
Hoelektromos je lenségek 
II. rész 

Seebeck-effektos 
Ha két különböző fémből  (vagy félvezetőből)  álló áramkört hozunk létre és 

a két vezető közötti átmeneti pontokat különböző hőmérsékleten tartjuk akkor 
az érintkezési feszültségek  hőmérsékleti függéséből  következik, hogy a zárt 
áramkörben a feszültségek  összege nem lesz zéró. 

Vizsgáljuk meg az 1. ábrán látható zárt áramkört, amely egy réz és egy 
vas-huzalt tartalmaz és a két összeforrasztási  pont, ahol a réz és a vas-huzal 
összekapcsolódik, különböző hőmérsékleten van. A zárt áramkör nem tartalmaz 
áramforrást,  a mérőműszer mégis áramot jelez. Ez egy jellegzetes hoelektromos 
(termoelektromos) jelenség, amelyet felfedezőjéről  Seebeck-effektusnak 
neveztek el. Az áramkörben folyó  áramot., hoelektromos áramnak nevezik. Ezt 
az elemi áramkört, amely két különböző huzalból épül fel,  abból a célból, hogy 
létrehozza a hoelektromos áramot, hőelemnek vagy termoelemnek nevezzük. 
Azt a feszültséget,  amely a hőelektromos-áramot létrehozta a hőelem elektromo-
toros feszültségének  (rövidítve - e.m.f.  -) nevezik. 

Az 1. ábrán látható hőelem e.m.f.-ét  megadó 
összefüggést  könnyen levezethetjük az 
érintkezési feszültség  hőmérsékleti függését 
megadó képletből (lásd az I. részt a Firka előző 
számában). A két különböző hőmérsékletű 
érintkezési pontra felírva  az érintkezési feszült-
ségeket azok összegezéséből a következő kife-
jezést kapjuk : 

1. ábra 

A képletben szereplő a a hőelemet alkotó két fémre  jellemző hőelekt romos 
anyagállandó, melyet Seebeck-cgyütthatóiiak vagy diHereiíc iális-termo-
e.m-f.-nek  neveznek. Kis hőmérsékletkülönbségek esetén az t/feszültség  lineáris 
függvénye  a hőmérsékletkülönbségnek. Ha a 7> 7) különbség nagyobb érték 
akkor az U-ra  megadott összefüggés  már nem érvényes, ebben az esetben a 
hőmérsékletkülönbség második hatványától is függ  a t.e.f.  értéke. Mivel a értéke 
igen kicsi ezért a gyakorlatban mV/°C egységben szokták megadni. 

Az alábbiakban néhány elem termoelektromos feszültségi  sorát adjuk meg: 

Sb Fe Yn Au Cu AS W Pb Al Pt Hg Ni Bi 
+32 + 13,4 +0,3 +0.1 0 -0,2 -1,1 -2.8 -3,2 -5.9 -6 -20,4 -72,8 mv 

°C 



Ha a táblázatban szereplő bármely két anyagból hőelemet készítünk, annak 
e.m.f.-ét  kiszámíthatjuk az illető anyagokra megadott e.m.f.-ek  külömbségéből. 
A tapasztalat azt igazolja, hogy a hőelemek termofeszültsége  nem függ  az 
összeforrasztott  (vagy csak összeérintett) felületek  nagyságától vagy a forrasztásra 
használt forrasztóanyag  minőségétől. 

A gyakorlatban a hőelemeket 
hőmérséklet mérésére használják. Eb-
ben az esetben a T1-T2  hőmérséklet-
különbség már nagyobb érték, ilyenkor 
a termofeszültség  már nemlineárisán 
változik a hőmérséklettel. A termoelek-
tromos hőmérőknél a feszültségük 
hőmérsékleti függését  nem matematikai 
képlettel írják le, ha nem grafikusan 
adják meg az u.n. hitelesítési görbével. 
A 2. ábrán egy néhány hőmérséklet-
mérésére használt, hőelem hitelesítési 
görbéjét adjuk meg. 

Megfigyelhető  egyes hőelemeknél a 
nagyfokú  nemlineáritás, maximumok 
jelentkeznek vagy a vas-réz hőelemnél 
polaritásváltást tapasztalunk, 400C° 
felet,  ennél a hőelemnél a termoáram 
megváltoztatja irányát. Ha vezetők helyett félvezetőkből  készítünk hőelemeket 
egy-két nagyságrenddel nagyobb termofeszültség  érhető el. Félvezetők esetén a 
termoelektromos áramkört p és n típusú félvezetők  összekapcsolásával alakítják ki. 

A termoelektromos (hőelemes) hőmérőket ipari berendezésekben és labo-
ratóriumi méréseknél alkalmazzák. Fő]eg a magas hőmérsékletek és az igen 
alacsony hőmérsékletek mérésénél alkalmazzák, a felső  határ 3300 C°, míg az 
alsó 1-2 K körül van. A kis hőkapacitású vagy a hőmérsékletüket igen gyorsan 
változtató hőforrások  hőmérséklet mérésénél bizonyult igen hatékony 
mérőeszköznek. Mint regisztráló vagy mint távhőmérőt is széles körben alkal-
mazzák. A kis "hőtehetetlensége" lehetővé teszi, hogy a gyors hőmérsékletvál-
tozásokat is követni tudja és a mérőjelet közvetlenül elektromos jel formájában 
viszi be a regisztráló berendezésbe. Hőelemekből készítenek sugárzásmérőket 
az infravörös  tartomány (hősugárzás) mérésére. 

2. ábra 
(a) platina-platinaródium ; (b) vas- kon-
stantán ; (c) réz-rádium ; (d) vas-réz ; 

(e) vas-arany 

Peltier-effektus 
Különböző vezetőkből összeállított áramkörökben a Seebeck-effektus  fordított 

(inverz) jelensége is fellép.  Az inverz Seebeck-effektust,  Peltier effektusnak 
nevezik. A Peltier-effektus  kísérletileg legegyszerűbben a differenciál  ter-
moszkóppal mutatható ki. A 3-ábrán látható termoszkóp két üveggömbjébe 
egy-egy összeforrasztott  bizmut (Bi) antimon (Sb) rudacska van beépítve. A 
termoszkóp hermetikusan zárt. Az inhomogén vezető rendszerből álló áramkört 
egy egyenáramú áramforrásból  tápláljuk. Az áthaladó áram, a két érintkezési 
felületen  a Joule hőn kívül még egy hő fejlődési  jelenséget eredményez. Mivel 
az üveggömbökben levő rudacskákat kivitelezésük miatt identikusaknak 



3. ábra 

hő) történik a másik felületen.  A jelenséget az elektronelmélet alapján úgy 
magyarázhatjuk, hogy az áramot szállító szabadelektronok az egyik érintkezési 
felületen  felgyorsulnak  az érintkezési feszültség  gyorsító hatására, a nyert ki-
netikus energiát ott átadják a rácsnak, ezért ott a rendszer felmelegszik.  A másik 
érintkezési felületen  az érintkezési feszültség  polaritása ellentétes, ezért ott 
lelassulnak az elektronok és mozgási energiájuk fenntartásához  a rácstól vesznek 
fel  energiát. így érthető, hogy az egyik érintkezési felület  felmelegedése  a másik 
lehűlésével jár. 

A Peltier-effektus  esetében, a hőfejlődés  előjelét illetően (felmelegedés  vagy 
lehűlés) egy általános szabályt is megfogalmazhatunk,  amely kimondja, hogy a 
hőmérsékletváltozás mindig olyan értelmű, hogy az általa kiváltott ter-
moáram az átvezetett árammal mindig ellentétes irányú. 

Kísérleti (kalorimetriás) mérésekkel igazolható a következő empirikus törvény 
helyessége: 

Q P - ± p.I.t 
ahol p a két érintkező fémre  (félvezetőre)  jellemző Peltier-együttható, I az átfolyó 
áram erőssége és Qp a t idő alatt létrejött Peltier hő. Az előjel arra utal, hogy + 
előjel esetén hőfejlődéssel,  - előjel esetén hőelnyeléssel kell számolnunk. Mivel 
a Peltier-effektus  a Seebeck-effektusnak  a megfordított  jelensége, a kettő között 
szoros kapcsolat kell fennálljon,  ez meg is mutatkozik a jelenségre jellemző 
anyagállandók kapcsolatában. Az α Seebeck-együttható és a p Peltier-együttható 
között fennáll  a Thomson-féle  összefüggés: 

p = α . T 
ahol T jelenti az abszolút hőmérsékletet. 
A gyakorlatban az anyagállandók 
táblázataiban csak a értékét szokták 
megadni, mivel a fenti  összefüggés 
alapján p értéke könnyen kiszámítható. 

A Peltier-effektus  alapján egy hő-
szigetelt rendszert hűteni lehet. A 4. 
ábrán egy ilyen hűtőberendezés elvi 
vázlata látható. A rendszerben a két 
érintkezési felület  hőszivattyúként 

A. ábra 



működik, amely a zárt edény (hűtőszekrény) belsejéből hőt von el és azt a külső 
környezetnek adja le. 

A Peltier-effektus  alapján működő hűtőgépek alacsony hatásfokúak.  Hatás-
fokukat  növelni lehet, ha fémvezetők  helyett p és n típusú félvezetők 
összekapcsolásával alakítjuk ki a Peltier átmeneteket, de ebben az esetben sem 
lehet 30%-nál magasabb hatásfokot  elérni, ami jóval alatta van a modern 
kompresszoros hűtőgépek hatásfokánál.  E hátránya ellenére is e jelenséget 
felhasználják  hordozható hűtődobozok működtetésére, mivel ezeket kis feszült-
ségű egyenáramú áramforrásról  (akkumulátorról) lehet működtetni. 

Thomson-effektus 
Ha egy homogén fémhuzalban  hőmérséklet gradienst létesítünk (pl. a két vége 

között egy hőmérsékletkülönbséget tartunk fenn)  és ugyanakkor áramot is 
vezetünk át rajta, akkor a huzalban a Joule hőn kívül egy másik hőfejlődési 
jelenség is kialakul. Ezt a jelenséget a következő kísérlettel lehet bemutatni: a 
vízszintes helyzetbe kifeszített  A,B homogén fémhuzalt  egy gázégő hegyes 
szúrólángjával középen melegítjük. A melegítő lángot úgy kell szabályozni, hogy 
a melegítés helyén egy kis pontban vörös-izzásba hozzuk a huzalt. A közepén 
melegített huzalban vizsgálva a hőmérsékleteloszlást azt állapíthatjuk meg, hogy 
a melegítés helyén lesz a legmelegebb, a végek felé  haladva csökken a 
hőmérséklet. A huzal fölötti  diagram szemlélteti a hőmérséklet eloszlást a huzal 
mentén. 

Ezután kapcsoljunk rá egy egyenáramú áramforrást  a huzalra, amely abban I 
erősségű áramot hoz létre. Az áram jelenlétekor a hőmérséklet-maximum a 
huzalban eltolódik. A huzalnak most nem az a pontja fog  felizzani  ahol a 
szúróláng melegíti, hanem az áram haladási irányában egy néhány milliméterrel 
eltolódik a hőmérséklet-maximum. A huzal fölötti  diagram szemlélteti a 
hőmérsékleteloszlást a huzalban áram jelenlétében. A jelenséget az elek-
tronelmélet alapján úgy magyarázhatjuk, hogy az áramot szállító szabad elek-
tronok a magasabb hőmérsékletű helyen energiát vesznek fel  és a felvett  energiát 
leadják az alacsonyabb hőmérsékletű résznek. Tehát lényegében egy sajátos 
hőszállítás alakul ki az áram hatására. A huzal egységnyi hosszúságú részében t 
idő alatt fejlődő  Thomson-hőt a következő összefüggéssel  lehet megadni: 

ahol T a huzal anyagára jellemző Thomson-együttható és dT/dx a hőmérséklet 
gradiens. 
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