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TERMOELEMENTO  GRADAVIMAS 

 
Darbo tikslas. Išmatuoti termoelektrovarą ir nustatyti jos priklausomybę nuo sąlyčio kontaktų 

temperatūrų skirtumo. 

Teorinė dalis  

Sujungus du skirtingus metalus, jų sujungimo vietoje susidaro  kontaktinis potencialų skirtumas. 

A. Volta (1795) nustatė du dėsnius: 

1. Kontaktinis potencialų skirtumas tarp dviejų sujungtų metalinių laidininkų priklauso nuo 

temperatūros ir jų prigimties. 

2. Sujungus kelis skirtingų metalų laidininkus nuosekliai, esant vienodai temperatūrai, kontaktinis 

potencialų skirtumas tarp jų galų nepriklauso nuo tarpinių metalų prigimties. 

Yra dvi kontaktinio potencialų skirtumo susidarymo priežastys. 

Pirmoji priežastis yra ta, kad sujungtuose metaluose yra skirtinga laisvųjų elektronų koncentracija. 

Jeigu turime sujungtus du skirtingus metalus (1 pav.), kuriuose elektronų koncentracija 21 nn  , tai 

laisvieji elektronai difunduos iš didesnės koncentracijos srities į mažesnės koncentracijos sritį.  

 

 
1 pav. 

 

Dėl šios priežasties 1 metalas įsielektrina teigiamai, o 2 metalas – neigiamai. Susidaręs kontaktinis 

potencialų skirtumas išreiškiamas formule: 
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čia k – Bolcmano konstanta T cabsoliutinė temperatūra, e – elektrono krūvio absoliutinė vertė. 

Antroji priežastis – skirtingas elektronų išlaisvinimo darbas iš tų metalų. Jeigu elektronų 

išlaisvinimo darbas iš pirmojo metalo A1 yra mažesnis už A2, tai daugiau elektronų pereina iš pirmojo 

metalo į antrąjį, nes šis metalas daugiau traukia elektronus. Dėl šios priežasties 1 metalas įsielektrina 

teigiamai, o 2 – neigiamai. Šį potencialų skirtumą galima užrašyti taip: 
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Tada suminis kontaktinis potencialų skirtumas yra lygus  
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Jeigu turime uždarą grandinę iš dviejų skirtingų metalų laidininkų ir abiejų kontaktų temperatūros 

yra vienodos, tai kiekviename kontakte susidaro tokio pat dydžio, bet priešingo ženklo kontaktinis 

potencialų skirtumas. Jų algebrinė suma lygi nuliui, ir grandinėje srovė netekės. Esant skirtingai kontaktų 

temperatūrai ( 21 TT  ), grandinėje atsiranda termoelektrovara: 
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čia   – savitoji termoelektrovara arba termoelektrovaros koeficientas: kai   ,121 KTT . 
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Iš (4) formulės matome, kad termoelektrovara priklauso nuo termoelementą sudarančių metalų 

prigimties ir yra tiesiog proporcinga kontaktų temperatūrų skirtumui. 

Šis reiškinys vadinamas Zėbeko efektu. Remiantis šiuo reiškiniu sudaromi termoelementai. 

 
2 pav. 

 

Termoelementą sudaro dvi skirtingų metalų (gali būti varis-bismutas, nikelis-geležis, geležis-

konstantanas ir kt.) vielos, kurių kontaktai yra suvirinti. Vienas kontaktas įleidžiamas į indą su keičiamos 

temperatūros T1 vandeniu, o antras laikomas inde su vandeniu arba tirpstančiu ledu, kurio temperatūra T2 

yra pastovi (T2  const). Susidariusią termoelektrovarą matuojame milivoltmetru (mV). 

Termoelemente šiluminė energija betarpiškai virsta elektros energija. Termoelementai naudojami 

temperatūrai matuoti (termoporos). Jie gali būti naudojami ir kaip elektros srovės šaltiniai. Metalinių 

termoelementų yra mažas naudingumo koeficientas. Puslaidininkinių termoelementų termoelektrovara yra 

šimtus kartų didesnė. Puslaidininkinių termoelementų baterijos gali būti naudojamos kaip elektros srovės 

šaltiniai. Jų naudingumo koeficientas siekia 10-20%. 

Darbo priemonės 

Aparatūrą sudaro termoelementas su į grandinę įjungtu milivoltmetru (2 pav.). Termoelemento 

kontaktai įleisti į indus su vandeniu. Vandenį šildome stiklinėje kolboje ant elektrinės plytelės. 

Darbo eiga: 

1. Iš indo, kur pažymėta temperatūra T1, išleidžiame vandenį į stiklinę kolbą ir dedame ant įjungtos į 

tinklą elektrinės plytelės. Vandenį šildome apie 2 min. (reikia, kad vandens temperatūra pakiltų 

apie 2-4 
0
C). 

2. Pašildytą vandenį supilame atgal į metalinį indą, palaukiame kol nusistovės temperatūra ir 

milivoltmetru išmatuojame termoelektrovarą. 

3. Bandymą pakartojame dar dešimt kartų. 

4. Gautus matavimų rezultatus surašome į 1 lentelę. 

5. Iš matavimo duomenų apskaičiuojame termoelektrovaros koeficientą  . 

6. Termoelektrovaros priklausomybę nuo temperatūrų skirtumo atvaizduojame grafiškai. X ašyje 

atidedame temperatūrų skirtumą, o Y ašyje – termoelektrovarą. 

 

1 lentelė 

Eil. Nr.  , mV T1, K T2, K T , K  , mV/K 
.vid , mV/K 

 

 

      

Kontroliniai klausimai 

1. Parašykite Voltos dėsnius. 

2. Paaiškinkite kontaktinio potencialų skirtumo susidarymo priežastis. 

3. Paaiškinkite termoelementų sandarą ir kam jie naudojami? 

4. Paaiškinkite termoelektrovaros jėgos susidarymo sąlygą. Parašykite ir paaiškinkite 

termoelektrovaros jėgos formulę. 

5. Paaiškinkite darbo atlikimo metodiką naudojant termoelementą. 
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