимірювань.
Фізичну модель з градієнтним радіаційним екраном наведено на рис. 3.10 [71]. Досліджуваний зразок довжиною l1 та
діаметром d1 розташовано між еталонним нагрівником та термостатом.
Температура термостату – Т0, еталонного нагрівника та
вершини екрану – Т1. Теплопровідності: κ1 – зразка, κ2 – ета-
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лонного нагрівника, κ3 – екрану, κ4 – нагрівника екрану. Коефіцієнти поглинання: ε1 – зразка, ε2 – еталонного нагрівника, ε3 –
екрану, ε4 – нагрівника екрану, ε5 – термостату.

Рис. 3.10. Фізична модель абсолютного методу для
дослідження впливу радіаційного випромінювання.
1 – зразок, 2 – еталонний нагрівник, 3 – градієнтний радіаційний
екран, 4 – нагрівник экрану, 5 – термостат.

Враховано теплообмін випромінюванням між зразком,
градієнтним радіаційним екраном, нагрівниками зразка та екрану, теплоперенос теплопровідністю по зразку та екрану, теплообмін випромінюванням між градієнтним радіаційним екраном та термостатом.
Рівняння теплопровідності для знаходження розподілів
температури у зразку та інших елементах фізичної моделі має
вигляд
(і T )  Qі ,
де κi – теплопровідності елементів фізичної моделі.
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(3.25)

Запишемо граничні умови, які визначають теплообмін
випромінюванням між елементами конструкції вимірювальної
установки для:
– бічної поверхні зразка
r

d1
2

, z   0; l1  → q  1 (G1  T 4 ) ;

(3.26)

– бічної поверхні еталонного нагрівника

r

d1
, z  l1 ; l1  l2  → q   2 (G2  T 4 ) ;
2

(3.27)

– верхньої поверхні еталонного нагрівника
 d 
r  0; 1  , z  l1  l2 → q   2 (G3  T 4 ) ;
2


(3.28)

– внутрішньої поверхні градієнтного радіаційного экрану
r

d1
 R , z   0; l1  → q  3 (G4  T 4 ) ;
2

(3.29)

– внутрішніх поверхонь нагрівника градієнтного радиаційного
экрану

d1
 R , z  l1 ; l1  l2  → q   4 (G5  T 4 ) (3.30)
2
 d

и r  0; 1  R  , z  l1  l2  R → q   4 (G6  T 4 ) ; (3.31)
2


r

– зовнішніх поверхонь нагрівника градієнтного радиаційного
екрану
r

d4
, z  l1 ; l1  l4  → q   4 (G7  T 4 )
2

(3.32)
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 d

и r  0; 1  R  , z  l1  l4 → q   4 (G8  T 4 ) ;
2



(3.33)

– зовнішньої поверхні градієнтного радиаційного екрану
r

d3
, z   0; l1  → q  3 (G9  T 4 ) ;
2

(3.34)

– поверхні термостату з внутрішнього боку градієнтного радіаційного екрану
d d

r   1 ; 1  R  , z  0 → q  5 (G10  T 4 ) ;
2 2


(3.35)

– поверхонь термостату із зовнішнього боку градієнтного радіаційного екрану

та r 

d d 
r   3 ; 5  , z  0 → q  5 (G11  T 4 ) ,
2 2

(3.36)

 d 
r  0; 5  , z  l5 → q  5 (G12  T 4 )
2


(3.37)

d5
, z   0; l5  → q  5 (G13  T 4 ) .
2

(3.38)

Зовнішні поверхні термостату підтримуються при температурі Т0:
 d

r   0; 5  h5  , z  h5 → Т  Т 0 ,
2



(3.39)

 d

r  0; 5  h5  , z  l5  h5 → Т  Т 0 ,
2



(3.40)

r

d5
 h5 , z   h5 ; l5  h5  → Т  Т 0 .
2

(3.41)

У формулах (3.26) - (3.41): d1, l1 – діаметр та довжина
зразка; d2, l2 – діаметр та довжина еталонного нагрівника; d3,
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l3 –зовнішній діаметр та довжина градієнтного радіаційного
екрану; d4, l4 – діаметр та довжина нагрівника градієнтного
радіаційного екрану; d5, l5, h5 –внутішній діаметр, довжина та
товщина термостату; ΔR –відстань між зразком та градієнтним
радіаційним екраном; ε1–5 – коефіцієнти поглинання поверхонь; σ – стала Стефана-Больцмана; G – тепловий потік, утворений опроміненням кожної поверхні.
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де Gm – величина випромінювання від інших елементів вимірювальної установки і зразка; Famb – фактор поля зору, що дорівнює тій його частині, яка не потрапляє під дію інших поверхонь; Tamb – температури у далеко розташованих точках в напрямках, включених у Famb.
Для розв’язання задачі у вигляді (3.25) з граничними
умовами (3.26) - (3.41) використано пакет прикладних програм COMSOL Multiphysics. З урахуванням симетрії задачі
розрахунки виконувались для 2 D-моделі з осьовою симетрією. Отримані розв’язки не мають такої універсальності, яку б
мали аналітичні, та все ж дають можливість розв’язувати
конкретні оптимізаційні задачі для вимірювальних установок,
призначенних для вимірювання теплопровідності зразків заданої геометричної форми та розмірів у заданому інтервалі
температур.
Коефіцієнт Gm, залежний від взаємного розташування поверхонь, розраховується шляхом введення у комп’ютерну модель
додаткової змінної J, яка задається рівнянням
4
J  1    Gm  J   Famb  Tamb
  T 4 ,

(3.45)

що розв’язується спільно з рівнянням теплопровідності.
На рис. 3.11 зображено типовий розподіл температури та
теплових потоків у зразку та елементах конструкції вимірювальної установки. Густини теплових потоків, зумовлені випромінюванням з поверхні зразка, градієнтного радіаційного ек65

рану, нагрівників, зразка та градієнтного радіаційного екрану
наведені на рис. 3.12. Довжина стрілки характеризує величину
густини потоку тепла; напрямком та кольором стрілки позначено поглинання або випромінювання тепла.
Величини потоків тепла від випромінювання різних елементів фізичної моделі наведено на рис. 3.13, 3.14 для коефіцієнтів поглинання зразка ε1 = 0.8, еталонного нагрівника
ε2 = 0.5, градієнтного радіаційного екрану ε3 = 0.5, нагрівника
градієнтного радіаційного екрану ε4 = 0.5 и термостата
ε5 = 0.5.
Тут і далі прийнято типові розміри зразка – довжина
12 мм, діаметр 8 мм; теплопровідність зразка 2 Вт/(м∙К); відстань між зразком та екраном 2 мм.
Т, К

3

2
1

Рис. 3.11. Розподіл температури та теплових потоків
через теплопровідність у зразку та елементах
конструкції вимірювальної установки.
1 – зразок; 2 – градієнтний радиіаційний екран; 3 – термостат.
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Рис. 3.12. Розподіл потоків тепла випромінюванням між
поверхнями зразка, екрану та нагрівників зразка та екрану.

Рис. 3.13. Густини потоків тепла, перенесених
випромінюванням з поверхні зразка, градієнтного радіаційного
екрану та бічної поверхні нагрівників.
1 – випромінювання з поверхні зразка; 2 – випромінювання
з поверхні градієнтного радіаційного екрану; 3 – випромінювання
з поверхні екранного нагрівника; 4 – випромінювання з поверхні
еталонного нагрівника.
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Рис. 3.14. Густини потоків тепла, перенесеного випромінюванням з
поверхонь нагрівників та термостату.
1 – випромінювання з поверхні нагрівника градієнтного радіаційного екрану; 2 – випромінювання з поверхні еталонного нагрівника;
3 – випромінювання з поверхні термостату.

Рис. 3.15. Перенос тепла випромінюванням від гарячої частини зразка до холодної за наявності градієнтного радіаційного екрану.

Як видно з рис. 3.12 - 3.14, навіть у випадку, коли темпе68

ратури еталонного зразка та градієнтного радіаційного екрану,
а також розподіли температур вздовж зразка та градієнтного
радіаційного екрану є однаковими, має місце передача тепла
від верхніх частин зразка та градієнтного радіаційного екрану,
а також від еталонного нагрівника та градієнтного радіаційного екрану, до термостату та до нижніх частин зразка та градієнтного радіаційного екрану (рис. 3.15).

а)

б)
Рис. 3.16. Розподіли температур вздовж зразка та градієнтного
радіаційного екрану (а) та їх відхилення від лінійного
розподілу (б). 1, 3 – зразок; 2, 4 – екран.
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Використання комп’ютерної моделі дало можливість
отримати розподіли температури в елементах конструкції вимірювальної установки для интервалу температур 300 - 900 K.
Типові розподіли температури вздовж зразка та градієнтного радіаційного екрану і їх відхилення від лінійного розподілу наведено на рис. 3.16.
Досліджено залежності похибок вимірювання теплопровідності від: коефіцієнтів випромінювання зразка, градієнтного радіаційного екрану, нагрівників зразка та екрану, термостату; відстані між зразком та екраном; теплопровідності зразка. Результати досліджень наведено нижче. За необхідності
комп’ютерне моделювання дає можливість відтворити ці результати для інших інтервалів температур та розмірів зразків.
Вплив коефіцієнтів поглинання градієнтного радіаційного екрану та його нагрівника

На рис. 3.17, 3.18 наведено залежності похибок від коефіцієнтів поглинання градієнтного радіаційного екрану та його нагрівника для наступних значень коефіцієнтів поглинання зразка,
еталонного нагрівника та термостату: ε1 = 0.8; ε2 = 0.5; ε5 = 0.5.

Рис. 3.17. Температурні залежності похибок
вимірювання теплопровідності для різних значень
коефіцієнтів поглинання градієнтного радіаційного екрану та
його нагрівника (ε3 = ε4: 1 – 0.1, 2 – 0.3, 3 – 0.5, 4 – 0.7).
70

Рис. 3.18. Залежність похибки вимірювання
теплопровідності від коефіцієнтів поглинання екрану
та екранного нагрівника.

Як видно, похибки при визначенні теплопровідності для
великих значень коефіцієнтів поглинання градієнтного радіаційного екрану та його нагрівника мають менші значення. Тому для зниження цих похибок поверхні градієнтного радіаційного екрану та його нагрівника слід вибирати по можливості з
якнайбільшими значеннями коефіцієнтів поглинання.
Вплив коефіцієнта поглинання термостату

На рис. 3.19, 3.20 наведено залежності похибок від коефіцієнта поглинання термостату для наступних значень коефіцієнтів поглинання зразка, еталонного нагрівника, градієнтного радіаційного екрану та його нагрівника: ε1 = 0.1; ε2 = 0.1;
ε3 = 0.5; ε4 = 0.5.
Видно, що властивості поверхні термостату, на відміну
від властивостей поверхонь градієнтного радіаційного екрану
та його нагрівника, впливають на точність визначення теплопровідності протилежним чином – для більших значень коефіцієнта поглинання термостату похибки будуть більші.
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Рис. 3.19. Температурні залежності похибок вимірювання теплопровідності для різних значень коефіцієнта
поглинання термостату (ε5: 1 – 0.7, 2 – 0.5, 3 – 0.3, 4 – 0.1).

Рис. 3.20. Залежність похибки вимірювання
теплопровідності від коефіцієнта поглинання термостату.

Вплив коефіцієнтів поглинання зразка
і еталонного нагрівника

Залежності похибок при визначенні теплопровідності
для різних значень коефіцієнта поглинання зразка наведено на
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рис. 3.21, 3.22. Коефіцієнти поглинання решти елементів такі:
ε2 = 0.1; ε3 = 0.5; ε4 = 0.5 ε5 = 0.5.

Рис. 3.21. Температурні залежності похибок вимірювання
теплопровідності для різних значень коефіцієнта
поглинання зразка. (ε1: 1 – 0.8, 2 – 0.5, 3 – 0.3, 4 – 0.1).

Рис. 3.22. Залежність похибки вимірювання
теплопровідності від коефіцієнта поглинання зразка.

Залежності похибок при визначенні теплопровідності від
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коефіцієнта поглинання еталонного нагрівника для різних зна-

чень коефіцієнтів поглинання градієнтного радіаційного екрану, нагрівника екрану та термостату наведено на рис. 3.23.
Коефіцієнт поглинання зразка ε1 = 0.8.
Таким чином, отримані результати свідчать, що для поверхонь зразка та еталонного нагрівника з великими значеннями коефіцієнтів поглинання похибки при визначенні теплопровідністі
матимуть більші значення. Тому для зниження похибок коефіцієнти поглинання зразка та еталонного нагрівника, як і коефіцієнт
поглинання термостату, мають бути якомога меншими.

Рис. 3.23. Залежності похибок при визначенні
теплопровідності від коефіцієнта поглинання нагрівника
зразка для різних значень коефіцієнтів поглинання
градієнтного радіаційного екрану, нагрівника екрану та термостату (ε3 = ε4 = ε5: 1 – 0.1, 2 – 0.3, 3 – 0.5, 4 – 0.7).

Вплив теплопровідності зразка

На рис. 3.24 показано, як залежить похибка вимірювань
від теплопровідності зразка за заданих значень коефіцієнтів
поглинання (ε1 = 0.8; ε2 = 0.5; ε3 = 0.5; ε4 = 0.5; ε5 = 0.5).
Видно, що похибки зростають за зменьшення теплопровідності зразка та збільшення температури термостату.
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Рис. 3.24. Залежності похибок при вимірюванні
теплопровідності від величини теплопровідності зразка
та температури термостату
(1 – Т = 900 К; 2 – Т = 700 К; 3 – Т = 500 К; 4 – Т = 300 К).

Вплив віддалі між зразком та градієнтним радіаційним
екраном

Такий вплив досліджено для різних значень коефіцієнтів
поглинання зразка, еталонного нагрівника, градієнтного радіаційного екрану, нагрівника екрану і термостату при віддалях
між зразком та градієнтним радіаційним екраном в інтервалі
від 1 мм до 2 мм. Залежності похибок при визначенні теплопровідності від віддалі ΔR між зразком та екраном для різних
значень температур термостату наведено на рис. 3.25, 3.26.
З рисунків видно, що залежності похибок від віддалі між
зразком та екраном мають лінійний характер для різних властивостей елементів вимірювальної установки.
Слід особливо зазначити, що похибки визначення теплопровідності зі збільшенням віддалі між зразком та градієнтним радіаційним екраном зростають, тому їх слід розміщувати
настільки близько один до одного, наскільки це дозволяє конструкція вимірювальної установки.
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Рис. 3.25. Залежності похибок при визначенні
теплопровідності від віддалі між зразком та градієнтним радіаційним екраном ΔR для різних значень температури термостату
(коефіцієнти поглинання: ε1 = 0.3; ε2 = 0.1; ε3 = 0.5; ε4 = 0.5;
ε5 = 0.5), 1 – Т = 900 К; 2 – Т = 700 К; 3 – Т = 500 К; 4 – Т = 300 К.

Рис. 3.26. Залежності похибок при визначенні
теплопровідності від віддалі між зразком та градієнтним радіаційним екраном ΔR для різних значень температури термостату
(коефіцієнти поглинання: ε1 = 0.8; ε2 = 0.5; ε3 = 0.5; ε4 = 0.5
ε5 = 0.5), 1 – Т = 900 К; 2 – Т = 700 К; 3 – Т = 500 К; 4 – Т = 300 К.
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Таким чином, з наведених в даному розділі (п. 3.3.1) залежностей випливає, що за типових значень коефіцієнтів
поглинання зразка та елементів конструкції вимірювальної
установки (еталонного нагрівника, градієнтного радіаційного
екрану та ін.) використання градієнтного радіаційного екрану
дозволяє знизити похибки вимірювань, зумовлені радіаційним теплообміном, до рівня 10 - 15% (за температури до
500°С).
Для досягнення мінімальних похибок віддаль між зразком та градієнтним радіаційним екраном, як уже зазначалось,
повинна бути, за можливістю, невеликою, коефіцієнти
поглинання поверхні градієнтного радиаційного экрану та нагрівника екрану – великими, а зразка та еталонного нагрівника
– малими. Збільшення коефіцієнта поглинання екрану досягається шляхом зачорнення, або, як показано на рис. 3.27, шляхом
застосування кілець для додаткового перевипромінювання і
наближення до коефіцієнта поглинання абсолютно чорних тіл.

Рис. 3.27. Зменшення радіаційних теплових втрат шляхом
застосування спеціальних радиаційних кілець 1 на екрані
и блискучого відбивача 2 на термостаті.
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Бічні поверхні зразка, так само, як і поверхню термостату у зазорі між зразком та екраном, слід полірувати або наносити на них тонкий шар блискучого електроізоляційного
матеріалу з малим коефіцієнтом поглинання.
При виконанні цих умов похибки, пов’язані з теплообміном випромінюванням, можуть бути зменшені до рівня
0.5 - 1.6% в інтервалі температур від кімнатної до 500°С.
3.3.2. Втрати тепла через електроди та через
притискний механізм

Втрати при вимірюванні теплопровідності, зумовлені
втратами тепла через електроди, які контактують зі зразком та
еталонним нагрівником, в сумі сягають ~3% (за температури
300°С). Отже, вони стають вирішальними, якщо похибки від
теплообміну шляхом випромінювання вдається мінімізувати.
Перенос тепла через електроди описується законом Фур’є:
Qi   i

Si
T1i  T2 i  ,
li

(3.44)

де Т1і – температури електродів на зразку, а Т2і – температури
у місцях, де електроди контактують з термостатом.
Ефективним методом зменшення таких похибок є використання так званих теплових ключів (рис. 3.28) [72].
Вони являють собою вузли з електроізоляторів з якомога
більшою теплопровідністю, наприклад, з окису берилію. Зазвичай вони виконані у вигляді трубок або кілець. Через отвори в них пропускаються електроды, які приводяться до теплового контакту з електроізолятором. Останній, в свою чергу,
знаходиться у тепловому контакті з градієнтним радіаційним
екраном. В цьому випадку різниця температур вздовж електродів наближується до нуля. Тепловий потік через електроди
мінімізується і, отже, мінімізується величина цих похибок.
Аналогічний тепловий ключ використано у притискному механизмі для фіксації зразка.
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Рис. 3.28. Теплові ключі для зменшення втрат тепла
по провідниках та притискному механізму.

Комп’ютерне моделювання показало, що сумарна похибка,
зумовлена цими втратами, складає близько 0.5%.
3.3.3. Відхилення від точкового контакту зі зразком
вимірювальних зондів та термопар

Проблему являє похибка, яка може виникнути з за того, що
місця контактів електричних зондів та (або) термопар не є точковими (рис. 3.29), на відміну від прийнятих у ідеальній моделі.

Рис. 3.29. Відхилення від точкового контакту зі зразком
вимірювальних зондів та термопар.
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Зазвичай зонди намагаються виготовляти якомога гострішими для того, щоб наблизитись до точкових. Було проведено комп’ютерне моделювання спотворень електричних та
теплових полів в залежності від площі контакту зондів або
термопар зі зразком [49, 50].
Визначено залежності електричного потенціалу та температури від площі контакту. Результати комп’ютерного моделювання наведено на рис. 3.30.

Рис. 3.30. Залежність температури від діаметру контакту у місці
дотику термопари зі зразком.

З них випливає, що, навіть за діаметрів контакту 0.1 - 0.5 мм,
температура в області дотику усереднюється і термопара реєструє досить точне значення температури, як у випадку точкового контакту. Похибка при визначенні температури не перевищує 0.05%. Отже, необхідності в ідеально загострених
термопарах немає. Аналогічна ситуація має місце і при розгляді розподілу електричного потенціалу у місці контакту вимірювального зонду з поверхнею зразка.
3.3.4. Теплові та електричні притискні контакти

У випадку застосування притискних контактів мають місце спотворення електричного потінциалу та температури у
приконтактних областях. Для зменшення впливу цього явища
вимірювальні зонди та термопари розміщуються якомога далі
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від приконтактних областей. Однак і в цьому випадку відхилення від одновимірності розподілів потоків тепла та електрики у зразку будуть обумовлювати похибки. Нижче наведено
результати дослідження величин цих похибок і шляхи їх мінімізації [73, 74].
Вимірювання електропровідності

Спочатку розглянемо приконтактні області, які ведуть до
найбільших похибок. Фізичну модель для такого випадку наведено на рис. 3.31.
Вона складається з двох провідників 2 і 3, які дотикаються до контактних поверхонь зразка 1 лише у двох точках 4
та 5. Ці контакти просторово можуть розташовуватись довільно.
Електропровідність зразка визначається з формули
l I

,
(3.45)
SU
де U – падіння напруги між вимірювальними зондами, I – сила
струму, S – площа поперечного перерізу зразка, l – віддаль
між зондами.

Рис. 3.31. Фізична модель для дослідження впливу контактів на
точність вимірювання електропровідності
термоелектричного матеріалу.
1 –досліджуваний зразок; 2, 3 – провідники;
4, 5 – точкові контакти для підведення струму до зразка;
6, 7 – вимірювальні зонди.
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Неодновимірність густини струму у зразку буде призводити до похибок при визначенні електропровідності, розрахованої з формули (3.45).
Для визначення впливу розміщення контактів необхідно
розрахувати розподіл електричного потенціалу у зразку, виходячи з рівняння
()  0
(3.46)
з такими граничними умовами:
– для бічної поверхні зразка та поверхонь торців зразка,
вільних від контактів
n()  0 ;
(3.47)
– для точкових контактів
n()  j .

(3.48)

Похибка при визначенні електропровідності δσ знаходиться з формули:
  1 

U/I
100% ,
U id / I id

(3.49)

де Uid, Iid – різниця потенціалів між зондами і струм через зразок в ідеальному випадку, коли густина струму однакова по
всьому зразку.
Вимірювання теплопровідності
При вимірюванні теплопровідності ситуація дещо ускладнюється наявністю переносу тепла навіть в області, де немає
безпосереднього контакту зразка з нагрівником та термостатом (рис. 3.32).
Для визначення закономірностей розподілу температури
слід розв’язати рівняння теплопровідності
 (   T )  Q ,

(3.50)

де κ – коeфіцієнт теплопровідності, Q – потужність внутрішнього джерела тепла (рівна Qh для нагрівника і нулю для
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об’єму зразка).

Рис. 3.32. Фізична модель для дослідження впливу контактів на
точність вимірювання теплопровідності.
1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний нагрівник;
3 – термостат; 4, 5 – області безпосереднього контакту
зразка з нагрівником та термостатом;
6, 7 – вимірювальні зонди.

Граничні умови для такої задачі наступні:
1) тепловий поток з бічної поверхні зразка та еталонного
нагрівника відсутній:
(3.51)
q1  0 ;
2) температуру термостата фіксовано:
T  T0 ;

(3.52)

3) передача тепла у зазорі між нагрівником і зразком відбувається через шар газу (ксенону) та випромінюванням:
q2   Б T24  T34    XeT ;

(3.53)

4) передача тепла у зазорі між зразком та термостатом
відбувається через шар газу (ксенону) та випромінюванням:
q3   Б T44  T54    Xe T ;

(3.54)

5) окрім того, на поверхнях безпосереднього контакту
нагрівника зі зразком і зразка з термостатом виконуються
умови неперервності температур та теплових потоків:
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T2  T3 ,  heater T   sample T ,
T4  T5 ,  sample T   thermostat T .

(3.55)

Результати комп’ютерного моделювання
похибок при вимірюванні електропровідності
Для розрахунків використано комп’ютерне моделювання
у пакеті прикладних програм Comsol Multyphysics. Було разглянуто декілька варіантів розташування точкових контактів
зразка зі струмопідводами (рис. 3.33). Розглядався зразок довжиною l = 9 мм та діаметром d = 6 мм, віддаль між зондами
а = 5 мм. Як показало комп’ютерне моделювання, похибки
при вимірюванні електропровідності в такому випадку можуть сягати 45%.
Для наближення розподілу струму у зразку до одновимірного, а, отже, зменшення похибок, на торцеві поверхні зразка
корисно нанести шар металу з якомога більшою електропровідностю, а також з добрими показниками адгезії та антидифузійними властивостями. В якості такого металу вибрано нікель.

Рис. 3.33. Схема розміщення точкових струмових контактів
на торцях зразка. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 – місця розташування контактів; 6 – зразок; 7 – зонди або термопари.

Залежності відносної похибки вимірювання електропровідності від товщини нікелевого покриття h наведено на
рис. 3.34 - 3.35.
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Рис. 3.34. Залежності відносної похибки вимірювання електропровідності від товщини нікелевого покриття для різних умов пропускання струму. Цифрами позначено контакти з протилежних
сторін зразка (рис. 3.33).

Для збільшення ступеня одновимірності протікання
струму слід збільшити провідність покриттів, для чого на шар
нікелю нанесено додатково шар міді.

Рис. 3.35. Залежності відносної похибки вимірювання електропровідності від товщини нікелевого покриття.
Цифрами позначено контакти, наведені на рис. 3.33.
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Залежності похибок вимірювання електропровідності від
товщини мідного покриття для різних варіантів пропускання
струму показано на рис. 3.36.

Рис.3.36. Залежності похибки вимірювання електропровідності від
товщини мідного покриття (товщина нікелю – 10 мкм). Цифрами
позначено контакти, наведені на рис. 3.33.

Видно, що за наявності на торцях зразка двох шарів, а
саме нікелю товщиною 10 мкм та міді товщиною 100 мкм, навіть за найнесприятливішого розташування точкових контактів похибка вимірювання електропровідності перебуває в межах 1.5 - 1.8%.
Результати комп’ютерного моделювання
похибок при вимірюванні теплопровідності
На рис. 3.37 наведено залежність похибок при вимірюваннях від товщини тепловирівнюючого шару міді
dcont = 0.1 мм. Розташування контактів відповідає конфігурації
3-3 на рис. 3.33.
Залежність похибки від діаметру контакту при вимірюваннях теплопровідності показано на рис. 3.38 (товщина нікелевого покриття – 10 мкм, мідного – 100 мкм).
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Рис. 3.37. Залежність похибки вімірювання теплопровідності від
товщини мідного покриття (товщина нікелю – 10 мкм).

З-за переносу тепла випромінюванням у зазорі між зразком та теплообмінними поверхнями величина похибки при
вимірюванні буде істотно залежати від температури. Цю залежність для різних віриантів розташування контакту та товщини мідного контактного покриття показано на рис. 3.39. З
рисунка випливає, що зі зростанням температури похибки
зменшуються.

Рис. 3.38. Залежність похибки вимірювання теплопровідності від
діаметру контакту зразка з теплообмінними поверхнями.
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Рис. 3.39. Залежності похибки вимірювання теплопровідності від
товщини мідного покриття для різних варіантів розташування контакту між зразком та теплообмінними поверхнями
за різних температур. Розташування контактів відповідає
конфігураціям 1-1 і 3-3 на рис. 3.33.

Важливим для забезпечння якісних вимірюваннь є стійкість контактів за підвищених температур. Як показали експериментальні дослідження, за температур поблизу 900°С може
видбуватись дифузія і злипання поверхонь нагрівника та термостату с металевими покриттями зразка, що веде до утруднення демонтажу зразка після вимірювань. Для запобігання
цьому на обох сторонах зразка слід размістити стійкі до процесів дифузії пластини, наприклад, з вольфраму.
Розглянуто випадок контактної структури (рис. 3.40), яка
являє собою нанесені на торці зразка покриття з нікелю
(10 мкм), міди (100 мкм) та нікелю (10 мкм). Зразок з таким покриттям притискається до нагрівника та термостату через пластини з вольфраму товщиною ~ 200 мкм.
На рис. 3.41 наведено результати моделювання для різних варіантів симетричного розташування точок контакту зразка з пластиною і пластини з теплообмінником (вздовж радіусу r зразка). За найгіршого розташування контактів (по одно88

му на торці) похибка вимірювання теплопровідності становитиме близько 7.4%.

Рис. 3.40. Схематичне зображення контактної структури.

Рис. 3.41. Залежність похибки вимірювання теплопровідності від
розташування точкових контактів на торцях зразка .

На практиці слід розраховувати на наявність щонайменше трьох точок дотику поверхонь торців зразка з нагрівником
і термостатом. Було проведено комп’ютерні дослідження для
такого випадку. Вони показали істотне зниження похибок навіть за найнесприятливішого розташування контактів у цих
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трьох точках. В цьому випадку похибки вимірювання теплопровідності не перевищуватимуть 1%. Похибки вимірювання
електропровідності при цьому зменшуються до 0.5%.
За можливості застосування припоїв з доброю адгезією
достатньо використовувати контактні структури, показані на
рис. 3.42.
Торці зразків покриваються гальванічним шаром нікелю
товщиною до 20 мкм, який, у свою чергу, приєднується до
комутаційної пластини припоєм. В цьому випадку контакт
стає суцільним, число контактуючих областей зростає, і, відповідно, похибки, пов’язані з якістю контактів, зменшуються,
як свідчить комп’ютерне моделювання, до 0.1%.

Комутаційна пластина
Припій
Шар нікелю
Зразок

Рис. 3.42. Спеціальні контакти для зменшення
впливу контактних теплових та електричних опорів
на точність вимірювань.

3.3.5. Втрати тепла за високих температур.
Останнім часом зріс інтерес до нових високотемпературних
матеріалів з підвищеними значеннями добротності [75 - 77]. Відповідно, потрібне і точне обладнання, розраховане на вимірювання за
підвищених температур.

За підвищених температур потоки тепла, зумовлені випромінюванням, вочевидь, істотно зростають, що веде до
зниження ефективності радіаційних екранів та зростання похибок вимірювання теплопровідності.
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У праці [78] для усунення втрат тепла випромінюванням
за высоких температур пропонується використовувати порошкові теплоізолюючі матеріали, якими заповнюється простір
між зразком та термостатом, а у працях [9, 79] – додатково використовувати ще й захисний нагрівник, температура якого
повинна підтримуватись рівною температурі еталонного нагрівника.
Нижче наведено результати досліджень ефективності
використання різних методів зменшення похибок і вибрано
найбільш оптимальні з них для вимірювань за підвищених температур [80, 81].
Використання радіаційних екранів за температур до 900°С
Фізичну модель вимірювального пристрою для випадку
використання спеціальних радіаційних екранів з кільцями наведено на рис. 3.43.

Рис. 3.43. Фізична модель пристрою для вимірювання теплопровідності абсолютним методом з використанням
спеціального радіаційнного екрану.
1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний нагрівник;
3 – тепловий екран; 4 – радіаційний екран; 5 – притискний механізм; 6, 7 – термопари; 8 – теплові ключі; 9 – термостат.
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Модель містить циліндричний зразок довжиною l і діаметром d, еталонний нагрівник, термостат та екран з нагрівником. У моделі враховано: теплообмін випромінюванням
між поверхнями зразка, екрану, нагрівників та термостату; перенос тепла по зразку та екрану; теплообмін випромінюванням між екраном та термостатом, потоки тепла через провідники термопар, электроди нагрівників тощо.
При розширенні робочого діапазону температур вимірювань до 900°С роль випромінювання зростає. На рис. 3.44 наведено значення похибок при вимірюваннях теплопровідності
δκ для різних значень теплопровідності зразка. З рисунка випливає, що навіть за використання радіаційних кілець на екрані та відбивача на термостаті, похибки за температур понад
600°С істотно зростають, досягаючи 25 - 30%.

Рис. 3.44. Температурні залежності похибок визначення
теплопровідності за різних значень теплопровідності зразка.
(1 – κ1 = 2 Вт/(м.К); 2 – κ1 = 4 Вт/(м.К); 3 – κ1 = 6 Вт/(м.К)).

Отримані результати свідчать про низьку ефективність
радіаційних екранів за підвищених температур та необхідність
вжиття додаткових заходів для зменшення втрат тепла через
бічну поверхню зразка.
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Використання порошкових теплоізоляційних
матеріалів
Фізичну модель для такого випадку наведено на рис. 3.45.
На відміну від попередньої моделі, тут немає радіаційного екрану
і, відповідно, нагрівника екрану, а простір між зразком та термостатом заповнено теплоізоляцією. Теплові ключі перенесено з екрану у корпус термостату.

Рис. 3.45. Фізична модель пристрою для вимірювання теплопровідності абсолютним методом з використанням порошкових теплоізоляційних матеріалів.
1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний нагрівник; 3 – порошковий
теплоізоляційний матеріал; 4 – притискний механізм;
5, 6 – термопари; 7 – теплові ключі; 8 – термостат.

На рис. 3.46 наведено температурну залежність похибок
вимірювання теплопровідності 1, отриману шляхом
комп’ютерного моделювання для випадку застосування теплоізолюючих порошкових матеріалів (рис. 3.45), які знижують
втрати тепла від бічної поверхні досліджуваного зразка. Моделювання проводилось для зразка з теплопровідністю
κ = 2 Вт/(мК) за теплопровідності порошку від 0.01 Вт/(мК)
за кімнатної температури до 0.04 Вт/(мК) за температури
900°С.
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Аналогічні залежності отримано для значень теплопровідності 4 Вт/(мК) и 6 Вт/(мК) з пропорційним зниженням
похибки при зростанні теплопровідності зразка. Для порівняння на рисунку наведено залежність похибки від температури 2, отриману на основі комп’ютерної моделі з градієнтним екраном (рис. 3.43). З порівняння випливає, що градієнтний екран більш ефективний до температур бльзько 800С. За
вищих температур слід надавати перевагу порошковій ізоляції. Однак в обох випадках значення похибок істотні і сягають
20% і більше.

Рис. 3.46. Розрахункові похибки вимірювання теплопровідності за
використання порошкових теплоізоляційних матеріалів (1) або градієнтного екрану (2).

Істотні втрати тепла, які ведуть до похибок при вимірюванні теплопровідності, мають місце при переносі тепла від еталонного нагрівника до термостата. Зниження цих втрат можна
досягти, використовуючи тепловий екран, який охоплює еталонний нагрівник (рис. 3.47).
Причинами цього є теплові втрати за рахунок теплопровідності теплоізоляційного порошку, а також зростання втрат
по провідниках при переміщенні теплових ключів з екрану та
екранного нагрівника в термостат.
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Рис. 3.47. Фізична модель пристрою для вимірювання теплопровідності абсолютним методом з використанням порошкових теплоізоляційних матеріалів та теплового екрану.
1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний нагрівник; 3 – теплоізоляційний порошок; 4 – тепловий екран, 5 – притискний
механізм; 6, 7 – термопари; 8 – теплові ключі; 9 – термостат.

Рис. 3.48. Залежності похибки при вимірюванні
теплопровідності від температури
для випадку використання теплоізолюючого порошку
та теплового екрану.
(1 – κ1 = 2 Вт/(м.К); 2 – κ1 = 4 Вт/(м.К); 3 – κ1 = 6 Вт/(м.К)).
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Для зменьшення втрат при використанні теплоізоляційного
порошку у вимірювальну комірку доцільно ввести захисний нагрівник (рис. 3.47). Залежності похибок від температури для цього випадку наведено на рис. 3.48.
Застосування теплового екрану дозволяє знизити величину похибки вимірювання до ~ 11% за температури 900С та
теплопровідності досліджуваного зразка 2 Вт/(мК) і значно
більш істотно (до 4 - 5%) для зразків з більшою теплопровідністью.
Використання градієнтних теплових екранів,
заповнених теплоізоляцією
Розглянуто також випадок, коли теплоізоляційний порошок розташовано у проміжку між зразком та градієнтним тепловим екраном (рис. 3.49).

Рис. 3.49. Фізична модель пристрою для вимірювання
теплопровідності абсолютним методом з використанням
градієнтних теплових екранів, заповнених теплоізолюючими порошковими матеріалами. 1 – досліджуваний зразок; 2 – еталонний
нагрівник; 3 – тепловий екран, 4 – градієнтний тепловий екран;
5 – притискний механізм; 6, 7 – термопари; 8 – теплові ключі;
9 – термостат; 10 – теплоізолюючий порошок.
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ровідності для цього випадку наведено на рис. 3.50. Як видно
з рисунка, за высоких температур похибка вимірювання для
зразка з теплопровідністю 2 Вт/(м.К) не перевищує 5.5%, що є
найкращим показником серед наведених выще.

Рис. 3.50. Залежності похибки вимірювання
теплопровідності від температури для випадку використання
градієнтних теплових екранів, заповнених теплоізолюючими порошковими матерілами (1 – κ1 = 2 Вт/(м.К); 2 – κ1 = 4 Вт/(м.К); 3 – κ1
= 6 Вт/(м.К)).

На рис. 3.51 наведено порівняння температурних залежностей похибок вимірювання теплопровідності для двох випадків – термостату, заповненого теплоізолюючим порошком та
градієнтного теплового екрану (для зразка з теплопровідністю
2 Вт / (м.К)).
Як видно з рисунка, за температури понад 550 °С нижчі
значення похибок характерні для випадку застосування градієнтного теплового екрана, заповненого теплоізоляційним порошком – похибка вимірювань теплопровідності може бути
зменшена до 5.5%. Однак при низьких температурах більш
ефективними залишаються градієнтні екрани без застосування
теплоізолюючих порошків.

97

Рис. 3.51. Порівняння температурних залежностей
похибок вимірювання теплопровідності для випадків
застосування термостату, заповненого теплоізолюючим порошком (1) та градієнтного теплового екрану (2).

Таким чином, для діапазону температур 30 - 550°С найкращим буде вимірювальне обладнання, в якому для зменшення втрат тепла використовуються градієнтні екрани, а для
діапазону 550 - 900°С – обладнання, в якому весь внутрішній
об’єм термостату заповнюється теплоізоляційним порошком.
3.3.6. Вплив ефекту Пельтьє на похибки
вимірювання електропровідності

Важливою при вимірюванні електропровідності є умова
ізотермичності зразків. Порушення цієї умови веде до виникнення на зондах, окрім різниці потенціалів від протікання
струму, ще й термоЕРС. Причому, неізотермічність у першу
чергу виникє внаслідок дії ефекту Пельтьє у місцях електричних з’єднань зразка зі струмовими контактами. При цьому різниця потенціалів між зондами від протікання струму та термоЕРС, зумовлена неізотермічністю зразка, можуть бути співмірними величинами, що веде до вельми значних похибок.
Для їх зменшення рекомендується пропускати через зразок
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змінний струм достатньо високої частоти, який повинен запобігти впливові ефекту Пельтьє [9]. Однак в цьому випадку виникають труднощі при вимірюванні різниці потенціалів на
змінному струмі, зумовлені недостатньою точністю вимірювальної апаратури та різними наводками. Використовуються
також і вимірювання падіння напруги в момент включення
струму, коли вплив ефекту Пельтьє буде незначним з-за теплоємності матеріалу. У праці [101] пропонується використовувати записи часової залежності перехідного процесу при вимкненні струму через зразок і знаходження омічної складової напруги Uσ як різниці між стаціонарним значенням напруги (Uα +
Uσ) та термоЕРС Uα.
Нижче наведено опис ще одного методу усунення впливу ефекту Пельтьє у стаціонарних умовах шляхом компенсації
охолоджуючої дії ефекту Пельтьє теплом електричного нагрівника [87].
Фізична модель такого методу наведено на рис. 3.52.

Рис. 3.52. Фізична модель двозондового методу вимірювання електропровідності з компенсацією впливу ефекту Пельтьє теплом електричного нагрівника.
1 –досліджуваний зразок; 2 – струмопідводи; 3 – вимірювальні
зонди; 4 – термостат; 5 – електричний нагрівник;
6 – контактні опори.
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Вона містить зразок термоелектричного матеріалу, розташований між електричним нагрівником та термостатом. На
бічній поверхні зразка розміщено два вимірювальних потенціальних зонди та дві термопари для контролю перепаду температур між зондами.
Через зразок пропускається сталий електричний струм
величини I. Напрям струму вибирається таким чином, щоб
охолоджуюча дія ефекту Пельтьє виявлялась у контакті зразка
з нагрівником, а нагріваюча – в контакті з термостатом. Через
електричний нагрівник пропускають струм такої величини, за
якої досягається рівність температур між термопарами. Після
цього вимірюється падіння напруги U між зондами. Електропровідність матеріалу зразка визначається з формули
I l

,
(3.56)
U S
де S – площа поперечного перерізу зразка, l – віддаль між вимірювальними зондами.
У фізичній моделі враховано теплоти Q1 - Q13, які мають
місце у процесі вимірювань (рис. 3.52). Це: тепло Пельтьє на
контактах зразка з термостатом і нагрівником Q1, Q2; тепло
Джоуля, яке виділяється у зразку Q3; тепло Джоуля, яке виділяється на електричних контактних опорах Q12, Q13; теплообмін нагрівника з термостатом шляхом випромінювання Q5;
теплообмін зразка з термостатом шляхом випромінювання Q6;
теплообмін шляхом теплопровідності через провідники термопар Q9, Q10, потенціальні зонди Q7, Q8, притискний механізм
Q11, тепло, яке перетікає зі зразка у термостат Q4.
Для перевірки ефективності запропонованого методу було проведено комп’ютерні розрахунки розподілів температури
та електричного потенціалу у зразку. Розглядався зразок термоелектричного матеріалу на основі Ві-Тe діаметром 6 і довжиною 12 мм. Вимірювальні зонди розміщено на бічній поверхні зразка на віддалі 5 мм один від одного симетрично відносно кінців зразка.
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На рис. 3.53 наведено залежність перепаду температур
між вимірювальними зондами від величини струму, який пропускається через зразок, для випадку, коли еталонний нагрівник відключено. Похибка вимірювань електропровідності при
цьому може сягати 40%.

Рис. 3.53. Залежність перепаду температур між вимірювальними
зондами від величини струму,який пропускається через зразок.

Для усунення цієї похибки охолоджуюча дія ефекту Пельтьє компенсується теплом електричного нагрівника.
Залежність потужності нагрівника від величини струму,
який пропускається через зразок, наведено на рис. 3.54. Розподіли електричного потенціалу та температури вздовж зразка
для різних значень струму через зразок показано на рис. 3.55.
Важливим фактором, який впливає на точність вимірювань при використанні компенсації еффекту Пельтьє теплом
електричного нагрівника, є точність вирівнювання температур
між зондами. На рис. 3.56 наведено залежність похибки вимірювання електропровідності від величини струму через зразок
для різних рівнів точності вирівнювання температур між зондами. Для похибки вимірювань нижчої від 1 - 1.5% потрібно
забезпечити рівність температур між зондами на рівні не гірше 0.05 - 0.1 K.
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Рис. 3.54. Залежність потужності електричного нагрівача,
необхідної для компенсації впливу ефекту Пельтьє, від величини
струму, що пропускається через зразок.

а)
б)
Рис. 3.55. Розподіли електричного потенціалу (а) і температури (б)
вздовж зразка при використанні компенсації тепла Пельтьє
теплом еталонного нагрівника для різних значень струму,
що пропускається через зразок
(1 – І = 0.1 А; 2 – І = 0.2 А; 3 – І = 0.5 А; 4 – І = 1 А).

Метод може бути використаний в установці для комплексного вимірювання електропровідності, термоЕРС і теплопровідності абсолютним методом (рис. 4.2). У цьому випадку
роль електричного нагрівника буде виконувати еталонний
нагрівник.
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Рис. 3.56. Залежність похибки вимірювання
електропровідності від величини струму, який пропускається
через зразок, для різних значень точності вирівнювання
температур між зондами
(1 – 0.01 К; 2 – 0.02 К; 3 – 0.05 К).

3.4. Похибки вимірювань

Таким чином, виходячи з аналізу похибок абсолютного
методу, похибки при вимірюванні теплопровідності у діапазоні температур від кімнатної до 500°С зростають от 1.2% до
2.4%, при вимірюванні термоЕРС – 0.8%, при вимірюванні
електропровідності – 0.7%, сумарна похибка визначення добротності зі зростанням температури збільшується від 3.5% до
4.7%.
При разширенні робочого інтервалу температур максимальні похибки дещо зростають: при вимірюванні теплопровідності у температурному інтервалі від 30°С до 900°С похибка зростає від 2% до 5.5%, термоЕРС – до ~ 1.2%, електропровідності – до ~ 1.2%, термоелектричної добротності – від 6.5%
до 9.1%.
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Глава 4. Вимірювальні блоки
Виходячи з результатів комп’ютерного моделювання,
було створено устаткування для визначення термоелектричних параметрів матеріалу абсолютним методом, в якому реализовано методи мінімізації похибок вимірювань. Ці методи
було втілено у вимірювальних блоках, конструкції яких наведено в даній главі.
Розроблено конструкцію блоку, призначену для вимірювань в інтервалі температур 30 - 550°С (з використанням спеціальних радіаційних екранів з кільцями) [82, 83] та конструкцію для вимірювань в інтервалі температур 30 - 900°С (з використанням теплових градієнтних екранів, заповнених ізоляційною засипкою) [81, 84].
4.1. Конструкція вимірювального блоку
для інтервалу температур 30 - 550°С
Для вказаного діапазону температур ефективним методом зниження похибок є використання радіаційних екранів,
які містять спеціальні кільця для збільшення коефіцієнта поглинання. В сукупності з тепловими ключами для всіх провідників та притискного механізму, а також спеціальними контактними структурами для створення одновимірних теплового
та електричного полів у зразку, такі методи дозволяють досягнути підвищеної точності вимірювань.
Основною частиною вимірювального блоку 1 (рис. 4.1) є
термостат 2, у якому разміщується досліджуваний зразок 7.
Перепад температури у зразку створюється за допомогою еталонного нагрівника 5, який притискається до зразка механізмом 3. На зразку розміщуються дві термопари 10, які окрім
вимірювання температури виконують роль вимірювальних
зондів при визначенні падінь напруги між зондами. Основу 8,
на якій знаходиться зразок, електрично ізольовано від термос-

104

тату керамічною прокладкою з окису берилію. Основа є одним зі струмопідводів зразка. Інший струмопідвід приєднано
до еталонного нагрівника 5.

Рис. 4.1. Конструкція вимірювального блоку установки
для визначення σ, α, κ, Z матеріалу абсолютним методом
в інтервалі температур 30 - 550 °С.
1 – вимірювальний блок; 2 – термостат; 3 – притискний
механізм; 4 – нагрівник екрану; 5 –еталонний нагрівник;
6 – градієнтний екран; 7 – зразок; 8 – основа;
9 – теплові ключі; 10 – термопари.

Для зменшення теплових втрат з поверхні зразка та еталонного нагрівника використовується градієнтний радиаційний
екран 6 з нагрівником екрану 4, а також теплові ключі 9 на всіх
електродах зразка та еталонного нагрівника. Термостат 2 виготовлено з міді. Для запобігання окисненню за підвищених температур та зменшення випромінювання тепла, стінки термостату
мають блискучу, вкриту нікелем, поверхню. У товщі стінок термостату вмонтовано нагрівні елементи та спаї двох термопар.
Одна з них використовується для стабілізації температури вимірювального блоку терморегулятором, інша – для вимірювання
температури блоку.
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Рис. 4.2. Зовнішнійй вигляд вимірювального блоку установки
для визначення σ, α, κ, Z матеріалу абсолютним методом
в інтервалі температур 30 - 550 °С.

У бічну поверхню зразка на певній віддалі один від одного вмонтовано вимірювальні зонди. Їх виготовлено з матеріалу, який має значну теплопровідність і є хімічно інертним
відносно матеріалу зразка, наприклад, з платини. У зондах
встановлено робочі спаї вимірювальних диференціальних
термопар. Вони перебувають у надійному тепловому та електричному контакті з корпусами зондів. Інші спаї цих термопар
знаходяться у посудині Дьюара (за температури 0oС).
Зовнішній вигляд вимірювального блоку наведено на
рис. 4.2. Для зменшення передачі тепла до корпусу зовнішнього термостату 1, внутрішній термостат 2 розташовано на тонких стержнях з нержавіючої сталі 3.
Перед початком вимірювань, коли температура усіх термопар однакова, для контролю тотожності їх показів корисно
вимірювати термоЕРС, які згадані термопари розвивають.
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4.2. Конструкція вимірювального блоку
для інтервалу температур 30 - 900°С
За підвищених температур (~ 500 - 900°С) більш ефективним за радіаційні екрани засобом зменшення теплових втрат
з поверхні зразка є теплоізоляційна засипка, якою заповнюється простір між зразком і термостатом.
Зовнішній вигляд вимірювального блоку, призначеного
для вимірювань за підвищених температур, наведено на рис.
4.3.
Як видно з рисунка, вимірювальний блок складається з
зовнішнього пасивного термостату, який містить верхню кришку 1, зовнішній кожух 21, корпус вимірювального блоку 7 та
внутрішнього вимірювального термостату 3, який є також і
тримачем зразка термоелектричного матеріалу.
У вимірювальному блоці розташовано притискний пристрій 17 вимірюваного зразка. В корпусі зовнішнього термостату 7 – у вимірювальній платформі – розташовано контактні
з’єднання (гермовиводи) 9, до яких підводяться електричні
провідники. Для захисту гермовиводів від перегріву використовується екран 8.
Зовнішній термостат герметичний. Його герметичність
забезпечується притискними пристроями 11 і 20. Окрім платформи 7, до його складу входить захисний циліндричний кожух 21 з верхньою кришкою 1, між якими розташовано ущільнювальні прокладки 10. Через спеціальний отвір у платформі, з’єднаний зі штуцером 13, відкачується повітря з об’єму
зовнішнього термостату або вводиться інертний газ, наприклад, ксенон. З метою запобігання перегріву зовнішній термостат необхідно заповнювати теплоізоляційною засипкою. Вона вноситься через верхню кришку. В якості засипки може бути використаний гранульований перліт. Для запобігання переносові теплоізоляційного порошку у вакуумну магістраль використовується фільтр 14.
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Рис. 4.3. Будова вимірювального блоку установки
для визначення σ, α, κ, Z в інтервалі температур 30 - 900 °С.
1 – верхня кришка зовнішнього термостату (вакуумного ковпака);
2 – зразок; 3 – корпус вимірювального термостату; 4 – блок вимірювальних зондів; 5 – нагрівний елемент вимірювального термостату; 6
– стійка-опора вимірювального термостату; 7 – корпус вимірювального блоку (платформа); 8 – екран контактних гермовиводів; 9 – гермовиводи; 10 – вакуумна прокладка зовнішнього термостату; 11 –
пристрій для притискання вакуумного ковпака; 12 – штуцери для
термостатуючої рідини корпусу вимірювального блоку (зовнішнього
термостату); 13 – вакуумний штуцер; 14 –повітряний фільтр вакуумної магістралі; 15 – електроізоляційна основа визмірювального термостату; 16 – екранний нагріваник вимірювального термостату; 17 –
притискний пристрій зразка; 18 – блок нагрівників зразка; 19 – кришка вимірювального термостату; 20 – притискний пристрій зовнішнього термостату; 21 – зовнішній кожух вакуумного ковпака.
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Окрім того, для вимірювань за високих температур пасивний термостат штуцерами 12 під’єднується до магістралі водяного охолодження. Схему такого під’єднання наведено на
рис. 4.4.

Рис. 4.4. Під’єднання вимірювального термостату
до вакуумної та водяної магістралей.

Внутрішній вимірювальний термостат 3 (рис. 4.3) містить кришку 19, яка відгвинчується, за рахунок чого забезпечується доступ до його внутрішньої частини для монтажу в
зразку 2 вимірювальних зондів, розташованих у блоці 4. Розігрів вимірювального блоку здійснюється нагрівним елементом 5. Для зниження відтоку тепла від блоку по стійці-опорі 6
і через теплоізоляційну засипку використовується екранний
нагрівник 16, температура якого підтримується близько до температури блоку окремим терморегулятором. Стійку-опору
прикріплено до електроізоляційної основи 15. Вимірювальний
термостат у складеному вигляді показано на рис. 4.5.
У зв’язку з тим, что корпус вимірювального термостату
може бути нагрітий до температури 900С, притискний пристрій, який складається з притискного струмового гвинта 1,
упірного притискного гвинта 6, трубчастих стійок 9 та верх109

ньої перекладини 5, винесено за межі термостату. В якості
пружних елементів використовуються трубчасті стійки, а також більш м’який пружинний пристрій, вмонтований у верхню перекладину. Притискний пристрій забезпечує притискання зразка до теплообмінних площадок із зусиллям до 6 кГ/см2.

Рис. 4.5. Вимірювальний термостат та притискний пристрій.
1 – притискний струмовый гвинт; 2 – корпус термостату;
3 – кришка термостату; 4 – фонові нагрівники; 5 – верхня перекладина; 6 – опорний притискний гвинт; 7 – екранний нагрівник;
8 – електроізоляційна основа; 9 – трубчаті стійки;
10 – струмові виводи.

Вигляд зверху на конструкцію вимірювального термостату без кришки 3 (рис. 4.5) наведено на рис. 4.6.
На корпусі термостату змонтовано нагрівні елементи 2.
Їх виконано з листового ніхрому, розміщеного між двома плоскими керамічними пластинами высокої теплопровідності та
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механічної міцності. Конструкцію нагрівального елементу наведено на рис. 4.7.

Рис. 4.6. Будова вимірювального термостату.
1 – корпус вимірювального термостату; 2 – нагрівальний елемент;
3 – екранний нагрівник; 4 – еталонний нагрівник; 5 –вимірюваний
зразок; 6 – посадочна площадка; 7, 11 – струмопідводи кола вимірювання електропровідності; 8 – термопарний вузол;
9 – вимірювальні зонди; 10 – шток нагрівальних елементів;
12 – притискний гвинт; 13 – електричні виводи нагрівників;
14 – блок нагрівників.

Рис. 4.7. Конструкція нагрівального елементу.
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Важливою частиною вимірювального термостату є вузол
нагрівальних елементів – екранного нагрівника 2 та еталонного нагрівника 3 (рис. 4.8).
Нагрівальні елементи закріплено на трубчастому штоці
7, який розташовано у керамічній трубці 4. Блок нагрівників
кріпиться до корпусу вимірювального термостату гвинтами,
що дозволяє виконувати технологічне обслуговування або заміну цього блоку.

Рис. 4.8. Конструкція вузла нагрівальних
елементів зразка.
1 – блок нагрівальних елементів; 2 – екранний
нагрівник; 3 – еталонний нагрівник; 4 –електроізолятор нагрівників
зразка; 5 – виводи екранного нагрівника;
6 – струмові та потенціальні виводи еталонного нагрівника;
7 – трубчастий шток екранного та еталонного нагрівників;
8 – термопара еталонного нагрівника; 9 – термопара екранного
нагрівника.

Блок нагрівальних елементів 1 має отвори для струмових
та потенціальних виводів від еталонного нагрівника 6, виводів
від екранного нагрівника 5 та від термопар 8, 9.
Еталонний нагрівник є одним з найважливіших вузлів
вимірювального термостата. Від його якості значною мірою
залежить точність результатів вимірювань. Еталонний нагрівник (рис. 4.9) складається з корпусу 1, внутрішніх керамічних
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ізоляторів спіралі 2, кришки 3, штоку 4 та спірального нагрівального елементу зі струмовими та потенціальними виводами 5.

Рис. 4.9. Конструкція еталонного нагрівника зразка.

Важливим є правильне розміщення зразка у корпусі вимірювального термостата. Схему його підключення наведено
на рис. 4.10. Перед вміщенням у термостат в зразку робляться
отвори 8 діаметром 0.5 мм та глибиною 3 мм. В них щільно
вставлено зонди 4 для вимірювання температур і падіння напруги у зразку. Корпус зондів виготовлено з тонкостінних металевих трубок, до яких приварено спаї гілок термопар. В якості гілок термопар використовуються хромелева та алюмелева
дротини. Електрична ізоляція гілок термопар досягається окисненням їх поверхні. Для забезпечення гнучкості термопар у
високотемпературному середовищі ділянку термопарної дротини, яка знаходиться у термостаті, звито у спіраль і покрито
ззовні ізолюючими «намистинками» 7, виготовленими зі
скляної кварцевої капілярної трубки. Таким чином, гілки термопар електрично изолюються від корпусу зондів, окрім місця
спаю. Гілки термопари 5 вмонтовано у двохканальні керамічні
трубки 6, які зібрано у термопарний вузол. Він кріпиться двома гвинтами до корпусу вимірювального термостату. Термопарний вузол, як і вузол нагрівників, знімні, отже допускають технологічне обслуговування та заміну.
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Рис. 4.10. Схема підключення та конструкція
вимірювальних зондів зразка.
1 – еталонний нагрівник; 2 – зразок; 3 – посадочна площадка зразка; 4 – корпус зондів; 5 – гілки термопар; 6 – керамічна ізоляція;
7 – ізоляційні кварцеві «намистинки»;
8 – отвори для встановлення зондів.

4.3. Электрична схема вимірювального блоку
На рис. 4.11 зображено схему електричних з’єднань
вимірювального блоку.
Електричні виводи 3 вимірювального блоку 1 за допомогою двох рознять 4,5, розміщених на платформі пасивного
термостату 2, та відповідних кабелів, підключаються до силового блоку з вбудованим вимірювальним контролером. Також
силовий блок підключено USB-кабелем до керуючого
комп’ютера (ноутбука).
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Рис. 4.11 Електрична схема вимірювального блоку.
1 –вимірювальний блок; 2 – термостат; 3 – гермовиводи; 4 – розняття типу DB-25M; 5 – розняття типу DB-15M; 6 –посудина Дьюара; 7
– термопара для терморегулятору термостату; 8 – термопара для
системи захисту від перегріву; 9 – теплові ключі; 10 – зразок;
11, 12 – зонди-термопари; 13 – еталонний нагрівник; 14 – притиск;
15 – термопара еталонного нагрівника; 16 – термопара нагрівника
екрану; 17 – нагрівник екрану; 18, 19 – нагрівники термостату.
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Глава 5. Автоматизація вимірювань
комплексним абсолютним методом
Процес вимірювання термоелектричних властивостей матеріалу вимагає високої кваліфікації та уважності обслуговуючого персоналу. Суб’єктивні похибки можуть виникати при
відтворенні алгоритму ввімкнення та вимкнення еталонного і
екранного нагрівників, струму через зразок, зчитуванні показів
вимірювальних приладів, обробці результатів вимірів, побудові
графіків та таблиць і т.п. Тому важливою для такого вимірювального обладнання є його автоматизація. Це дає можливість не
лише усунути суб’єктивні похибки при вимірюваннях, а й підвищити точність вимірювань шляхом забезпечення ідентичних
умов експерименту при кожному вимірюванні. Автоматизация
також збільшує швидкодію вимірювань.
В Інституті термоелектрики НАН та МОН України було
створено комп’ютеризовану систему керування вимірюваннями для автоматизації процесів визначення термоелектричних
властивостей матеріалів, обробки та відображення їх результатів [85, 102]. На рис. 5.1 наведено схему комплексного абсолютного методу, взятого за основу при створенні цієї системи.
Термоелектричні параметри досліджуваного зразка визначаються з формул
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де l – віддаль між зондами; S – площа поперечного перерізу
зразка; Isample, Usample – струм через зразок та падіння напруги
між вимірювальними зондами-термопарами при визначенні
електропровідності; Eα – термоЕРС між однаковими гілками
зондів-термопар; Th і Tc – «гаряча» та «холодна» температури
у зразку; Iref.heater, Uref.heater – струм та напруга живлення еталонного нагрівника; Iscr.heater – струм через нагрівник екрану;
Ibackg.heater – струм через нагрівник термостату.

Рис. 5.1. Комплексний абсолютний метод вимірювання термоелектричних параметрів матеріалів.
1 - досліджуваний зразок; 2 - еталонний нагрівник; 3 - посадочна
площадка; 4 - термостат; 5 -екран; 6 – нагрівник екрану;
7 - притискач; 8, 9 - вимірювальні зонди-термопари;
10 - нуль-термопара; 11, 12 - струмопідводи зразка;
13 - термопара терморегулятора термостату.

Система керування вимірюваннями містить:
- засоби задання і підримки температури вимірювального
термостату у широкому інтервалі температур (терморегуля117

тор, блок живлення, контрольна термопара и т.д.);
- регульований блок живлення для пропускання струму
через зразок, комутатор струму;
- регульований блок живлення еталонного нагрівника;
- засоби підтримки нульового перепаду температур між
еталонним та екранним нагрівниками (терморегулятор, блок
живлення, контрольна нуль-термопара и т.п.);
- высокоточний вимірювач напруги з роздільною здатністю не менше 1 мкВ;
- можливість задання необхідної циклограми ввімкнення
/ вимкнення блоків живлення та моментів запису результатів
вимірювання всіх вимірювальних каналів (температур "гарячого" та "холодного" зондів, падіння напруги між зондами,
величин струму і напруги через зразок, струму і напруги еталонного нагрівника);
- можливість передачі результатів вимірювань на
комп’ютер для їх подальшої обробки, побудови графіків і таблиць, формування паспорту зразка.
Розроблено універсальні блоки, які мають дискретні
входи керування та відповідні аналогові виходи. Комбінуючи
ці блоки, та керуючи ними за необхідною циклограмою за допомогою програмованого контролера, можна створити різні
установки, які дозволяють реалізувати будь який спосіб вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів. Розроблено
також систему для автоматизації вимірювань, блок-схему якої
наведено на рис. 5.2. У ній використано 24-розрядний 8канальний аналого-цифровий перетворювач 4 (АЦП) з диференціальними входами, діапазон вимірюваних напруг якого
± (5 мкВ - 2.5 В).
Диференціальні входи АЦП дозволяють виконувати високоточні вимірювання напруг у електричних колах різних
блоків з різними джерелами живлення.
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Рис. 5.2. Блок-схема системи автоматизації вимірювань
термоелектричних параметрів матеріалів комплексним
абсолютним методом.
1 – вимірювальний блок; 2 – блок керування вимірюваннями;
3 – комп’ютер; 4 – аналого-цифровий перетворювач;
5 – контролер; 6, 7 – ключі; 8, 10 – джерела регульованої напруги; 9
– електронний комутатор; 11 – синхронний
детектор; 12 – блок живлення.
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До складу системи також входять інтелектуальні ключі 6
та 7 зі своїми схемами захисту від короткого замикання та перевищення заданого струму. Застосування таких ключів забезпечує високу надійність установки, запобігаючи її виходові
з ладу у разі неполадок в силових колах. Застосування в якості
елементної бази сучасних польових транзисторів, виготовлених за MOSFET технологією, з низьким опором у відкритому
стані, зменшує виділення на них тепла, що дозволило обійтись
без радіаторів. Ключі здатні при цьому комутувати електричну потужність до 600 Вт.
Для живлення еталонного нагрівника стабільною напругою використано регульоване стабільне джерело напруги 8.
Воно може забезпечувати потужність живлення еталонного
нагрівника до 10 Вт.
Електронний комутатор 9 дозволяє вмикати або вимикати
струм через зразок, змінювати напрям струму, а також живити
його знакозмінним струмом. Комутатор складено за схемою Нмосту на базі потужних польових MOSFET транзисторів.
Струм електронного комутатора може змінюватись у межах від
0.01 до 8.0 А.
Регульоване джерело стабільного струму 10 забезпечує
струм через зразок, який можна змінювати в межах від 0.05 до
4.0 А. Синхронний детектор 11 дозволяє точно детектувати
знакозмінні напруги, а також вимірювати імпульсні значення
напруг на зразку. Синхронні детектор складено за ключовою
схемою, з різними дискретними входами, керучи якими можна
реалізувати різні режими роботи при пропусканні імпульсного
струму через зразок.
Система містить блок керування виконавчими механізмами. В даному методі в якості виконавчого механізму застосовано звуковий зумер, який сигналізує про закінчення циклу
або завершення роботи. Якщо система використовується в
устаткуванні для дослідження неоднорідності зразків, то цей
блок може керувати двигунами для здійснення програмовано-
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го переміщення зондів по поверхні досліджуваного зразка.
Програмований контролер 5 містить два ПІД ШІМрегулятори температури, дискретні выходи яких запезпечують
автоматичну або ручну роботу установки у відповідності із
заданими циклограмами та алгоритмами роботи, та вхід для
обробки сигналу, що надходить від АЦП.
Блок живлення установки 12 складено на базі силового
тороїдального трансформатора та лінійних стабілізаторів напруги без високочастотного шуму, притаманного імпульсним
джерелам живлення, що підвищує точність вимірювань.
Вимірювальний блок по каналу USB підключено до персонального комп’ютера 3, де задаються циклограми вимірювань, відбуваються необхідні обчислення, будуються відповідні графіки, формуються протоколи вимірювань.
При використанні вимірювального блока установки
«АЛТЕК-10001» описана система автоматизації вимірювань
працює таким чином.
Один терморегулятор контролера через ключ керує нагрівником термостату, який підтримує фонову температуру Т0
з похибкою не більше ± 0.1 °С. Величина фонової температури передається на вхід регулятора від заданої на комп’ютері
таблиці. Другим терморегулятором екранного нагрівника підтримується нульова різниця температур між еталонним та екранним нагрівниками з похибкою не більше ± 0.1 °С. Електронний комутатор за допомогою джерела регульованого
струму забезпечує прямий, реверсний та знакозмінний струм
через зразок. Синхронний детектор випрямляє знакозмінні
напруги на зразку, якщо електропровідність вимірюють на
знакозмінному струмі. Аналого-цифровий перетворювач вимірює фонову температуру, температури термопар-зондів, падіння напруги між зондами, струм через зразок, напругу та
струм через еталонний нагрівник. Всі вимірянні сигнали надходять до контролера, де нормуються до конкретних фізичних
величин, а потім надходять до персонального комп’ютера для
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обчислень та побудови графіків у заданому діапазоні температур. Послідовніть вимірювань та часові інтервалии між ними
задаються у циклограмі, яку формує оператор перед початком
вимірювань.
Технічні характеристики розробленої системи автоматизації дозволяють виконувати вимірювання у широкому діапазоні параметрів досліджуваних матеріалів: електропровідності
- від 10 до 10000 Ом-1см-1; термоЕРС – від ± 10 до ± 500
мкВ/К; теплопровідності – від 0.1 до 20 Вт/(мК) (для зразків
діаметром 6-8 мм і довжиною 8-13 мм).
Розроблена система автоматизації вимірювань є універсальною. Кількість та характеристики керуючих та вимірювальних каналів дозволяє застосовувати її і для інших методів
вимірювання – порівняльного методу, методу Хармана, методів дослідження неоднорідності зливків, дисків термоелектричних матеріалів та ін.
Установка керується комп’ютером з програмним забезпеченням «SThEM», розроболеним Інститутом термоелектрики НАН та МОН України спільно з НПП «Терекс» (Україна).
Програма дозволяє виконувати вимірювання у режимі реального часу, обробляти результати вимірювання, виводити дані
на екран у вигляді графіків та таблиць, зберігати їх на
комп’ютері, експортувати у MS Excel, роздруковувати.
Програма «SThEM» має стандартну структуру, прийняту
в операційній системі Windows. Вигляд головного вікна програми наведено на рис. 5.3. Воно містить засоби керування
процесом вимірювання (кнопки виклику вікон настроювання
експерименту, індикатори ввімкнення / вимкнення струму через зразок, живлення нагрівників і т.д.), область побудови
графіків результатів вимірювань, таблиці з виміряними величинами та розраховані значення термоелектричних властивостей матеріалу зразка.
Програмне забезпечення дозволяє працювати в «ручному» та «автоматичному» режимах.
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Рис. 5.3. Головне вікно програми керування вимірюваннями SThEM.

Рис. 5.4. Вікно задання температур вимірювань
в комп’ютерній програмі SThEM.
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В програмі керування вимірюваннями задаються попередньо виміряні геометричні розміри зразка та алгоритм вимірювання, який включає перелік температур, за яких планується провести вимірювання властивостей зразка (рис. 5.4) та циклограму вимірювань (рис. 5.5) – порядок ввімкнення і вимкнення елементов живлення, моменти фіксації показів вимірюваних величин и т.д.

Рис. 5.5. Вікно задания циклограми вимірювань
в комп’ютерній програмі SThEM.

В програмі «SThEM» також виконується задання параметрів блока керування – налаштувань вимірювальних каналів
та терморегуляторів. Кожен з восьми вимірювальних каналів
може бути налаштований на основі поліноміальної залежності
7-го степеня між виміряним сигналом Хi та выхідним Yi

Yi  a0  a1 X i  a2 X i2  a3 X i2  a4 X i4  a5 X i5  a6 X i6  a7 X i7 , (5.5)
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де а0 – а7 – коефіцієнти поліномів кожного каналу, які задаються оператором.
Це дає можливість з високою точністю до 0.1 мкВ забезпечити переведення ЕРС вимірювальних термопар у градуси у
відповідності з їх градуювальними характеристиками, а також
коефіцієнти переведення інших сигналів від еталонних опорів,
дільників напруги і т.д.
Результати вимірювань відображаються на дисплеї
комп’ютера у вигляді графіків та таблиць температурних залежностей електропровідності, термоЕРС, теплопровідності
та добротності зразка. Також формується паспорт, який містить інформацію про зразок та отримані залежності. Паспорт
може бути збережений на комп’ютері та відправлений на
друк.
На основі розробленої системи керування було проведено
автоматизація
вимірювального
устаткування
«АЛТЕК-10001» та «АЛТЕК-10001М» для вимірювання термоелектричних властивостей в інтервалах температур 30 500 °С та 30 - 900 °С, відповідно.
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Глава 6. Устаткування для абсолютних
комплексних вимірювань термоелектричних
властивостей матеріалів
Устаткування, розроблене в Інституті термоелектрики
НАН та МОН України, виготовлено у двох модифікаціях:
«АЛТЕК-10001» (для діапазону температур від кімнатної до
500 °С) та «АЛТЕК-10001М» (для діапазону температур від
кімнатної до 900 °С).
6.1. Вимірювальне устаткування «АЛТЕК-10001»
Зовнішній вигляд автоматизованого устаткування
«АЛТЕК-10001» наведено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Зовнішній вигляд автоматизированого
устаткування «АЛТЕК-10001».

Устаткування призначене для автоматичного комплексного вимірювання на одному зразку електропровідності, теплопровідності, коефіцієнта термоЕРС та визначення добротності термоелектричних матеріалів у діапазоні температур від
кімнатної до 500°C. Основні технічні характеристики устаткування наведено у таблиці 6.1.
Принцип роботи устаткування ґрунтується на абсолютному методі вимірювання термоелектричних властивостей
матеріалу.
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Таблиця 6.1. Технічні характеристики устаткування
«АЛТЕК-10001» для комплексних вимірювань термоелектричних
властивостей матеріалів у діапазоні температур 30 - 500°C
№
Характеристика
1. Температурний діапазон вимірювань, °C
2. Тривалість вимірювання σ, α, κ, Z зразка за однієї
температури, хв
3. Діапазон вимірювання σ, Ом-1∙см-1
4. Діапазон вимірювання κ, Вт∙м-1∙К-1
5. Діапазон вимірювання α, мкВ∙К-1
6. Розміри зразка, мм
- довжина;
- діаметр (для круглого перерізу зразка);
- ширина/товщина (для квадратного перерізу).
7. Максимальні відносні похибки при визначенні термоелектричних властивостей зразка (при 500°C), не
більше, %:
- електропровідності;
- коефіцієнта термоЕРС;
- теплопровідності;
- добротності.
Середні (середньоквадратичні)* відносні похибки
при визначенні термоелектричних властивостей
зразка (при 500°C), не більше, %:
- електропровідності;
- коефіцієнта термоЕРС;
- теплопровідності;
- добротності.
8. Напруга живлення від мережі змінного
струму 50 Гц, В
9. Електрична потужність споживання, не більше, Вт
10. Габаритні разміри установки, мм:
- вимірювального блока;
- блока керування вимірюваннями.
11. Маса установки, не більше, кг
12. Середовище вимірювання

Значення
30 – 500
45 – 60
10 - 10000
0.1 – 20
(10 – 500)
8-13
6-9
5-7

0.7
0.8
2.4
4.7

0.3
0.4
1.7
1.9
220
500
200×170×210
300×190×245
15
Вакуум

______________________________
* Як було обумовлено на стор. 7, тут окрім максимальної відносної похибки наведено і середню (середньоквадратичну), яка є більш надійним статистичним показником точності при багаточисельних вимірюваннях.
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Блок керування вимірюваннями побудовано на основі
високоточного багатоканального мікроконтролерного АЦП.
Він забезпечує неперервні вимірювання властивостей термоелектричних матеріалів у автоматичному режимі у заданому
інтервалі температур за заданим у комп’ютерній програмі алгоритмом вимірювань.
У конструкції вимірювального термостату реалізовано
спеціальні фізичні методи мінімізації похибок вимірювань –
градієнтний екран, захисний нагрівник, теплові ключі, металеві контактні структури на основі шарів нікелю та міді.
Результати вимірювань візуалізуються у вигляді графіків
та таблиць, можуть бути роздруковані у вигляді протоколу
вимірювань, а також експортовані у файл MS Excel для наступної обробки за допомогою інших програм.
Час неперервної роботи установки (10 діб) дозволяє виконати до 240 вимірювань за різних температур.
6.2. Вимірювальне устаткування «АЛТЕК-10001М»
Зовнішній вигляд автоматизованого
«АЛТЕК-10001М» наведено на рис. 6.2.

устаткування

Рис. 6.2. Зовнішній вигляд автоматизованого устаткування
«АЛТЕК-10001М».

Також, як і у попередній модифікації, принцип роботи
устаткування «АЛТЕК-10001М» ґрунтується на абсолютному методі вимірювання термоелектричних властивостей матеріалу. Основні технічні характеристики устаткування наведено в таблиці 6.2.
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Таблица 6.2. Технічні характеристики устаткування
«АЛТЕК-10001М» для комплексних вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів в діапазоні температур 30 - 900°C
№
Характеристика
1. Температурний діапазон вимірювань, °C
2. Тривалість вимірювання σ, α, κ, Z зразка за однієї
температури, хв
3. Діапазон вимірювання σ, Ом-1∙см-1
4. Діапазон вимірювання κ, Вт∙м-1∙К-1
5. Діапазон вимірювання α, мкВ∙К-1
6. Розміри зразка, мм
- довжина;
- діаметр (для круглого перерізу зразка);
- ширина/товщина (для квадратного перерізу).
7. Максимальні відносні похибки при визначенні термоелектричних властивостей зразка (при 900°C), не
більше, %:
- електропровідності;
- коефіцієнта термоЕРС;
- теплопровідності;
- добротності.
Середні (середньоквадратичні)* відносні похибки
при визначенні термоелектричних властивостей
зразка (при 900°C), не більше, %:
- электропровідність;
- коефіцієнта термоЕРС;
- теплопровідності;
- добротності.
8. Напруга живлення від мережі змінного
струму 50 Гц, В
9. Електрична потужність споживання, не більше, Вт
10. Габаритні розміри установки, мм:
- вимірювального блока;
- блока керування вимірюваннями.
11. Маса установки, не більше, кг
12. Середовище вимірювання

Значення
30 – 900
45 – 75
10 - 10000
0.1 – 20
(10 – 500)
8-13
6-9
5-7

1.2
1.2
5.5
9.1

0.6
0.7
3.7
4
220
500
200×170×210
300×110×245
15
Ксенон

______________________________
* Як було обумовлено на стор. 7, тут окрім максимальної відносної похибки наведено і середню (середньоквадратичну), яка є більш надійним статистичним показником точності при багаточисельних вимірюваннях.
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В конструкції вимірювального термостату реализовано
спеціальні фізичні методи мінімізації похибок вимірювань –
захисний нагрівник, теплоізоляційну засипку, теплові ключі.
Блок керування забезпечує неперервні вимірювання властивостей термоелектричних матеріалів в автоматичному режимі в заданому інтервалі температур за заданим алгоритмом
вимірювань. Результати вимірювань візуалізуються у вигляді
графіків та таблиць, можуть бути роздруковані у вигляді протоколу вимірювань, а також експортовані у файл MS Excel для
наступної обробки за допомогою інших програм.
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Глава 7. Про можливість підвищення
швидкодії при вимірюваннях
абсолютним комплексним методом
Важливою умовою успішного застосування абсолютного
комплексного методу є забезпечення вимірювань у стаціонарних температурних умовах. Досягнення таких умов означає
незалежність температури у кожній точці зразка від часу в ізотермічних умовах або за заданого перепаду температури з точністю, яка не веде до збільшення похибок вимірювань σ, α, κ.
Теплоємності вимірювального термостата та зразка ведуть до необхідності витрачати досить значну кількість часу
для досягнення таких стаціонарних умов. Час вимірювання
включає декілька послідовних температурних режимів. Перший – досягнення у вимірювальному термостаті та у зразку
заданої температури вимірювань і забезпечення за цієї температури умов ізотермічності у зразку з потрібною точністю.
При досягненні цих температурних умов виконується вимірювання електропровідності.
Контроль умов ізотермічності здійснюється шляхом вимірювання термопарами не лише температур у зразку, але й
термоЕРС, яка в умовах ізотермічності повинна дорівнювати
нулеві. Це ефективний індикатор ізотермічності, оскільки
термоЕРС термоелектричного матеріалу досить велика, що
дозволяє виявити навіть відхилення від ізотермічності менші
від 0.01 °С.
Другий режим – досягнення стаціонарних температурних умов за наявності у зразку перепаду температури. Як і у
випадку контролю стабільності ізотермічних умов, стабільність температурних умов у зразку за наявності перепаду температури контролюється за незмінністю термоЕРС на зондах з
точністю не гіршою за 0.01 °С. При досягненні такого стаціонарного режиму виконується вимірювання коефіцієнтів теплопровідності та термоЕРС.
Після завершення цих вимірювань струм через еталон131

ний нагрівник вимикається, зразок переводиться в ізотермічні
умови і за допомогою нагрівників внутрішнього термостату
досягається температура для наступного виміру.
И хоча ці температурні режими встановлюються автоматично, за заданою оптимізованою програмою, на кожен з перелічених режимів витрачається час, так що в цілому за сукупністю на виконання вимірювань за однієї температури витрачається 1 – 1.5 год.
При цьому час, необхідний на встановлення першого
режиму, залежить від конструкції вимірювального термостату, а також якості використовуваних терморегуляторів. Для
розробленої конструкції вимірювальної установки цей час дорівнює 30 – 45 хвилинам.
Розглянемо можливість скорочення часу вимірювань для
другого режиму.

Рис. 7.1. Схема досягнення стаціонарних температурних
умов за T0 ≠ T1.
1 – досліджуваний зразок, 2 – термостат.

Схему для опису розподілу температур у зразку в залежності від часу наведено на рис. 7.1. Досліджуваний зразок довжиною l і діаметром d прикріплено однією стороною до термостату (температура термостату – Т0), до другої сторони зразка підводиться теплова потужність Q0 від еталонного нагрівника.
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Шуканий коефіцієнт теплопровідності матеріалу зразка
визначається за відомою формулою


Q0
l
,
T1  T0  S

(7.1)

застосування якої припускає одновимірний розподіл температури у зразку за однакового градієнта температури у будь якій
його частині.
У реальних умовах вимірювань ці вимоги задовольняються лише наближено. Особливо яскраво це виявляється при
створенні у зразку потрібних перепадів температури (Т1 – Т0).
Тому вкрай важливо визначити час, необхідний для створення у зразку постійного градієнту температури, тобто лінійного розподілу температури по довжині зразка.
Процес розігріву зразка для моделі, наведеної на рис. 7.1,
описується рівнянням

C

T
   T   0
t

(7.2)

з такими граничними умовами:
– холодну сторону зразка термостатовано
(T  T0 ) ;

(7.3)

– на гарячу сторону зразка подається сталий в часі тепловий
потік Q0
(n  q 

Q0
);
S

(7.4)

– бічну поверхню зразка адіабатично ізольовано
(n  q  0) .

(7.5)

З (7.2) – (7.5) комп’ютерним моделюванням визначається
залежність розподілу температури по довжині зразка від часу.
Розрахунки виконано для зразка з термоелектричного матері133

алу на основі системи Ві-Те довжиною l = 12 мм та діаметром
d = 8 мм. Теплопровідність зразка  вважалась рівною
1.4 Вт/(мꞏК), теплоємність С – 154 Дж/(кгꞏК), температура
термостата T0 дорівнювала 300 К.

Рис. 7.2. Зміна з часом розподілу
температури вздовж зразка.
1 – 15 с; 2 – 30 с; 3 – 60 с; 4 – 120 с; 5 – 240 с.

На рис.7.2 наведено розподіли температури вздовж зразка для різних значень часу його розігріву.
Видно, що після ввімкнення еталонного нагрівника розподіл температур поступово наближається до лінійного. Так,
за 240 с максимальне відхилення від лінійного розподілу зменшується до 1%.
Одним зі шляхів зменшення часу досягнення лінійного
розподілу температури у зразку може бути тимчасове пропускання через нього змінного струму. Це дозволяє прискорити
нагрів зразка за рахунок виділення у його об’ємі тепла Джоуля. Наприклад, моделюванням встановлено, що в разі пропускання через зразок змінного струму величиною 15 А протя-
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гом перших 30 с розігріву, максимальне відхилення від лінійного розподілу буде меншим за 1% вже за t0 = 96 с.
Такі результати свідчать про можливість скорочення часу виходу в стаціонарний режим до 2.5 разів.
Додаткового поліпшення можна досягнути при пропусканні через зразок змінного струму та одночасного короткочасного пропускання збільшеного струму через еталонний нагрівник. На рис.7.3 наведено один з частинних випадків застосування такого способу.

Рис. 7.3. Часові залежності температури гарячої
сторони зразка T1, змінного струму І та потужності
еталонного нагрівника Q0.

Розподіли температури у зразку для цього випадку наведено на рис.7.4. З рисунка видно, що зі зростанням часу розігріву відхилення від лінійного розподілу температури зменшується. Час, через який максимальне відхилення від лінійного
розподілу буде знаходитись у межах 1%, складає 38 с, що свідчить про можливість прискорити досягнення стаціонарних
температурних умов до 6 разів.
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Рис. 7.4. Зміна з часом розподілу
температури вздовж зразка для випадку пропускання змінного
струму через зразок та форсованого розігріву його гарячої сторони: 1 – 6 с; 2 – 12 с; 3 – 24 с; 4 - 48 с.

За необхідності такі ж розрахунки можна виконати і для
інших матеріалів, інтервалів температур, розмірів зразків, що
дозволяє визначити для кожного конкретного випадку вимірювань найкращі умови збільшення швидкодії.
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Глава 8. Нові можливості абсолютного
методу
8.1. Визначення термоЕРС зі співвідношення Томсона
Устаткування для визначення термоелектричних властивостей матеріалу абсолютним методом може бути використане також для визначення коефіцієнту термоЕРС зі співвідношення Томсона [87]. Для цього через зразок, вмонтований в
установку «Алтек-10001» пропускають електричний струм у
напрямку, який відповідає охолодженню еталонного нагрівника ефектом Пельтьє. При цьому у зразку виникає різниця
температур T  0 . Далі через еталонний нагрівник пропускають електричний струм, теплова потужність якого забезпечує компенсацію ефекту Пельтьє. За цієї умови величина перепаду температури у зразку стає рівною нулеві (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Компенсація охолоджуючої дії ефекту Пельтьє теплом
еталонного нагрівника. 1 – термостат; 2 – зразок;
3 – еталонний нагрівник.

Це є підтвердженням рівності між теплом Пельтьє QP та
теплом, виділеним еталонним нагрівником Qref. heater
(8.1)
QP  Qref .heater  U 0 I 0 ,
де U 0 і I 0 – падіння напруги і струм через еталонний нагрівник. В цих умовах, виходячи з першого співвідношення Томсона
QP  IT

(8.2)
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визначається величина термоЕРС матеріалу зразка


U 0 I0
.
IT

(8.3)

Залежності похибки вимірювання термоЕРС від струму
через зразок для різних значень температури термостату наведено на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Залежність похибки вимірювання коефіцієнта термоЕРС
від величини струму, який пропускається через
зразок, для різних значень температури термостату.
1 – Т0 = 300 К; 2 – Т0 = 500 К; 3 – Т0 = 700 К.

Як видно з рисунка, для достатньо широкого температурного інтервалу та діапазону використовуваних струмів, точність вимірювань термоЕРС таким методом може бути реалізована на рівні 1-2%. Отже, такий метод може бути корисним
як ще один незалежний метод визначення коефіцієнта термоЕРС спільно з вимірюваннями електропровідності. Він є корисним, оскільки, на відміну від стандартного методу, дозволяє
визначати абсолютні значення коефіцієнта термоЕРС матеріалу зразка.
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8.2. Модифікація методу Хармана
На установці для вимірювання термоелектричних властивостей матеріалу абсолютним методом «Алтек-10001» може
бути реалізований також дещо модифікований метод Хармана. Схему такого методу наведено на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Визначення термоелектричної добротності
модифікованим методом Хармана на установці для вимірювання
термоелектричних властивостей матеріалу абсолютним методом.

Досліджуваний зразок 1 з еталонним нагрівником 2 знаходиться у термостаті 3 з температурою Т0. Еталонний нагрівник притискається до зразка голкою 4, яка проходить через
екранний нагрівник 5, температура якого задається терморегулятором. Вільний простір у термостаті заповнено теплоізоляційним матеріалом 6. На бічній поверхні зразка в точках з
температурами Т1 і Т2 розташовано дві термопари.
Вимірювання виконується у два етапи. Спочатку через
зразок пропускається струм величини I такого напрямку, щоб
зразок за рахунок дії ефекту Пельтьє охолоджувався з боку
еталонного нагрівника. Після досягнення стаціонарних умов
вимірюється перепад температури Т0 – Т3.
Далі через еталонний нагрівник пропускається електрич139

ний струм такої величини, щоб компенсувати охолоджуючу
дію ефекту Пельтьє і домогтись відсутності перепаду температур в зразку. Після цього вимірюється падіння напруги на
зразку U і визначається теплова потужність еталонного нагрівника Q.
Термоелектрична добротність Z знаходиться з балансу
тепла Пельтьє, яке поглинається на контакті «зразок - еталонний нагрівник», тепла Q, яке виділяється еталонним нагрівником і тепла Джоуля, яке виділяється в об’ємі зразка:
2

1

 IU  Q  T0  T3 
2

.
Z
IUT32Q

(8.4)

Похибки при знаходженні добротності за формулою (8.4)
зумовлені:
– втратами тепла по електродах термопар;
– наявністю тепла Джоуля, яке виділяється у притискній голці при проходженні по ній струму;
– наявністю тепла Джоуля, яке виділяється у контактах зразка з нагрівником та термостатом;
– втратами тепла через теплоізоляцію;
– наявністю різниці температур між торцем зразка, який контактує з термостатом, та температурою термостату.
Більшість цих джерел похибок можна мінімізувати шляхом оптимізації конструкції установки, призначеної для вимірювань абсолютним методом.
Комп’ютерним моделюванням оцінено величини похибок такого методу, які складають ~ 6-7%.
8.3. Новий підхід при вимірюванні теплопровідності
В основу даного підходу покладено абсолютний метод
визначення теплопровідності шляхом вимірювань перепаду
температур ΔT між двома точками на зразку термопарами,
електричної потужності Q еталонного нагрівника та геомет140

ричних розмірів – площі поперечного перерізу S зразка і віддалі l між точками, в яких вимірюються температури.
Теплопровідність розраховується за формулою


Q l
.
T S

(8.5)

Схему нового методу наведено на рис. 8.4. На відміну від
звичайного абсолютного методу, перепад температур між
двома точками на зразку знаходиться з вимірювань значень
напруги між цими точками V1‒V2 та коефіцієнта
термоЕРС зразка α
T 

V1  V2
.


(8.6)

Величина α в свою чергу визначається з формули


U1  U 2
,
T1  T2

(8.7)

де U1 ‒ U2 – різниця потенціалів (термоЕРС) між торцями зразка 3, Т1 – температура корпусу еталонного нагрівника 1;
Т2 – температура посадочної площадки 2.

Рис. 8.4. Метод визначення теплопровідності
термоелектричного матеріалу.
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Такий метод є корисним, оскільки дозволяє відмовитись
від термопар, вмонтованих в зразок. Їх монтаж є делікатним
та складним завданням, оскільки вимагає виготовлення отворів у зразку та щільного розміщення в них зондів з термопарами. При цьому тонкі електроди термопар нерідко рвуться,
що призводить до необхідності їх заміни.
В пропонованому методі замість термопар використовуються притискні потенціальні зонди, які легко використовувати під час монтажу зразка. Ці ж зонди використовуються при
вимірюваннях електропровідності. Істотним полегшенням при
цьому методі є відсутність необхідності виготовляти отвори у
зразку для розміщення в них зондів.
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Глава 9. Методи та устаткування для
виготовлення зразків
У попередніх главах було описано різні методи підвищення точності вимірювань термоелектричних властивостей
матеріалів.
З аналізу похибок вимірювань цими методами, зокрема,
випливає необхідність забезпечення високих вимог, які висуваються до вимірюваного зразка – точності його розмірів,
правильності форми, якості його поверхні за коефіциєнтом
випромінювання та ін. Виключно важливим є створення якісних електричних та теплових контактів на торцевих поверхнях зразка та монтаж термопар на його бічній поверхні. Важливим є також використання зразків, однорідних за своїми
термоелектричними властивостями.
На жаль, забезпеченню дотримання цих вимог не завжди
приділяється належна увага, хоча відступи від них можуть
призвести до настільки значних похибок, що можуть стати
марними застосування всіх методів підвищення точності вимірювань, наведених у цій книзі.
Тому в Інституті термоелектрики НАН та МОН України
було розроблено спеціальне устаткування та методи підготовки зразків до вимірювань. Їх опис наведено у цій главі.
Зазвичай термоелектричні матеріали отримують методами зонного плавлення, Бриджмена, Чохральского, екструзії та
ін. у вигляді видовжених зливків циліндричної або іншої форми. З-за особливостей технологій їх виготовлення зливки вельми неоднорідні, що виявляється при вимірюваннях їх електропровідності та термоЕРС.
Тому винятково важливим є попередній контроль неоднорідності зливків з метою вибору найбільш однорідних ділянок,
придатних для виготовлення з них зразків.

143

9.1. Вибір зразків зі зливків
9.1.1. Метод визначення термоелектричних
властивостей зливків
В основу визначення електропровідності зразків покладено двохзондовий метод, при якому струм пропускається через торцеві поверхні зливка, а електричний потенціал на його
поверхні вимірюється двома рухомими зондами з відомою
віддаллю між ними (рис. 9.1). Електропровідність визначається за значеннями струму та різниці потенціалів між зондами з
врахуванням площі поперечного перерізу зливка та віддалі
між зондами. Такий метод вважається загальновизнаним для
дослідження зливків напівпровідникового матеріалу (міжнародний стандарт SEMI MF397-02 «Test Method for Resistivity
of Silicon Bars Using a Two-Point Probe»).

Рис. 9.1. Схема вимірювання електропровідності
та термоЕРС злитків.
1 – злиток; 2 – вимірювальні зонди.

В основу визначення коефіцієнта термоЕРС покладено
метод гарячего зонду. Використовують два зонди, один з яких
нагрівається, і при їх контакті зі зливком між зондами виникає
термоЕРС (рис. 9.1). Коефіцієнт термоЕРС визначається як
відношення термоЕРС до різниці температур між зондами.
Для підвищення продуктивності електропровідність та
термоЕРС вимірюють в одному циклі. Для виключення термоЕРС при визначенні електропровідності, вимірювання проводят при двох напрямках струму.
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9.1.2. Фізична та комп’ютерна моделі методу
Фізичну модель для знаходження похибок при вимірюваннях електропровідності та коефіцієнта термоЕРС зливків
наведено на рис. 9.2 [88]. В моделі враховано: охолодження та
нагрів протилежних країв зливка під дією тепла Пельтьє Q1 та
Q2; виділення тепла Джоуля Q3 у зливку; теплообмін зливку з
навколишнім середовищем через випромінювання Q4 та конвекцію Q5; теплообмін струмопідводів з навколишнім середовищем через випромінювання Q6, Q8 та конвекцію Q7, Q9; теплообмін вимірювальних зондів з навколишнім середовищем
через випромінювання Q10, Q12 та конвекцію Q11, Q13; теплообмін шляхом теплопровідності через провідники вимірювальних зондів Q14, Q15 та струмопідводів Q16, Q17.

Рис. 9.2. Фізична модель вимірювання електропровідності
та коефіцієнта термоЕРС зливків.
1, 5 – струмопідводи; 2, 3 – вимірювальні зонди; 4 – зливок.

Для розрахунку похибок та оптимізації методики вимірювання необхідно знайти розподіли електричного потенціалу
φ та температури Т у зливку. Ці розподіли визначаються з законів збереження електричного заряду та енергії, записаних у
вигляді:



 



   j   j 2  jT   j  j  T     j  jT   j    0,


   j       j  j T   0,

( j = 1...5).

(9.1)
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де: j, j, j – коефіцієнти термоЕРС, електропровідності і теплопровідності елементів фізичної моделі.
Граничні умови для такої фізичної моделі наступні:
– бічні поверхні зливку та струмопідводів електрично ізольовані:
(9.2)
n j  0;
– через струмопідводи протікає струм величини I
(9.3)
n j  I ,
S

де S – площа поперечного перерізу струмопідводу;
– кінці струмопідводів термостатовано за температури навколишнього середовища Т0
(9.4)
T  T0 ;
– бічні поверхні зливку, вимірювальних зондів та струмопідводів знаходяться у стані теплообміну з навколишнім середовищем
(9.5)
n  q  hn T0  T  ,
де hn – коефіцієнти теплообміну.
Для розв’язання такої задачі використано комп’ютерне
об’єктно-орієнтоване моделювання шляхом застосування методу скінчених елементів, реалізованого у пакеті прикладних
програм Comsol Multiphysics.
9.1.3. Похибки при вимірюванні електропровідності та
термоЕРС
Основні джерела похибок при вимірюваннях електропровідності [89-91]:
– відхилення від одновимірності протікання струму через зливок;
– неізотермічні умови, викликані впливом ефектів Пельтьє та
Джоуля, а також теплообміном з навколишнім середовищем.
Було встановлено, що похибки, викликані неодновимірністю густини струму біля торців, можуть бути значними –
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понад 45% у випадку, коли для підводу струму використовують по одному точковому контакту в центрі кожного з торців
зливку (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Залежність похибки вимірювання електропровідності
від віддалі z між зондами та краєм зливку.

Ситуація поліпшується при збільшенні числа контактів
(рис. 9.4) [92, 93]. Для випадку десяти контактів похибка
складає близько 2.5%.

Рис. 9.4. Залежність похибки вимірювання
електропровідності від кількості оптимально розташованих
струмових контактів N на торці зливку.

Комп’ютерне моделювання дозволило визначити оптимальну кількість контактів – 16 на кожному з торців зливку.
Похибка вимірювання, викликана неодномірністю густини
струму, при цьому зменшуються до 0.9%.
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Похибки при вимірюванні електропровідності на краю
зливку виникають також при порушенні ізотермичності зливку
внаслідок дії ефекту Пельтьє.
Розроблено метод зниження похибки шляхом використання при вимірюваннях оптимального струму через зливок, за якого охолоджуюча дія ефекту Пельтьє компенсується теплом
Джоуля. Похибка при цьому зменшується від 6 до 0.3% (рис.
9.5) [94].

Рис. 9.5. Залежність похибки вимірювання
електропровідності, викликаної впливом ефекту Пельтьє, від
струму через зливок при вимірюваннях на краях зливку.

Загальна похибка при вимірюванні електропровідності, з
врахуванням інструментальних похибок, складає близько
1.5%. Таким чином, розробленими методами досягнуто підвищення точності вимірювань електропровідності поблизу
торців більш ніж у 15 разів.
Похибки при вимірюванні коефіцієнта термоЕРС виникають з-за відмінності між температурою Т1 (рис. 9.6) в місці
розташування термопари на зонді (основа конуса) і температурою Т2 у місці контакту зонду з поверхнею зливку 1. Для
врахування цієї різниці у формулу для визначення термоЕРС
введено коректувальний коефіцієнт K:
U
,
(9.6)

K T1  T0 
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де Uα – різниця потенціалів між корпусом зонда та віддаленою
від нього точкою на зливку з температурою Т0.

Рис. 9.6. Схема термозонда для вимірювання термоЕРС зливків.
1 – зливок; 2 – нагрівник; 3 – циліндрична частина зонду;
4 – конічна частина зонду; 5 – термопара.

Комп’ютерним моделюванням було встановлено залежності коректувального коефіцієнту K від геометрії конічної частини зонду, тобто розмірів h, d1, d2. На рис 9.7 наведено залежності
коректувального коефіцієнта K від діаметру зонду d1 для випадків мідного 1 та вольфрамового 2 вістря за h = 5 мм, d2 = 0.6 мм.
Матеріал зливку – сплав на основі системи Вi-Te.

Рис. 9.7. Залежність коректувального коефіцієнта K від діаметру
зонду для розрахунку коефіцієнта термоЕРС зливку.
1 –зонд з міді; 2 – зонд з вольфраму.
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9.1.4. Вимірювання теплопровідності зливків
Для отримання повної інформації про термоелектричні
властивості зливку необхідне також вимірювання його теплопровідності. Перевагою наведених вище методів є визначення
значень α та σ без руйнування зливку, тобто без застосування
зразків, вирізаних з його різних частин. Для збереження цієї переваги при визначенні теплопровідності зливку також важливо
використовувати неруйнуючий метод.
Таку задачу було розв’язано шляхом застосування видозміненого динамічного методу Ангстрема [25, 26], описаного в
п. 1.3.4 даної книги.
Схему методу наведено на рис. 9.8. До одного з торців зливку 1 вмонтовано електричний нагрівник 5 потужністю W. До
бічної поверхні зливку притиснуто термопари 2, 3, 4. Віддаль
термопар від краю зливка – z1, z2, z3. Другий торець зливку знаходиться у тепловому контакті з термостатом 6.

Рис. 9.8. Вимірювання теплопровідності злитків.
1 – злиток; 2, 3, 4 – термопари; 5 – електричний нагрівник,
6 – термостат.

Вимірювання теплопровідності зливку зводиться до ввімкнення струму через нагрівник і визначення часів t1, t2, t3, за яких
термопарами фіксується задане зростання температури ΔТ. Значення теплопровідності зливку знаходиться з графіків, наведених на рис. 9.9. Їх отримано комп’ютерним моделюванням процесу руху теплової хвилі вздовж зливку за відомих теплоємності
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матеріалу зливку С, диаметру зливку d, коефіцієнта теплообміну
зливку з навколишнім середовищем h та електричної потужності нагрівника W.

Рис. 9.9. Градуювальні залежності для визначення
теплопровідності зливку
(С = 150 Дж/(кгꞏК); h = 15 Вт/(м2ꞏК); W = 1 Вт; d = 25 мм;
z1 = 0; z2 = 5 мм; z3 = 10 мм; ΔТ = 10 К).

9.1.5. Автоматизоване обладнання «АЛТЕК-10003»
На основі описаних методів було розроблено обладнання
для вимірювання термоелектричних параметрів напівпровідникового матеріала вздовж зливків «АЛТЕК-10003» [96].
При його розробці було розв’язано задачу автоматизації
процесу вимірювань, що дозволило підвищити швидкодію
вимірювань. Так, для зливку довжиною 300 мм при кроці
10 мм і чотирьох кутах повороту зливку необхідно виконати
більше ста вимірювань. При позиціонуванні зондів та виконанні вимірювань вручну, для повного циклу вимірювань необхідно до чотирьох годин. Автоматизація дозволяє зменшити
витрату часу приблизно у чотири рази. Окрім того, в ручному
режимі можливі суб’єктивні помилки при позиціонуванні зондів, зчитуванні показів приладів, розрахунках, побудові гра151

фиків, що збільшує похибки вимірювань. Автоматизація також сприяє ідентичності умов вимірювань, і отже, підвищенню їх точності.
Установка «АЛТЕК-10003» забезпечує вимірювання
зливків довжиною – 50-400 мм та діаметром – 6-30 мм; минімальна дискретність відліку координати вздовж вісі зливку –
0.1 мм; мінімальна дискретність відліку кута повороту зливка
– 1 градус. Установка керується комп’ютером, який встановлює умови вимірювань, виконує необхідні обчислення та усереднення їх результатів, будує графіки, заповнює таблиці,
зберігає і друкує кінцеві результати.
Зовнішній вигляд такої установки «АЛТЕК-10003» наведено на рис. 9.10. Вона складається з трьох блоків: вимірювального блока, блока керування та комп’ютера. На рис. 9.11
наведено блок-схему установки.

Рис. 9.10. Установка для вимірювання термоелектричних властивостей зливків напівпровідникового матеріалу «АЛТЕК-10003».
1 – вимірювальний блок; 2 – блок керування;
3 – комп’ютер з програмним забезпеченням.

Конструкцією передбачені сталість віддалі між зондами,
температури гарячого зонду, зусилля притискання зондів до
зразка, однаковий час при вимірюванні термоЕРС та час подачі струму при вимірюванні електропровідності. Для забезпечення однакових температурних умов визмірювань у блоці
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установки передбачено систему термостабілізації з можливістю підігріву на 5-10 градусів вище кімнатної температури.

Рис. 9.11. Блок-схема установки «АЛТЕК-10003» для вимірювання
термоелектричних властивостей зливків.
А – вимірювальний блок; В – блок керування; С – комп’ютер;
1 – термостат корпусу; 2 – зливок термоелектричного
матеріалу; 3 – вимірювальні зонди; 4 – механізм переміщення
зондів; 5 – механізм переміщення каретки; 6 – механізм повороту
зливку; 7 – мікроконтролер з вмонтованим АЦП;
8 – джерела живлення та драйвери крокових двигунів;
9 – вимірювальний вузол.

Процес вимірювання керується комп’ютерними програмами високого рівня, які працюють разом з мікропрограмами
низького рівня АЦП блоку керування.
Основним в установці є вимірювальний блок, яким забезпечується весь процес первинного вимірювання. Його схему наведено на рис. 9.12.
Вимірювальний блок розміщено у корпусі з передньою
прозорою відкидною кришкою, який, окрім конструктивного
несучого елементу, виконує також функцію термостату. В його дні розміщено нагрівальні елементы, які дозволяють підтримувати температуру повітря в корпусі на рівні 300 К. На
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бічних стінках корпусу змонтовано механізми поздовжнього
переміщення вимірювальних зондів та повороту зливку навколо своєї вісі. Перед вимірюваннями зливок встановлюється
у тримач, який складається з двох співвісних струмопідводів,
один з яких (правий) є рухомим вздовж вісі зливку і має елементи його притискання та фіксації.

Рис. 9.12. Функціональна схема вимірювального блоку
установки «АЛТЕК-10003».
1 – рухома каретка; 2 – вимірювальний вузол; 2а – «гарячий» зонд;
2в – «холодний» зонд; 3 – зливок термоелектрчного матеріалу;
4 – кроковий двигун механізму підняття-опускання зондів;
5, 6 – кінцеві перемикачі верхнього та нижнього положень зондів;
7 – давач температури навколишнього середовища;
8 – світлодіодна підсвітка вимірювального блоку; 9 – нагрівник корпусу вимірювального блоку; 10 – кроковий двигун
механізму поздовжнього переміщення каретки; 11, 12 – кінцеві
перемикачі механізму поздовжнього переміщення каретки;
13 – кроковий двигун механізму обертання зливку;
14 – механізм притискання та фіксації зливку; 15, 16 – конічні
струмопідводи; 17, 18 – розняття підключення вимірювального
блоку до блоку керування вимірюваннями.

Для самоцентрування зливків струмопідводи виконано у
вигляді конусів (рис. 9.13) з радіальними пазами, які розділя154

ют притискну поверхню на 16 секторных частин, що забезпечує контакт з торцями зливку реальної форми. Цим для кожного торця зливку забезпечується, як мінімум, 16 точок електричного контакту зі струмопідводами.

Рис. 9.13. Вигляд та конструкція струмопідводів.

Вимірювальний вузол встановлено на рухомій каретці
(рис. 9.14). На ній розташовано вимірювальну головку з двома
зондами. Зазвичай використовують зонди конічної форми.
Однак, як показав досвід, при визмірюванні зливків круглої
форми перевагу слід надавати ножоподібним зондам. Їх зовнішній вигляд наведено на фотографії. Вимірювальний вузол
містить два жорстко закріплених ножоподібних зонди: один з
підігрівом – «гарячий» зонд (2а), другий без підігріву – «холодний» зонд (2б). Для зменшення похибок при вимірюванні
температури зонди виготовлено з матеріалу з високою теплопровідністю. Для збільшення зносостійкості у зонди вмонтовано ножоподібні вольфрамові пластини.
У каретці розташовано також механізм підйомуопускання зондів, який складається з крокового двигуна з редуктором та кінцевих вимикачів верхнього та нижнього положень зондів.
Автоматизація процесу вимірювань здійснюється блоком
керування, котрим задається режим переміщення зондів у вимірювальному блоці. Блоком керування забезпечуються стабілізованим напругою та струмами елементи електричної схеми
вимірювального блоку. Вимірювання напруг та термоЕРС виконуються 8-ми канальним 24-х розрядним АЦП, який пере155

дає виміряні напруги по USB интерфейсу до комп’ютера.
Блок керування містить вимірювальний вузол, мікроконтролерний вузол та силовий вузол. Силовий вузол для керування
двигунами являє собою три однакових драйвери крокових
двигунів, якими здійснюється переміщення вимірювальних
зондів у горизонтальному та вертикальному напрямках та повертається зливок.
1

2а

2б

3

Рис. 9.14. Вимірювальний вузол.
1 – рухома каретка; 2а – «гарячий» зонд;
2б – «холодний» зонд; 3 – зливок.

Установка керується комп’ютером з програмним забезпеченням «SThEM-3» (Semiconductor ThermoElectric Material),
розробленим Інститутом термоелектрики спільно з НПП «Терекс» (Україна). Програма дозволяє виконувати вимірювання
в режимі реального часу, обробляти результати вимірювань,
виводити дані на екран у вигляді графіків та таблиць, зберігати їх на комп’ютері, експортувати у MS Excel, роздруковувати.
Програма керування вимірюваннями «SThEM-3» має
стандартну структуру, прийняту у операційній системі
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Windows. Вигляд головного вікна програми наведено на
рис. 9.15. Воно містить засоби керування процесом вимірювання (кнопки виклику вікон настроювання експерименту, індикаторы ввімкнення / вимкнення струму через зразок, живлення нагрівника гарячого зонду і т.д.), область побудови
графіків результатів вимірювань, таблиці з виміряними величинами та розраховані значення властивостей зливку. Також
відображається інформація про зливок, внесена оператором.

Рис. 9.15. Головне вікно програми керування вимірюваннями
«SThEM-3».

Користувач формує завдання у вигляді таблиці координат, за якими установка автоматично виконує за заданою циклограмою серію вимірювань, обчислює термоелектричні параметры матеріалу з прив’язуванням їх до введених координат. Система координат циліндрична, її початок співпадає з
центром одного з торців зливку, а вісь співпадає з віссю зливку.
Результат обчислень заноситься в таблицю. При цьому
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для кожного кута повороту зливка одночасно будується графік залежності виміряної властивості від віддалі між точкою,
в якій виконано вимірювання, та торцем зливка. В таблиці
можна усереднити результати по всіх кутах повороту, зберегти і роздрукувати таблиці та графіки.
Програмне забезпечення дозволяє працювати і в «ручному» режимі. В цьому випадку користувач має можливість
встановити зонди в будь якому місці досліджуваного зливку,
виконати вимірювання та обчислення з прив’язуванням до
згаданої вище циліндричної системи координат.
В «ручному» режимі також можна визначити теплопровідність зливку за методикою, описаною у п. 9.1.4 даної глави.
Для цього на одном з торців зливку слід розмістити спеціальний пристрій, конструкцію якого наведено на рис. 9.16.
Пристрій складається з еталонного нагрівника зразка 3,
зливку з термоелектричного матеріалу 6 з встановленими термопарами-зондами 4. Для зменшення теплових втрат та забезпечення відтворюваності однакових теплових умов при вимірюваннях пристрій устатковано екранним нагрівником 1, диференціальною «нуль-термопарою» 2 та екранною трубкою 5.

Рис. 9.16. Конструкція пристрою для вимірювання
теплопровідності.
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Необхідно зазначити, що апаратна та програмна частини
установки дозволяють виконувати вимірювання як на зливках,
так і на плоских зразках будь яких размірів, наприклад, дисках. Для цього слід лише замінити тримач зразка та встановити відповідні коефіцієнти у програмному забезпеченні.
Інститутом термоелектрики НАН та МОН України спільно з державним підприємством «Буковинастандартметрологія»
(Україна), було розроблено та затверджено програму та методику метрологічної атестації установки «АЛТЕК-10003». Встановлено, що відносна похибка при вимірюванні електропровідності – не більша від 0.5%, при вимірюванні термоЕРС – не більша 1%, що відповідає значенням, отриманим в результаті
комп’ютерного моделювання.
Також було визначено швидкодію та продуктивність обладнання. Встановлено, що одне вимірювання займає 20 секунд. Відповідно, для вимірювання зливку довжиною 30 см
при чотирьох кутах його повороту і при кроці 10 мм необхідно 40 хвилин.
Проведено також дослідження похибки при визначенні
теплопровідності. Для цього значення теплопровідності, отримані при вимірюванні на зливках, порівнювались зі значеннями
теплопровідності зразків, вирізаних з цих самих зливків і виміряних на установці «АЛТЕК-10001» абсолютним методом. Результати порівняння наведено у табл. 9.1. Як видно з таблиці,
похибка при вимірюванні теплопровідності на установці
«АЛТЕК-10003» складає 7-10%.
Системні автоматизовані вимірювання зливків корисні
також для оптимізації складів та режимів отримання термоелектричних матеріалів.
Застосування такого устаткування особливо привабливе
у промислових умовах. Однією установкою «АЛТЕК-10003»
можна здійснити за рік контроль якості близько 1500 кг термоелектричного матеріалу.
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Таблица 9.1. Порівняння значень теплопровідності,
отриманих установкою «АЛТЕК-10003», зі значеннями
теплопровідності, отриманими абсолютним методом на установці «АЛТЕК-10001»
№
слитка
п/п

Значення теплопровідності, яке визначене на установці
«АЛТЕК-10003»,

Значення теплопровідності, яке визначене на установці
«АЛТЕК-10001»,

κ, Вт/(мꞏК)

κ0, Вт/(мꞏК)

Відхилення,
%

Ві2Те3-Sb2Te3 n-типа
1

1.8

1.93

7.0

2

1.4

1.54

9.1

3

1.6

1.74

8.0

Ві2Те3-Sb2Te3 р-типа
4

1.6

1.77

9.6

5

1.7

1.85

8.0

6

1.8

1.93

6.7

Застосування такого контролю дозволяє не лише видалити з технологічного процесу виготовлення модулів браковані
зливки. Визначення α2σ вздовж зливків даєт можливість надійно і з мінімальними втратами знайти місця неякісного матеріалу на їх кінцях, які підлягають видаленню. Топографія
α2σ дозволяє також визначити місця на зливках, де якість матеріалу висока, середня або низька. Така розбраковка дає можливість вибирати термоелектричний матеріал для модулів
підвищеної, середньої та зниженої якості. При цьому модулі
підвищеної якості повинні мати кращі показники, ніж виготовлені без використання автоматизованого контролю якості.
Використання у виробничих умовах автоматизованого
комплексу «АЛТЕК-10003» підтвердило його ефективність.
Дослідження виконувались у компанії «Алтек-М». Типові залежності властивостей зливків наведено на рис. 9.17, 9.18.
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Рис. 9.17. Розподіли коефіцієнта термоЕРС
та електропровідності по довжині Х зливку з термоелектричного
матеріалу n-типу на основі твердого розчину Ві2Те3-Sb2Te3,
отриманого методом вертикального зонного плавлення.

Рис. 9.18. Розподіли коефіцієнта термоЕРС та
електропровідності по куту γ повороту зливка з
термоелектричного матеріалу n-типу на основі твердого
розчину Ві2Те3-Sb2Te3, отриманого методом вертикального
зонного плавлення.
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9.2. Виготовлення зразків
Процес різання термоелектричного матеріалу має свої
специфічні особливості, тому пряме використання сучасного
серійного обладнання для різання напівпровідників не завжди
виправдане стосовно термоелектричного матеріалу.
В Інституті термоелектрики НАН та МОН України розроблено малогабаритний настільний верстат «АЛТЕК–13009»
для розрізування термоелектричного матеріалу вільним та
зв’язаним абразивом [97, 98].
Основа ріжучого інструменту – змінна рамка 1
(рис. 9.19), виготовлена з високоміцного алюмінієвого сплаву.
На рамку намотується вольфрамовий дріт 3. Віддаль між дротинами задається пазами розмірних планок 2. На поверхню
дроту наноситься алмазний мікропорошок.

Рис. 9.19. Інструмент для різання струнами з закріпленими
алмазними зернами.
1 – інструмент, 2 – розмірні планки,
3 – струни з закріпленими алмазними зернами.

Малогабаритний настільний верстат призначено для
отримання у лабораторних умовах зразків прямокутної форми
з термоелектричного матеріалу (рис. 9.20). Схему верстату
наведено на рис. 9.21.
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Рис. 9.20. Зовнішній вигляд результату розрізання
термоелектричного матеріалу настільним верстатом
«АЛТЕК–13009».
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Рис. 9.21. Схема малогабаритного настільного верстату для різання термоелектричного матеріалу.
1 – станина; 2 – блок приводу; 3 – електродвигун; 4 – вузол
кріплення каретки; 5 – механізм підйому-опускання столу;
6 – розрізуваний матеріал; 7 – ріжучий інструмент;
8 – система регулювання та контролю глибини різу; 9 –індикатор;
10 – мікроскоп; 11 – подача охолоджувальної рідини.
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Робочим інструментом верстату є рамка з паралельно розташованими на ній дротинами. Напрямними, встановленими
на рамці, задається потрібна віддаль між дротинами і, відповідно, розміри зразків. Верстат дозволяє виконувати розрізання в умовах малих деформуючих впливів. Цим досягаються
незначні порушення приповерхневих шарів матеріалу.

Рис. 9.22. Зовнішній вигляд малогабаритного настільного
верстату «АЛТЕК-13009».

Кріплення рамки на рухомій каретці здійснюється двома
притискними гайками. Цими ж гайками ріжучі струни виставляються паралельно до напряму руху інструменту. Підшипни164

кове ковзання напрямних каретки забезпечує точність та легкість їх зворотно-поступального руху.
Верстат складається з каретки з ріжучим інструментом 7,
зворотно-поступальний рух якої здійснюється блоком приводу 2 від електродвигуна 3; вузлів кріплення каретки 4; механізма підйому-опускання столу 5 з противагою регулювання тиску на кромку ріжучого інструменту; системи регулювання
глибини резу 8, індикатора 9 для контролю глибини розрізання; пристосування для подачі охолоджувальної рідини 11. Початок та кінець процесу розрізання контролюється індикатором 9. Зовнішній вигляд малогабаритного настільного верстату «АЛТЕК-13009» наведено на рис. 9.22.
Похибка при розрізанні термоелектричного матеріалу
вільним абразивом складає  0.01мм за глибини порушення
приповерхневого шару 5-15 мкм; при використанні ріжучого
інструменту з нанесеним алмазним абразивом – 0.02 мм за
глибини порушення приповерхневого шару 10-25 мкм.
Для створення круглих зразків спочатку на верстаті
«АЛТЕК-13009» створюється заготовка у вигляді багатогранника (рис. 9.23), яка вручну доводиться до цилиндру на оснащенні для шліфування, зображеній на рис. 9.24.

Рис. 9.23. Заготовка з термоелектричного матеріалу у
вигляді багатогранника.

Рис. 9.24. Оснащення для шліфування бічної поверхні
багатогранної заготовки.

Точність геометричних розмірів зразка контролюється

165

інструментальним мікроскопом 10 з роздільною здатністю
0.001 мм.
9.3. Створення контактів
Комп’ютерним моделюванням встановлено, що для досягнення одновимірного розподілу електричного струму та
теплового потоку у зразку необхідна металізація торців зразка.

Рис. 9.25. Контактні структури для вимірювань
термоелектричних властивостей матеріалу
абсолютним методом.

Оптимальний набір металевих покриттів показано на
рис. 9.25. Товщини шарів: Ni – 10 мкм, Cu – 100 мкм, Ni – 10
мкм, W – до 200 мкм. Шари повинні бути стійкими до температурних впливів в усьому робочому інтервалі вимірювань.
Зовнішні вольфрамові шари можуть бути виконані у вигляді
окремих накладок. Шари мають досить добру адгезію та антидифузійні властивості.
Перед нанесенням металевих покриттів поверхні торців
зразка слід звільнити від порушених деформованих шарів, які
утворюються при разрізанні матеріалу. В залежності від методів розрізання глибина порушених шарів різна. Приклад впли-

166

ву способу розрізання на глибину порушеного шару наведено
в таблиці 9.2.
Порушені шари істотно впливають на величину контактних електричних та теплових опорів і, отже, на відтворюваність та похибку вимірювань. Тому, перед нанесенням металевих покриттів, порушені шари слід видалити механічною
обробкою з наступним хімічним або електрохімічним травленням.
Таблиця 9.2. Вплив способу різання на глибину
деформованих шарів термоелектричного матеріалу
на основі Bi2Te3
№
п/п

Спосіб різання

Глибина деформованих
шарів h, мкм
n-тип

р-тип

1.

Електроерозійный

2–5

5 – 10

2.

Струна з вільним
абразивом

15 – 20

20 – 30

3.

Алмазний диск

40 – 50

50 – 80

Зовнішній вигляд установки для створення контактних
структур на вимірюваних зразках наведено на рис. 9.26.
Установка містить: три посудини з електролітами – для
нанесення нікелевого та мідного покриттів, а також попереднього травлення поверхні зразка; джерело постійного струму;
вимірювальні прилади для контролю величини струму при
травленні та нанесенні покриттів.
Процес створення контактної структури включає наступні етапи:
– механічну обробку поверхні торців зразка шляхом шліфування порошком з фракцією 20 мкм;
– вміщення зразка в оснащення, яке захищає бічну поверхню
зразка і створює електричний вивід від бічної поверхні зразка
до джерела струму;
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– електрохімічне травлення торців зразка;
– ультразвукове очищення поверхні торців зразка;
– нанесення нікелевого шару товщиною близько 10 мкм;
– нанесення мідного шару товщиною не менше від 100 мкм;
– нанесення нікелевого шару товщиною близько 10 мкм.

Рис. 9.26. Зовнішній вигляд установки для створення
контактних структур на вимірюваних зразках
термоелектричних матеріалів.

Орієнтовний час нанесенння контактної структури
Ni - Cu - Ni складає близько 5-10 годин.
Склад електролітів підбирається індивідуально для кожного термоелектричного матеріалу.
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