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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru współczynnika Seebecka -parametru materiało-
wego związanego ze zjawiskiem termoelektrycznym. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektro-
motorycznej w obwodzie zawierającym dwa materiały przewodzące (metale lub półprzewodniki) gdy 
ich złącza znajdują się w różnych temperaturach T1 i T2. W izolowanym przewodniku prądu elektrycz-
nego, w którym występuje gradient temperatur, powstaje pole elektryczne spowodowane zmiennym 
rozkładem energii oraz koncentracji nośników prądu. Zjawisko to nazywane jest absolutnym efektem 
Seebecka. W przypadku jednowymiarowym, wielkość tego efektu wyrażana jest za pomocą absolut-
nego współczynnika Seebecka a, który definiowany jest jako wielkość natężenia pola elektrycznego Ex 

wywołana wskutek nieskończenie małego przyrostu temperatury dT na odcinku dx.    
  

     
 

Absolutny współczynnik Seebecka a  jest parametrem materiałowym zależnym od średniej 

temperatury jaką posiada badany materiał. Bezpośredni pomiar tego parametru jest w praktyce nie-

możliwy do przeprowadzenia, między innymi ze względu na konieczność użycia w obwodzie pomia-

rowym przewodników, w których w nieunikniony sposób powstaje siła termoelektryczna wywołana 

różnicą temperatur. W praktyce wyznacza się więc względny współczynnik Seebecka dla pary prze-

wodników A i B, gdy pomiędzy złączami obu przewodników istnieje różnica temperatur T = T2 - T1. 

Wartość wytworzonej siły termoelektrycznej Useeb mierzy się w otwartym obwodzie za pomocą wolto-

mierza przy jednakowej temperaturze zacisków pomiarowych. Przy założeniu, że w obwodzie nie pły-

nie prąd, względny współczynnik Seebecka AB wyznaczany jest za pomocą wzoru: 

     
     

  
                                

Względny współczynnik Seebecka AB jest różnicą absolutnych współczynników obu materia-

łów: AB = A - B. Absolutny współczynnik Seebecka wyznacza się więc względem materiałów wzor-

cowych np. Pt czy Pb o znanych wartościach . Wzór (1) pozwala na dokładne wyznaczenie względ-

nego współczynnika Seebecka pod warunkiem, że przyjmuje on stałe wartości w zadanym przedziale 

temperatur T. 

Znany jest z japońskiego opisu patentowego nr JP 2007005359 sposób, który polega na bez-

pośrednim nagrzewaniu próbki stałym prądem w celu uzyskania wymaganej różnicy temperatur. Po-

miar napięć wykonywany jest w warunkach dynamicznych, przy zmieniającej się różnicy temperatur 

z szybkością dT/dt. 

Z chińskiego opisu patentowego nr CN1616953, znany jest sposób pomiaru polegający na tym, 

że próbka umieszczona jest w uchwycie, który jest grzany lub chłodzony z jednej strony w celu uzy-

skania różnicy temperatur. Napięcia termopar T1 i T2 oraz sygnał elektryczny Useeb są mierzone za 

pomocą nanowoltomierza elektronicznego. Z zależności Useeb =f(T) wyznaczany jest współczynnik 

Seebecka. Również z chińskiego opisu patentowego nr CN 101413908 znana jest metoda pomiaru 

współczynnika Seebecka materiałów wytwarzanych w postaci cienkich warstw naniesionych na podło-

że izolacyjne. Różnica temperatur T jest uzyskiwana przez blok grzany elektrycznie usytuowany 

z jednej strony próbki i jest mierzona przez dwie termopary dotykające powierzchni próbki. Napięcie 

Seebecka mierzone jest poprzez elektrody napięciowe dołączone bezpośrednio do termopar. Z kolei 

w opisie zgłoszeniowym P-3737762 opisano aparaturę oraz metodę pomiaru współczynnika Seebec-

ka pod wysokim ciśnieniem. W rozwiązaniu tym termopary mierzące różnicę temperatur umieszczone 

są w stemplach ściskających próbkę. Elektrody napięciowe do pomiaru napięcia Seebecka podłączo-

ne są do stempli. 

Sposób pomiaru współczynnika Seebecka według wynalazku polega na tym, że w próbce zain-

stalowanej w komorze izotermicznej umieszczone są w wykonanych w niej otworach elementy pomia-

rowe mierzące temperaturę oraz elektrody do pomiaru napięcia Seebecka, przy czym co najmniej 

jeden z elementów pomiarowych temperatury ogrzewa się przez krótki czas prądem elektrycznym ze 

źródła prądowego a następnie rejestruje się równocześnie sygnały z elementów pomiarowych tempe-

ratury oraz napięcie Seebecka między elektrodami pomiarowymi. Element pomiarowy temperatury 

pełni zarówno funkcję grzejnika jak i jest używany do pomiaru temperatury, elementem pomiarowym 

może być termopara lub też czujnik rezystancyjny. Element pomiarowy pełniący funkcję grzejnika, 

ogrzewany jest bezpośrednio stałym lub zmiennym prądem elektrycznym ze źródła zasilania. Elemen-

ty pomiarowe mierzące temperaturę umieszczone są wewnątrz elektrod przeznaczonych do pomiaru 



 PL 218 266 B1 3 

współczynnika Seebecka. Współczynnik Seebecka oblicza się wyznaczając współczynnik nachylenia 

prostej na wykresie napięcia Seebecka Useeb od różnicy temperatur T. 

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku schematycz-

nym, na którym badana próbka 1 o dowolnym kształcie umieszczona jest w komorze 2 o stałej jedno-

rodnej temperaturze. Termopary 3 i 4 umieszczone są wewnątrz cienkich rurek metalicznych stano-

wiących elektrody 5 i 6 pomiarowe do pomiaru napięcia Seebecka. Elektrody pomiarowe wraz z ter-

moparami znajdują się w wywierconych w próbce otworach. Elektrody 5 i 6 wypełnione są materiałem 

dielektrycznym o wysokim przewodnictwie cieplnym w celu zapewnienia dobrego przepływu ciepła 

i równomiernego rozkładu temperatur wokół termopar. Termopary łączone są w sposób różnicowy, 

tzn. tak by jedne z biegunów termopar o tym samym znaku były ze sobą połączone elektrycznie. Na-

pięcie UT pomiędzy pozostałymi dwoma biegunami jest proporcjonalne do różnicy temperatur T. 

T = UT  k 

gdzie parametr k ma wartość stałą dla danego typu termopar w danej temperaturze. Istota po-

miaru polega na wytwarzaniu gradientu temperatur w próbce 1 przez bezpośrednie ogrzewanie jednej 

z termopar przepływającym przez nią prądem elektrycznym przez okres czasu a następnie wykony-

waniu jednoczesnego pomiaru napięcia Seebecka Useeb i różnicy temperatur T. Pomiar zaczyna się 

od ustabilizowania różnicy temperatury T. Gdy temperatura próbki jest ustalona, podłącza się termo-

parę do źródła prądu (8) za pomocą włącznika (7). Po pewnym czasie odłącza się układ zasilający 

włącznikiem (7) i rejestruje się jednocześnie sygnał różnicowy UT proporcjonalny do różnicy tempera-

tur T i napięcie Seebecka Useeb za pomocą zsynchronizowanych przetworników analogowo- 

-cyfrowych.  

Współczynnik Seebecka  jest równy współczynnikowi nachylenia prostej na wykresie napięcia 

Seebecka Useeb od różnicy temperatur T. 

S = dUSeeb / dT 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób pomiaru współczynnika Seebecka, polegający na tym, że elementy pomiarowe mie-

rzące temperaturę oraz elektrody do pomiaru napięcia Seebecka umieszczone są w otworach wyko-

nanych wewnątrz próbki zainstalowanej w komorze izotermicznej, znamienny tym, że co najmniej 

jeden z elementów pomiarowych (3 i 4) temperatury, pełni jednocześnie funkcję grzejnika, który 

ogrzewa się prądem elektrycznym ze źródła prądowego (8), a następnie rejestruje się równocześnie 

zmiany sygnałów z elementów pomiarowych temperatury oraz napięcia Seebecka między elektroda-

mi (5, 6) pomiarowymi w funkcji czasu. 

2. Sposób pomiaru według zastrz. 1, znamienny tym, że elementy pomiarowe (3 i 4) umiesz-

cza się wewnątrz elektrod (5 i 6), przeznaczonych do pomiaru napięcia Seebecka. 

3. Sposób pomiaru według zastrz. 1, znamienny tym, że elementem pomiarowym (3 i 4) może 

być termopara lub też czujnik rezystancyjny. 

4. Sposób pomiaru według zastrz. 1, znamienny tym, że element pomiarowy (3 i 4) pełniący 

funkcję grzejnika, ogrzewany jest bezpośrednio stałym lub zmiennym prądem elektrycznym ze źródła 

zasilania (8). 

5. Sposób pomiaru według zastrz. 1, znamienny tym, ze współczynnik Seebecka oblicza się 

wyznaczając tangens kąta nachylenia prostej na wykresie zależności napięcia Seebecka Useeb od 

różnicy temperatur T. 
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Rysunek 
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