Άζθεζε 32
Βαζκνλόκεζε ζεξκνδεύγνπο
32.1 θνπόο

θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ, θαζώο θαη ε
βαζκνλόκεζε ελόο ζεξκνδεύγνπο ηύπνπ Chromel-Constantan.
32.2 Θεσξία
32.2.1. Σν ζεξκνειεθηξηθό θαηλόκελν – Δηζαγσγή
Σν ζεξκνειεθηξηθό θαηλόκελν είλαη ε απεπζείαο κεηαηξνπή κηαο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο
ζε ειεθηξηθό δπλακηθό, θαζώο θαη ην αληίζηξνθν θαηλόκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαθνξά
ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ δύν άθξσλ ελόο αγσγνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο
δηαθνξάο δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ δύν απηώλ άθξσλ (θαη επνκέλσο δηέιεπζε ξεύκαηνο,
Φαηλόκελν Seebeck) θαη, αληηζηξόθσο, ε δηέιεπζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζα από ηελ
επαθή δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ πξνθαιεί ςύμε ή ζέξκαλζε ηεο επαθήο, αλάινγα κε ηε
θνξά ηνπ ξεύκαηνο (Φαηλόκελν Peltier).
Γηαηάμεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ζεξκνειεθηξηθό θαηλόκελν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ κε ηε κεηαηξνπή ζεξκόηεηαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, γηα ηελ
ςύμε ή ηε ζέξκαλζε ζπζθεπώλ, θαζώο θαη γηα κέηξεζε, ξύζκηζε ή έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Η εθαξκνγή ηνύ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ πνπ ζα κειεηεζεί ζηελ Άζθεζε απηή είλαη ην
ζεξκνζηνηρείν ή ζεξκνδεύγνο.

32.2.2. Σν θαηλόκελν Peltier
Σν 1834, ν Γάιινο Φπζηθόο J. C. Peltier παξαηήξεζε όηη, όηαλ έλα ξεύκα, Θ0, δηαξξέεη ηελ
επαθή δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ, εθηόο από ηε γλσζηή ζεξκόηεηα Joule πνπ εθιύεηαη κέζα
ζηνλ όγθν ησλ αγσγώλ ιόγσ ηεο αληίζηαζήο ηνπο, εθιύεηαη ή απνξξνθάηαη, αλάινγα κε ηε
θνξά ηνπ ξεύκαηνο, κηα πξόζζεηε πνζόηεηα ζεξκόηεηαο (ρ. 32.1α). Η πεηξακαηηθή κειέηε
ηνπ θαηλνκέλνπ έδεημε όηη ε πξόζζεηε ζεξκόηεηα (ζεξκόηεηα Peltier), QP, είλαη αλάινγε
πξνο ην θνξηίν πνπ δηαζρίδεη ηελ επαθή, είλαη δειαδή αλάινγε πξνο ηελ πξώηε δύλακε ηνπ
Θ0 θαη όρη πξνο ην ηεηξάγσλό ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηε ζεξκόηεηα Joule. Έρνπκε δειαδή

QP = ΚPΙ0 t,

(32.1)

όπνπ t είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δηέιεπζεο ηνπ ξεύκαηνο θαη ΚP ν ζπληειεζηήο Peltier. Ο
ζπληειεζηήο απηόο εμαξηάηαη από ηα κέηαιια πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή θαη από ηε
ζεξκνθξαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ελώ ε ζεξκόηεηα Joule δελ εμαξηάηαη από ηε θνξά ηνπ
ξεύκαηνο, ε ζεξκόηεηα Peltier εθιύεηαη, ζεξκαίλνληαο επνκέλσο ηελ επαθή, όηαλ ην ξεύκα
ξέεη πξνο ηε κία θαηεύζπλζε (π.ρ. από ην κέηαιιν Β πξνο ην κέηαιιν Α, ρ. 32.1) θαη
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απνξξνθάηαη, ςύρνληαο ηελ επαθή, όηαλ ην ξεύκα ξέεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. Από
ηελ Δμ. (32.1) πξνθύπηεη όηη ε κνλάδα ηνπ ζπληειεζηή Peltier είλαη ην Volt. Γηα ηα
πεξηζζόηεξα δεύγε κεηάιισλ, ε ηηκή απηνύ ηνπ ζπληειεζηή είλαη πνιύ ρακειή, ηεο ηάμεο
ηνπ 10-2  10-3 V, θαη γηα ην ιόγν απηό ε ζεξκόηεηα Peltier πνιύ δύζθνια δηαρσξίδεηαη από
ηε ζεξκόηεηα Joule.

ρήκα 32.1. Όηαλ ε επαθή δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ, Α θαη Β, δηαξξέεηαη από ξεύκα, ε επαθή απηή
ςύρεηαη ή ζεξκαίλεηαη αλάινγα κε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο.

32.2.3. To θαηλόκελν Seebeck - Θεξκνειεθηξεγεξηηθή δύλακε
Σν 1821, ν Πξώζνο Φπζηθόο T. J. Seebeck δηαπίζησζε όηη έλα θύθισκα πνπ απνηειείηαη από
δύν δηαθνξεηηθά κέηαιια, νη επαθέο ησλ νπνίσλ
δηαηεξνύληαη ζε δηαθνξεηηθέο
ζεξκνθξαζίεο, δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα. Η ηηκή απηνύ ηνπ ξεύκαηνο είλαη αλάινγε
ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ δύν επαθώλ θαη εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ησλ
κεηάιισλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή. Δίλαη πξνθαλέο όηη, γηα λα δηαξξέεηαη ην θύθισκα από
ξεύκα, ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα δηαθνξά δπλακηθνύ αλάκεζα ζηηο δύν επαθέο
όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο ηνπο δελ είλαη ίζεο. Σν θαηλόκελν απηό, πνπ νλνκάζηεθε θαηλόκελν
Seebeck είλαη, όπσο αληηιακβαλόκαζηε, ην αληίζηξνθν ηνπ θαηλνκέλνπ Peltier.

ρήκα 32.2. Όηαλ νη επαθέο δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ, Α θαη Β, βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο,
ην θύθισκα ησλ αγσγώλ απηώλ δηαξξέεηαη από ξεύκα, Θ, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη από ηε δηαθνξά κεηαμύ
ησλ δύν ζεξκνθξαζηώλ Σ1 θαη Σ2. Δδώ Σ1 > Σ2.

Μηα ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ Seebeck δίλεηαη ζην ρ. 32.2, ην νπνίν εηθνλίδεη
έλα θιεηζηό θύθισκα απνηεινύκελν από δύν δηαθνξεηηθά κέηαιια, Α θαη Β, νη επαθέο ησλ
νπνίσλ δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο Σ1 θαη Σ2. Λόγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο Σ1  Σ2 ,
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ην θύθισκα δηαξξέεηαη από ξεύκα. Η δηαθνξά δπλακηθνύ, U, ζηελ νπνία νθείιεηαη απηό ην
ξεύκα, ε νπνία απνθαιείηαη θαη ζεξκν-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε δίλεηαη από ηε ζρέζε
U  C (T1  T2 )

(32.2)

όπνπ C είλαη κία ζηαζεξά πνπ νλνκάδεηαη ζηαζεξά ηνπ δεύγνπο ησλ δύν κεηάιισλ.
Πξνθαλώο ε ηηκή ηεο C εμαξηάηαη από ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο κνλάδεο ησλ U θαη Σ.

32.2.3. Σν ζεξκνζηνηρείν
Σν ζεξκνζηνηρείν ή ζεξκνδεύγνο, ζηελ απινύζηεξή ηνπ κνξθή, ζπλίζηαηαη ζηελ επαθή
δύν δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ή ηνλ έιεγρν ηεο
ζεξκνθξαζίαο.(ρ. 32.3) Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν Seebeck, ηε κεηαηξνπή
δειαδή ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ επαθώλ ησλ δύν κεηάιισλ ζε δηαθνξά
ειεθηξηθνύ δπλακηθνύ. Μεηξώληαο απηή ηε δηαθνξά δπλακηθνύ κε έλα θαηάιιειν
βνιηόκεηξν (V), κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνπ ηε
δεκηνύξγεζε.
Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε κηα άγλσζηε απόιπηε ζεξκνθξαζία, T1, ζα πξέπεη ε κία από ηηο
δύν επαθέο λα βξίζθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε απηή ζεξκνθξαζία (θύξηα επαθή), ελώ ε άιιε
επαθή (επαθή αλαθνξάο, ζπλήζσο ε ςπρξή) λα δηαηεξείηαη ζε κηα γλσζηή ζεξκνθξαζία
αλαθνξάο, T2 (π.ρ. ζηνπο 0 νC). ε βαζκνύο Κειζίνπ, ζπκβνιίδνπκε ζπλήζσο ηε ζεξκνθξαζία
κε ζ, αληί γηα Σ.

ρήκα

32.3 Απινπνηεκέλε παξάζηαζε ελόο ζεξκνζηνηρείνπ,
απνηεινύκελνπ από δύν δηαθνξεηηθά κέηαιια, Α θαη Β, ηα ζεκεία επαθήο
ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο T1 θαη T2, αληηζηνίρσο. Γηα λα
πξνζδηνξίζνπκε ηελ άγλσζηε
ζεξκνθξαζία, T1, κεηξάκε κε έλα
βνιηόκεηξν, V, ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε πνπ παξάγεηαη εμαηηίαο ηεο
δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο T2  T1 (ή ζ2  ζ1 ζε νC) κεηαμύ ησλ δύν επαθώλ. Η
ζεξκνθξαζία T2 ή ζ2 (πνπ νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία αλαθνξάο) ζα πξέπεη λα
είλαη γλσζηή θαη ζπλήζσο είλαη ίζε κε 0 νC.

Σα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά θαη βηνκεραληθά ζεξκνζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο
κεζόδνπο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο ςπρξήο επαθήο θαη ηε ξύζκηζε ησλ κεηαβνιώλ
ζεξκνθξαζίαο ζηηο επαθέο ζύλδεζεο ησλ ειεθηξνδίσλ, κε απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε
επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ αύμεζε ηεο αθξηβείαο ηνπο.
ήκεξα, ηα ζεξκνδεύγε θαιύπηνπλ έλα εύξνο ζεξκνθξαζηώλ πνπ εθηείλεηαη από 2 έσο
3000 Κ θαη, επεηδή έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή, είλαη πνιύ πην βνιηθά ζηε ρξήζε ηνπο
από ηα αληίζηνηρα γπάιηλα θαη εύζξαπζηα ζεξκόκεηξα πδξαξγύξνπ, γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ
έιεγρν ζεξκνθξαζηώλ ζηελ επηζηήκε θαη ηε βηνκεραλία.

144

ρήκα 32.4. Κακπύιεο βαζκνλόκεζεο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ζεξκνδεπγώλ. U είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ (ή
ζεξκν-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε) αλάκεζα ζηηο δύν επαθέο ηνπ ζεξκνδεύγνπο, όηαλ ε επαθή αλαθνξάο είλαη
ζηνπο 0 νC θαη ε άιιε ζηε ζεξκνθξαζία ζ. Παξαηεξνύκε όηη νη θακπύιεο ζπκπεξηθέξνληαη ζρεδόλ γξακκηθά
ζηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ 0 – 100 νC.

32.2.4. Υαξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο κεξηθώλ ζεξκνδεπγώλ
ην ρ. 32.4 δίλνληαη νη ηηκέο ηεο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο γηα κεξηθά ζεξκνδεύγε πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αιιά θαη ζηηο εθαξκνγέο. Σν
πξσηόθνιιν θαηαγξαθήο ησλ θακππιώλ απηώλ είλαη απηό ησλ δύν ζεξκνδεπγώλ, όπνπ ε
ζεξκνθξαζία ηήο επαθήο αλαθνξάο (Reference Junction) είλαη 0 0C. ηηο θακπύιεο απηέο ε
ζεξκν-ειεθηξεγεξηηθή δύλακε, U, δίλεηαη ζε mV ελώ ε ζεξκνθξαζία, ζ, ζε 0C. Όπσο
βιέπνπκε, παξ‟ όιν πνπ νη θακπύιεο δελ είλαη απνιύησο γξακκηθέο ζε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή
ζεξκνθξαζηώλ, ζε ζρεηηθά κηθξή πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ ε γξακκηθόηεηα είλαη
ηθαλνπνηεηηθή. Δπνκέλσο ν ζπληειεζηήο C ζηελ Δμ. (32.2) κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαζεξόο.

32.3 Μέζνδνο
Η βαζκνλόκεζε ελόο ζεξκνδεύγνπο ή ε κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή αλαινγίαο, C, ζηελ Δμ.
(32.2) ζπλίζηαηαη ζηελ αλεύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ελδείμεσλ, U, ηνπ βνιηνκέηξνπ θαη
ησλ ελδείμεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζ, ελόο αμηόπηζηνπ ζεξκνκέηξνπ. Γηα ην ζθνπό απηό
ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα ησλ δύν επαθώλ, ηεο θύξηαο θαη ηεο επαθήο αλαθνξάο.
πλήζσο, ε επαθή αλαθνξάο βξίζθεηαη κέζα ζε έλα δνρείν κε πάγν, (ζ2 = 0 0C), ελώ ε θύξηα
επαθή βπζίδεηαη κέζα ζε έλα ζώκα (πγξό ή ζηεξεό), ε ζεξκνθξαζία, ζ1, ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη
θαη κεηξάηαη κε έλα αμηόπηζην ζεξκόκεηξν.
ηελ Άζθεζε απηή μεθεύγνπκε από ην απζηεξό πξσηόθνιιν, αληηθαζηζηώληαο ην δνρείν
ησλ 0 0C κε έλαλ κεηαιιηθό θύιηλδξν κεγάιεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζε
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ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Απηό είλαη επηηξεπηό, όηαλ επηζπκεί θαλείο λα βαζκνλνκήζεη ην
ζεξκνδεύγνο ζε κηα ζηελή πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ (20  90 0C), γεηηνληθή ηνπ 0 0C.
Πξάγκαηη, αλ εμεηάζεη θαλείο πξνζεθηηθά ηηο θακπύιεο ζην ρ. 32.4, ζα δηαπηζηώζεη όηη νη
θιίζεηο ηνπο ζηα ζεξκνθξαζηαθά δηαζηήκαηα 0  90 0C θαη 20  90 0C είλαη, ζηελ πξάμε,
ίζεο. πλεπώο, ε βαζκνλόκεζε ηνπ ζεξκνδεύγνπο κπνξεί λα γίλεη θαη όηαλ ε επαθή
αλαθνξάο βξίζθεηαη ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ελώ ε θύξηα επαθή είλαη ζεξκόηεξε
θαηά Γζ. Έηζη, ζηελ Άζθεζε απηή, ε βαζκνλόκεζε ηνπ ζεξκνδεύγνπο γίλεηαη κε ηε κέηξεζε
ηεο ηάζεο, U, σο ζπλάξηεζεο ηεο δηαθνξάο Γζ = ζ – ζπεξ. Από ηελ θιίζε ηεο πεηξακαηηθήο
θακπύιεο U = f (Γζ), κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζηαζεξά αλαινγίαο, C, ηεο Δμ. (32.2)
θαη, επνκέλσο λα βαζκνλνκήζνπκε ην ζεξκνδεύγνο καο.
Γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία παξαζηηηθώλ ηάζεσλ, εμαηηίαο ησλ ζεκείσλ ζύλδεζεο (γ θαη
δ ρ. 32.5) ηνπ ζεξκνδεύγνπο κε ηα ειεθηξόδηα από ραιθό (Cu), ζα πξέπεη ηα δύν απηά
ζεκεία λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα αθξηβώο ζεξκνθξαζία, ζα πξέπεη δειαδή λα δηαζθαιίδεηαη
όηη ζγ = ζδ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα παξαζηηηθά ζεξκνδεύγε παξάγνπλ ίζεο θαη αληίζεηεο
ηάζεηο, πνπ αιιειναλαηξνύληαη πιήξσο.
Να πξνζζέζνπκε αθόκε όηη ηηο ζεξκνθξαζίεο ζ θαη ζπεξ είλαη πξνηηκόηεξν λα ηηο κεηξά θαλείο
κε ην ίδην ζεξκόκεηξν θαη όρη κε δύν δηαθνξεηηθά, έηζη ώζηε λα εμαιείθεηαη ην ηπρόλ
ζπζηεκαηηθό ζθάικα ηνπ ζεξκόκεηξνπ.

32.4 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη (ρ. 32.5):
 Γύν κεηαιιηθνύο θπιίλδξνπο (δίζθνπο) κε κεγάιε ζεξκηθή αδξάλεηα, πνπ ζηεξίδνληαη
ζε βάζεηο από ηεθιόλ. Η ζεξκηθή αδξάλεηα απνηξέπεη ηηο αθαλόληζηεο δηαθπκάλζεηο ηεο
ζεξκνθξαζίαο, πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηπραίνπο παξάγνληεο, όπσο ε θίλεζε
ηνπ αέξα θ.ι.π. Ο έλαο θύιηλδξνο νλνκάδεηαη θύξηνο δίζθνο, ή δίζθνο εξγαζίαο θαη
ζεξκαίλεηαη έσο ηνπο 90 0C, ελώ ν άιινο, πνπ είλαη ν δίζθνο αλαθνξάο, παξακέλεη
ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
 Γύν ζεξκνδεύγε ηύπνπ Chromel-Constantan (Chromel: 90% Ni - 20% Cr θαη
Constantan: 55% Cu - 45% Ni) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαιή ζεξκηθή επαθή κε ηνπο
κεηαιιηθνύο θπιίλδξνπο, ε ζεξκνθξαζία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε έλα
αμηόπηζην ςεθηαθό ζεξκόκεηξν. Η θαιή ζεξκηθή επαθή ησλ ζεξκνδεπγώλ κε ηνπο
κεηαιιηθνύο θπιίλδξνπο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιειεο επνμεηδηθήο
θόιιαο γηα ηε ζπγθόιιεζή ηνπο.
 Έλα ςεθηαθό ζεξκόκεηξν, πνπ κεηξά ζε βαζκνύο Κειζίνπ (0C) κε δηαθξηηηθή
ηθαλόηεηα 0,1 νC. Σν ζθάικα ηνπ νξγάλνπ απηνύ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 0,5 0C.
 Έλα δεπγάξη νξεηράιθηλσλ πιαθηδίσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη επαθέο
ζύλδεζεο ηνπ βνιηόκεηξνπ κε ηα ζεξκνδεύγε, αλάκεζα ζε δύν θύιια κίθαο, ππό
κεγάιε πίεζε. Η απνζηνιή απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλζήθε Σγ
= Σδ. Η κίθα είλαη κνλσηήο θαη απνηξέπεη ην αλεπηζύκεην βξαρπθύθισκα κεηαμύ ησλ
δύν ζεκείσλ ζύλδεζεο.
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ρήκα 32.5 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βαζκνλόκεζε ηνπ
ζεξκνδεύγνπο Chromel-Constantan. Σν κηθξνβνιηόκεηξν κεηξάεη ηε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ δεκηνπξγείηαη
εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ δίζθνπ εξγαζίαο θαη δίζθνπ αλαθνξάο. Ο δίζθνο εξγαζίαο
ζεξκαίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο κηθξήο ζεξκαηλόκελεο ξάβδνπ (ειεθηξηθνύ ζεξκαληήξα), ελώ ν δίζθνο
αλαθνξάο δηαηεξείηαη ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Οη επαθέο ζύλδεζεο γ θαη δ βξίζθνληαη ζπκπηεζκέλεο
αλάκεζα ζε δύν θύιια κίθαο, ώζηε λα δηαηεξνύληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, ρσξίο όκσο λα βξαρπθπθιώλνληαη.
Σν ίδην ζεξκόκεηξν κεηαθέξεηαη από ηνλ έλα θύιηλδξν ζηνλ άιιν, ώζηε λα εμαιείθεηαη ην ζπζηεκαηηθό ζθάικα
θαηά ηε κέηξεζε ησλ δύν ζεξκνθξαζηώλ.

 Έλαλ ειεθηξηθό ζεξκαληήξα 20 W, ππό κνξθή ιεπηήο ζεξκαηλόκελεο ξάβδνπ,
δηακέηξνπ 3,5 mm, ε νπνία εηζάγεηαη κέζα ζε κία εηδηθή ππνδνρή ηνπ κεηαιιηθνύ
θπιίλδξνπ, γηα ηε ζέξκαλζή ηνπ.
 Έλα πνιύκεηξν ην νπνίν, ζηελ θιίκαθα ησλ 200 mV, έρεη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 10 κV
θαη κπνξεί επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηθξνβνιηόκεηξν.
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32.5. Δθηέιεζε
1. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ςεθηαθό πνιύκεηξν, επηιέμηε ηελ θιίκαθα 200 mV DC, θαη
πεξηκέλεηε έλα πεληάιεπην έσο όηνπ ζηαζεξνπνηεζνύλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σν ςεθηαθό
ζεξκόκεηξν εηζάγεηαη ζε κηα εηδηθή ππνδνρή, πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ησλ
θπιίλδξσλ.
2. Μεηξήζηε θαη ζεκεηώζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δίζθνπ αλαθνξάο, ν νπνίνο έρεη ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ΠΡΟΟΥΗ: Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο επαλαιακβάλεηαη ζηνπο 35, 50, 65, 80
θαη 90 0C ηεο θύξηαο επαθήο (βι. εξσηεκαηηθά, ?, ζηνλ Πίλαθα Θ).
3. Δηζάγεηε ηνλ ζεξκαληήξα ζηνλ θύιηλδξν πνπ πξόθεηηαη λα ζεξκαλζεί θαη, ζηε ζπλέρεηα,
ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζεξκαληήξα.
ΠΡΟΟΥΗ: ν ζεξκαληήξαο πξέπεη λα εηζάγεηαη ζε όιν ηνπ ην κήθνο γηα λα απνηξαπεί ε
θαηαζηξνθή ηνπ.
4. Καζώο ε ζεξκνθξαζία ηνπ θύξηνπ θπιίλδξνπ αξρίδεη αξγά λα αλεβαίλεη, ζεκεηώζηε ηηο
ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζ , θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ κηθξνβνιηόκεηξνπ, U,
ζπκπιεξώλνληαο ηνλ Πίλαθα Ι. Η ζεξκνθξαζία ηνπ θπιίλδξνπ δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηνπο 90
0
C, γηαηί ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ ζεξκόκεηξνπ θαη
ηεο επνμεηδηθήο θόιιαο.
5. βήζηε ηνλ ζεξκαληήξα θαη ην πνιύκεηξν.
Πίλαθαο Ι
ζ (0C)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

U (κV)
ζπεξ
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?

?

?

?

?

?

Γζ (0C)
32.6 Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
1. Από ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα Ι, ππνινγίζηε ηηο δηαθνξέο Γζ = ζ – ζπεξ. ρεδηάζηε ζε γξαθηθή
παξάζηαζε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία ηεο ηάζεο, U, σο ζπλάξηεζε ηνπ Γζ θαη, από ηελ θιίζε
ηεο επζείαο, ππνινγίζηε γξαθηθά ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνπ ζεξκνδεύγνπο ChromelConstantan ζην δηάζηεκα 0 – 70 0C θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο, δC, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Σόκν Ι ησλ «Εξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Φπζηθήο» (βι. Σόκνο Ι,
Παξάγξ. Α).
2. Δίλαη γξακκηθή ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ε ζρέζε U = f (Γζ);
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΚΗΗ 32 (Π32)
Βαζκνλόκεζε ζεξκνδεύγνπο
Π32.1 Σν θαηλόκελν Peltier - Δζσηεξηθό δπλακηθό επαθήο δύν κεηάιισλ
Η εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ Peltier ππνδεηθλύεη όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ
αγσγηκόηεηαο κεηαβάιιεηαη όηαλ απηά δηαπεξλνύλ ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δύν
κεηάιισλ. Πξάγκαηη, αλ ε θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα απμάλεηαη, ε αύμεζε ηεο ελέξγεηαο
κεηαθέξεηαη ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα θαη ε επαθή ησλ δύν κεηάιισλ ζεξκαίλεηαη.
Αληηζέησο, αλ ε θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηά κεηώλεηαη, ε επαθή ςύρεηαη (ρ. Π32.1α). Απηό όκσο
ζεκαίλεη όηη κεηαμύ ησλ δύν κεηάιισλ ππάξρεη κία δηαθνξά δπλακηθνύ, ε νπνία
δεκηνπξγείηαη ιόγσ δηαθνξώλ ζηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ δύν κεηάιισλ, θαη νλνκάδεηαη
εζσηεξηθή δηαθνξά δπλακηθνύ επαθήο (Ui).
ην κνληέιν ηνπ αεξίνπ ειεπζέξσλ ειεθηξνλίσλ ηεο Φπζηθήο πκππθλσκέλεο Ύιεο, ε
δεκηνπξγία ηνπ βήκαηνο δπλακηθνύ (ρ. Π32.1β) ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δύν
κεηάιισλ απνδίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα δύν κέηαιια.
Πξάγκαηη, έζησ όηη, πξηλ έξζνπλ ζε επαθή, ηα δύν κέηαιια δελ ήηαλ θνξηηζκέλα θαη όηη ε
ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ, nA, ζην κέηαιιν Α ήηαλ κεγαιύηεξε από εθείλε ηνπ Β, nB,
δειαδή nA > nB. Σε ζηηγκή πνπ ηα κέηαιια έξρνληαη ζε επαθή, έλα κέξνο ησλ ειεθηξνλίσλ
ηνπ ζώκαηνο Α αξρίδεη λα εηζρσξεί ζην ζώκα Β, θνξηίδνληαο ην πξώην κε ζεηηθό θαη ην
δεύηεξν κε αξλεηηθό θνξηίν. Η θόξηηζε απηή δεκηνπξγεί έλα επηβξαδπληηθό πεδίν, ην νπνίν
ζα απμάλεηαη έσο όηνπ εμηζσζνύλ νη ξνέο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηε δηαρσξηζηηθή
επηθάλεηα πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο.

ρήκα Π32.1. (α) Όηαλ ε επαθή δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ, Α θαη Β, δηαξξέεηαη από ξεύκα, ε επαθή απηή
ςύρεηαη ή ζεξκαίλεηαη αλάινγα κε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο. (β) Όηαλ ε ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ, nA, ζην
κέηαιιν Α είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε ηνπ Β, nB, ε κεηάβαζε ειεθηξνλίσλ από ην Α ζην Β δεκηνπξγεί κηα
εζσηεξηθή δηαθνξά δπλακηθνύ επαθήο, πνπ απεηθνλίδεηαη κε ην ζθαινπάηη. ζην (εζηηγκέλν) ελεξγεηαθό
δηάγξακκα.

Δθόζνλ ε ελεξγεηαθή δηαθνξά, πνπ νθείιεηαη ζηελ εζσηεξηθή δηαθνξά δπλακηθνύ επαθήο,
Ui, κεηαμύ ησλ δύν κεηάιισλ είλαη eUi, ζύκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Μεραληθή (θαηαλνκή
Boltzmann), νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ, nΑ θαη nΒ, ησλ δύν κεηάιισλ ζπλδένληαη κε
ηε ζρέζε:
 eU 
nA  nB exp  i 
 kT 

(Π32.1)

όπνπ k ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann θαη Σ ε απόιπηε ζεξκνθξαζία. Από ηελ ηειεπηαία ζρέζε
πξνθύπηεη όηη ε εζσηεξηθή δηαθνξά δπλακηθνύ επαθήο, Ui, είλαη ίζε κε
Ui 

kT nB
ln
e
nA

(Π32.2)
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ε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ν παξάγνληαο kT/e είλαη πεξίπνπ 2,5  10–2 V, ελώ ν
ινγάξηζκνο ηνπ nΑ/ nΒ ηζνύηαη κε κεξηθέο κόλν κνλάδεο. πλεπώο, από ην απιό απηό κνληέιν
πξνθύπηεη όηη ε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δύν
κεηάιισλ είλαη ηεο ηάμεο ηεο πεηξακαηηθήο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή Peltier. Βιέπνπκε
επνκέλσο όηη ε θιαζηθή πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο αγσγνύο δίλεη
ηθαλνπνηεηηθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη νδεγεί ζηελ Δμ. (32.1), ε νπνία απνδίδεη
ηθαλνπνηεηηθά ηόζν ηελ ηηκή όζν θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ εζσηεξηθνύ δπλακηθνύ από ηε
ζεξκνθξαζία.
Π.32.2. Θεξκνειεθηξεγεξηηθή δύλακε (Φαηλόκελν Seebeck)
Σν θαηλόκελν πξσηνπαξαηεξήζεθε από ηνλ Seebeck (1826) θαη θέξεη ην όλνκά ηνπ. Ο
εξεπλεηήο θαηέγξαςε ηελ εκθάληζε κηαο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ζε έλα θύθισκα από
ζύξκαηα δηαθόξσλ κεηάιισλ όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο ησλ επαθώλ ηνπο δελ ήηαλ ίζεο.
Σνπο ιόγνπο πνπ πξνθαινύλ ηελ εκθάληζε ηεο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο ζα ηνπο
εμεηάζνπκε ζην ίδην παξάδεηγκα ησλ αγσγώλ Α θαη Β, κόλν πνπ ηώξα ζα ππνζέζνπκε όηη θαη
ηα ειεύζεξα ηνπο άθξα βξίζθνληαη ζε επαθή (ρ. Π32.2). Όπσο βιέπνπκε, ζην θιεηζηό απηό
θύθισκα ππάξρνπλ δύν επαθέο πνπ δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα. H
εμσηεξηθή δηαθνξά δπλακηθνύ επαθήο κεδελίδεηαη. Όζν γηα ηα δύν εζσηεξηθά δπλακηθά
επαθήο Ui1 θαη Ui2, νη ηηκέο ηνπο εμαξηώληαη από ηε ζεξκνθξαζία (Δμ. Π32.24) θαη ηα
πξόζεκά ηνπο είλαη αληίζεηα. Έηζη, ε ζπλνιηθή ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηνπ θιεηζηνύ
θπθιώκαηνο είλαη κεδέλ όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο ησλ δύν επαθώλ είλαη ίζεο, δειαδή όηαλ Σ1 =
Σ2. Αιιά όηαλ, γηα παξάδεηγκα, Σ1 > Σ2, ζην θύθισκα εκθαλίδεηαη κηα ειεθηξεγεξηηθή
δύλακε U, ε νπνία εμαξηάηαη από ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ δπν επαθώλ θαη ην είδνο ησλ
κεηάιισλ. ύκθσλα κε ην κνληέιν πνπ εμεηάζακε πξνεγνπκέλσο, ε ηηκή ηεο είλαη
k n
U  U i1  U i 2  (T1  T2 ) ln B
e nA

(Π32.3)

U  C(T1  T2 ) ,

(Π32.4)

ή

όπνπ C είλαη κία ζηαζεξά πνπ νλνκάδεηαη ζηαζεξά ηνπ δεύγνπο ησλ δύν κεηάιισλ. Από ηελ
αλάιπζε απηή πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ην θαηλόκελν Seebeck ή ην ζεξκνειεθηξηθό
θαηλόκελν είλαη αληίζηξνθν ηνπ θαηλνκέλνπ Peltier.
Τ1

Α

Β

Λόγσ ηεο κηθξήο αληίζηαζεο ηνπ θιεηζηνύ απηνύ θπθιώκαηνο, ε
ζεξκνειεθηξεγεξηηθή δύλακε πξνθαιεί κεγάια ξεύκαηα πνπ
κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ ζρεηηθά εύθνια. Σν θαηλόκελν ακέζσο
εθαξκόζηεθε ζηε ζεξκνκεηξία. ήκεξα, ηα ζεξκνδεύγε θαιύπηνπλ
έλα εύξνο ζεξκνθξαζηώλ πνπ εθηείλεηαη από 2 έσο 3000 Κ.
Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δύν θνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο ζύξκαηα, ηα
ειεύζεξα άθξα ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε έλαλ κεηξεηή ειεθηξηθήο
ηάζεο ή ξεύκαηνο θαη, θαζώο έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή, είλαη
πνιύ πην βνιηθά ζηε ρξήζε ηνπο από ηα αληίζηνηρα γπάιηλα θαη
εύζξαπζηα ζεξκόκεηξα πδξαξγύξνπ.

Πνιιά ππόζρεηαη ε εθαξκνγή ηνπ θαηλνκέλνπ Seebeck ζηελ άκεζε
κεηαηξνπή
ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. ήκεξα, ε
ρήκα Π32.2
απόδνζε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ είλαη 15 %, δειαδή είλαη κόλν δύν
θνξέο κηθξόηεξε από ην γλσζηό θαη πνιπδάπαλν θύθιν: ζεξκηθή
ελέξγεηα-αηκόο-κεραληθή ελέξγεηα-ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ αηκνειεθηξηθώλ γελλεηξηώλ.
Τ2
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