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ՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄ    

Ավագյան Ավագյան Ավագյան Ավագյան ԷդվարդԷդվարդԷդվարդԷդվարդ    
Քոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան Վիլեն    

Փարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան Սմբատ    
Շախկյան ԱնիՇախկյան ԱնիՇախկյան ԱնիՇախկյան Անի    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Պելտյեի էֆեկտ, Զեեբեկի էֆեկտ, Թոմսոնի 

էֆեկտ, Ջոուլ-Լենցի էֆեկտ, թերմոէլշու, թերմոզույգ: 
 
19-րդ դարի կեսերին մի շարք գիտական հայտնագործություններ 

հիմք են դրել թերմոէլեկտրականության զարգացմանը: Ուրախալի է, որ 
այդ ոլորտի գիտական ուղղությունները ընդլայնվում են մեր ժամանակ-
ներում: 18-րդ դարի սկզբին հիմնական գիտական ուղղությունները և տե-
սությունները դեռևս նոր էին կազմավորվում, իսկ հիմնական շարժիչ ուժ 
եղել են բազմազան էքսպերիմենտները, որոնք իրականացվել են իրենց 
գործի իսկական ջատագովների կողմից: Դրանց թվին է պատկանել նաև 
Ժան Աթանաս Պելտեն: Իր փորձերից մեկի ժամանակ Պելտեն հայտնա-
բերել է, որ երկու տարբեր մետաղների միացման տեղով անցնող հոսան-
քը առաջացնում է ջերմաստիճանների տարբերություն մետաղների կոն-
տակտի և ազատ ծայրերի միջև: Ընդ որում, եթե այդ ժամանակ Ջոուլն 
արդեն բացատրել էր հաղորդչի տաքացումը հոսանքի անցման ժամա-
նակ, ապա սառեցումը շրջակա միջավայրից ցածր ջերմաստիճանում 
թվում էր հրաշք: Բայց գիտությունը առաջ էր գնում, և շուտով Լենցը 
առաջ է քաշել տեսություն, որը լրիվ բացատրում է բոլոր թերմոէլեկտրա-
կան երևույթները, այդ թվում նաև հետագայում հայտնագործված Թոմսո-
նի երևույթը [1-3]: Ներկայումս տարբեր գիտահետազոտական լաբորա-
տորիաներում շարունակվում են ինտենսիվ որոնողական աշխատանք-
ներ տարվել այդ երևույթների օգտագործման համար և ավելի էֆեկտիվ 
նյութերի ստացման ուղղությամբ: Ընդ որում, շեշտը դրվում է կիսահա-
ղորդչային նյութերի վրա, որոնց մեջ նրանք արտահայտված են ավելի 
ցայտուն: Այսպիսով, այդ երևույթների ուսումնասիրությունները տարբեր 
նյութերում մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում գիտության և տեխ-
նիկայի բնագավառներում: Աշխատանքում ներկայացված են Պելտյեի 
երևույթի ուսումնասիրման համար ստեղծված փորձարարական կայան-
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քի նկարագրությունը և նրա օգնությամբ կատարված հե
ների արդյունքները: 

Պելտյեի էֆեկտը հայտնագործվել է ֆրանսիացի Ժան
կողմից 1834 թ.: Փորձերից մեկի կատարման ժամանակ նա վիս
պատրաստված լարով, որին միացված են եղել պղնձի լարեր, բաց է թո
էլեկտրական հոսանք (նկ.1): Փորձի ընթացքում նա հայտնաբերել է, որ 
բիսմուտ-պղինձ կոնտակտներից մեկը տաքանում է, մյուսը՝ սառչում:

 

Նկ. 1. ՊելտՆկ. 1. ՊելտՆկ. 1. ՊելտՆկ. 1. Պելտյեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեման

 
Պելտյեն, լրիվ չէր հասկանում իր հայտնագործած երևույթի էու

նը: Երևույթի իրական միտքը ավելի ուշ 1838 թ. բացատրել է Լենցը: 
փորձերում նա օգտագործել է ջրի կաթիլ, որը տեղադրել է վիսմուտ
մա մետաղների կոնտակտի վրա: Երբ հոսանքը բաց է թողնվել մեկ ուղ
ղությամբ՝ ջրի կաթիլը սառցակալել է, իսկ հոսանքի ուղղության փո
խության դեպքում հալվել է: Այսպիսով հաստատվել է, որ երկու հա
ղորդիչներ կոնտակտների միջով մեկ ուղղությամբ հոսանք անցնելու 
դեպքում ջերմությունը անջատվում է, իսկ մյուս ուղղությամբ կլանվում է: 
Պելտյեի էֆեկտը Զեեբեկի էֆեկտի հակառակ երևույթն է: Երբ 
կան հոսանքը բաց ենք թողնում երկու տարաբնույթ հաղորդիչների 
կիսահաղորդիչների կոնտակտով, կոնտակտի վրա բացի ջոուլյան ջեր
մությունից, տեղի է ունենում լրացուցիչ Q Պելտյեի ջերմության ան
տում հոսանքի մեկ ուղղության դեպքում և նրա կլանում՝ հակառակ ուղ
ղության դեպքում (նկ.2): Անջատվող Q ջերմությունը և նրա նշանը կա
ված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերից , հոսանքի ուժից և ժամանակից�� = ß��Þ�C 

քի նկարագրությունը և նրա օգնությամբ կատարված հետազոտություն-

Պելտյեի էֆեկտը հայտնագործվել է ֆրանսիացի Ժան-Շարլ Պելտյեի 
մից 1834 թ.: Փորձերից մեկի կատարման ժամանակ նա վիսմուտից 
րաստված լարով, որին միացված են եղել պղնձի լարեր, բաց է թողել 

հայտնաբերել է, որ 
պղինձ կոնտակտներից մեկը տաքանում է, մյուսը՝ սառչում: 

 
եի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեման    

Պելտյեն, լրիվ չէր հասկանում իր հայտնագործած երևույթի էությու-
նը: Երևույթի իրական միտքը ավելի ուշ 1838 թ. բացատրել է Լենցը: Իր 

ձերում նա օգտագործել է ջրի կաթիլ, որը տեղադրել է վիսմուտ-սուր-
մա մետաղների կոնտակտի վրա: Երբ հոսանքը բաց է թողնվել մեկ ուղ-

թյամբ՝ ջրի կաթիլը սառցակալել է, իսկ հոսանքի ուղղության փոփո-
թյան դեպքում հալվել է: Այսպիսով հաստատվել է, որ երկու հա-

ներ կոնտակտների միջով մեկ ուղղությամբ հոսանք անցնելու 
քում ջերմությունը անջատվում է, իսկ մյուս ուղղությամբ կլանվում է: 
տյեի էֆեկտը Զեեբեկի էֆեկտի հակառակ երևույթն է: Երբ I էլեկտրա-

կան հոսանքը բաց ենք թողնում երկու տարաբնույթ հաղորդիչների կամ 
սահաղորդիչների կոնտակտով, կոնտակտի վրա բացի ջոուլյան ջեր-

Պելտյեի ջերմության անջա-
տում հոսանքի մեկ ուղղության դեպքում և նրա կլանում՝ հակառակ ուղ-

ջերմությունը և նրա նշանը կախ-
ված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերից , հոսանքի ուժից և ժամանակից 

(1) 
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Այստեղ П�� = П� − П�Պելտյեի գործակիցն է տվյալ կոնտակտի հա
մար, որը կապված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերի բացարձակ 
գործակիցներից: Ընդ որում հաշվվում է, որ հոսանքը գնու
նմուշից դեպի երկրորդը: Երբ անջատվում է Պելտեյի ջերմություն՝ 
ունենք. � > 0,П�� < 0,П� < П�: Պարզ է, որ П�� = −П��: 

Նկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերը
 
Պելտյեյի գործակցի չափողականությունը միավորների միջազգային 

համակարգում. /П2 = Ջ/Կլ = Վ: 
Պելտեյի ջերմության փոխարեն հաճախ օգտագործվում է ջեր

ջատման հզորությունը, որը որոշվում է այն ջերմային էներգիայով, որը 
միավոր ժամանակում անջատվում է կոնտակտի միավոր մակերեսիցj = ß��� 
որտեղ � = Þ Mà  հոսանքի խտությունն է, S-ը կոնտակտի մակերեսը: 

Միջազգային համակարգում՝ /j2 = Վտ/մ	�: 
Թերմոդինամիկայի օրենքներից հետևում է, որ Պելտյեի և Զեեբեկի 

գործակիցները կապված են. 
П = ¨��� 

հարաբերակցությամբ, որտեղ T-ն կոնտակտի բացարձակ ջեր
ճանն է: 

Պելտյեի գործակիցը, որը հանդիսանում է նյութերի կարևորագույն 
տեխնիկական բնութագիրը, կախված է կոնտակտի մեջ մտած նյութերի 
բնույթից և կոնտակտների ջերմաստիճաններից: 

П�� = ¨��� = (¨� − ¨�)� 
որտեղ ¨�-ը և ¨�-ը նյութերի թերմոէլշուների բացարձակ գործակիցներն 

Պելտյեի գործակիցն է տվյալ կոնտակտի հա-
մար, որը կապված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերի բացարձակ П� և П� 

ծակիցներից: Ընդ որում հաշվվում է, որ հոսանքը գնում է առաջին 
շից դեպի երկրորդը: Երբ անջատվում է Պելտեյի ջերմություն՝ 

    
Նկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերը 

Պելտյեյի գործակցի չափողականությունը միավորների միջազգային 

Պելտեյի ջերմության փոխարեն հաճախ օգտագործվում է ջերման-
ման հզորությունը, որը որոշվում է այն ջերմային էներգիայով, որը 
վոր ժամանակում անջատվում է կոնտակտի միավոր մակերեսից 

(2) 

ը կոնտակտի մակերեսը: 

Թերմոդինամիկայի օրենքներից հետևում է, որ Պելտյեի և Զեեբեկի 

(3) 
ն կոնտակտի բացարձակ ջերմաստի-

գործակիցը, որը հանդիսանում է նյութերի կարևորագույն 
նիկական բնութագիրը, կախված է կոնտակտի մեջ մտած նյութերի 

(4) 
ը նյութերի թերմոէլշուների բացարձակ գործակիցներն 
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են: Եթե մետաղական թերմոզույգերից շատերի համար թերմոԷլշուների 
գործակիցների արժեքներն ընկած են 10Xá÷10XâՎ/Կ	ինտերվալում, ապա 
կիսահաղորդիչների համար այն կարող է լինել շատ ավելի մեծ (մինչև 
1,5·10XE	Վ/Կ	): Կիսահաղորդիչների համար, որոնք ունեն տարբեր տիպի 
լիցքակիրներ (n կամ p), α-ն ունի տարբեր նշաններ, որի հետևանքով. 
 |¨��| = |¨�| + |¨�| 

Կիսահաղորդիչներում Պելտյեի էֆֆեկտի պրակտիկ կիրառության 
հիմնական ուղղություններն են 

1. թերմոէլեկտրական, սառեցնող սարքավորումներ 
2. ջեռուցման սարքեր 
3. բյուրեղացման պրոցեսների ղեկավարման ջերմահաստատուն 

սարքեր և այլն: 
Սառեցման թերմոէլեկտրական մեթոդն օժտված է մի շարք առավե-

լություններով համեմատած սառեցման ուրիշ մեթոդների հետ: Թերմո-
էլեկտրական սարքավորումները աչքի են ընկնում կառավարման պար-
զությամբ, ջերմաստիճանի նուրբ կարգավորման հնարավորությամբ, 
անաղմկությամբ, աշխատանքի բարձր հուսալիությամբ: Թերմոէլեկտրա-
կան սարքերի հիմնական թերությունը ցածր էֆեկտիվությունն է, որը 
հնարավորություն չի տալիս նրանց օգտագործումը մեծ ծավալներում 
«սառնություն» ստանալու համար: 

    
ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական մասմասմասմաս 

Տվյալ աշխատանքում բերված են Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման 
կայանքի նկարագրությունը և երևույթի հետազոտման արդյունքները: 
Օգտագործվել են Պելտյեի էլեմենտներ, որոնք սովորաբար կիրառվում են 
համակարգչի պրոցեսորը հովացնելու համար: Էլեմենտի մակնիշն է 
TEC1-12704, 65 Վտ հզորությունը 12 Վ հաստատուն լարման տակ: Այն 
բաղկացած է 127 զույգ 1,4x1,4x1,5 մմ3 չափերի իրար հաջորդաբար 
միացված n և p տիպի Se-ից պատրաստված թերմոզույգերից: Մոդուլի 
չափն է 40x40x4 մմ3: 

Մենք այսուհետև այն կանվանենք ՊԷ: Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական 
սխեման բերված է նկ. 3-ում, իսկ փորձարարական կայանքի ընդհանուր 
տեսքը՝ նկ. 4-ում: 
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Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.    3.3.3.3.    Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:    

1.1.1.1.    Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,    3. 3. 3. 3. Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ,     
4. 4. 4. 4. Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,    7. 7. 7. 7. Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք,     

8. 8. 8. 8. Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, 9. 9. 9. 9. Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,    10. 10. 10. 10. Թվային վոլտմետրԹվային վոլտմետրԹվային վոլտմետրԹվային վոլտմետր    
    

ՊԷ կոնտակտներից մեկը՝ 4-ը (Նկ. 3) թերմոմածուկի օգնությամբ 
սեղմված է ռադիատորին և փչվում է 6 օդամղիչով, որը միացված է 12Վ 
հաստատուն լարման աղբյուրին: ՊԷ կոնտակտների միջև ջերմաստիճա-
նային տարբերությունը չափվում է 7 և 8 զոդվածքներ ունեցող խրոմել-կո-
պել դիֆերենցիալ թերմոզույգով: Թերմոէլեմենտով անցնող հոսանքը և 
կիրառված լարումը չափվում են սնող աղբյուրի հետ համատեղ գործող 
թվային ամպերմետրով և վոլտմետրով: ՊԷ միջով բաց թողնենք հաստա-
տուն հոսանք, որի ուժը կարգավորվում է հոսանքի աղբյուրի պոտենցիո-
մետրով, իսկ ուղղությունը փոխվում է 9 վեցկոնտակտանոց փոխարկի-
չով: ՊԷ-ի կոնտակտներից մեկը կգտնվի սենյակային ջերմաստիճանում 
շնորհիվ 6 օդամղիչով 5 ռադիատորի ինտենսիվ շրջափչմանը, իսկ երկ-
րորդում կհաստատվի սենյակային ջերմաստիճանից տարբեր ջերմաս-
տիճան շնորհիվ Ջոուլյան ջերմության և Պելտեյի ջերմության անջատ-
ման: Արդյունքում հաստատվում է ջերմային հավասարակշռություն, երբ 
անջատվող ջերմության քանակը հավասար կլինի այն ջերմությանը, որը 
անցնում է առաջին կոնտակտին և օդին ջերմահաղորդականության 



– 121 – 

հետևանքով: Գրենք ջերմային բալանսի հավասարումը՝ [4

� = ãÁ� = 12 HÞ� + ßÞ 
    

    

Նկ.4.Նկ.4.Նկ.4.Նկ.4.    Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի 
ընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումները 

քով: Գրենք ջերմային բալանսի հավասարումը՝ [4-6] 
(5) 

 
Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի     
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Այստեղ ã-ն ջերմահաղորդակնության գործակիցն է, իսկ ½ ար-
տադրյալը հաշվի է առնում, որ ջոուլյան ջերմությունը երկու կոնտակտ-
ների միջև բաշխվում է հավասարաչափ: Հարկ է նշել, որ ռադիատորի ին-
տենսիվ շրջափչումը ապահովում է ջերմաստիճանի տարածական բաշխ-
վածության ձևը ՊԷ շուրջը, անկախ անցնող հոսանքի ուղղությունից, 
առանց որի անհնար է խոսել ջերմահեռացման հաստատուն պայմանի 
մասին, այսինքն ջերմահեռացումը նկարագրող Նյուտոնի էմպիրիկ օրեն-
քի պահպանման մասին: Ջերմաստիճանների ոչ մեծ տիրույթի համար 
թերմոզույգի ℇ թերմոԷլշուն կարելի է ընդունել ∆T-ին համեմատական. 	ℇ = ¨NÁ� (6) 
որտեղ ¨N-ը թերմոզույգի թերմոԷլշուի գործակիցն է: (5) և (6)-ից 
կստանանք. 

ℇ = ¨Nã R12 HÞ� + ßÞT (7) 

ՊԷ կոնտակտների միջև նույնպես առաջանում է թերմոԷլշու, իսկ 
հաշվի առնելով լարման անկումը ՊԷ օհմական դիմադրության վրա՝ 
կոնտակտների միջև պոտենցիալների տարբերությունը կլինի. J = ÞH + ¨Δ� (8) ¨-ն նկարագրում է ՊԷ թերմոէլշուն: Հաշվի առնելով (5)-ը և (8)-ը կարող 
ենք բերել J = Rã̈ ß + HT Þ + 2̈ ãHÞ�	 (9) 

տեսքի: (7) և (9) հավասարումները գրենք ընդհանուր տեսքով. ℇ = UÞ + WÞ� 
(10) J = ²Þ + �Þ� 

Այս հավասարումներից դուրս մղելով æ′

ç-ն և æç-ն կստանանք. 
W = UH2ß, ² = 2 �ßH + H (12) 

և վերջնականապես. 

H = ² − U�W , ß = U²2W − U��2W�  (13) 

A, B, C, D հաստատունները կարելի է որոշել անմիջապես 

² = ã̈ ß + H, � = 2̈ã H 
(11) U = ¨Nã ß, W = ¨N2 ãH 
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անալիտիկորեն: Իրոք, վերցնենք Þs և ÞX հոսանքները այնպես, որ Þs = ÞX: 
Այս դեպքում (10)-ից կստանանք 
 ΔℇX = ℇ(Þs) 	− 	ℇ(ÞX) 	 = 	2AI 

(14) Áℇs = 	ℇ(Þs) 	+ 	ℇ(ÞX) 	 = 	2WÞ� 
ՊԷ կոնտակտների միջև լարման նմանօրինակ կախվածությունից (10) 
կգտնենք C և D գործակիցները: ÁJX 	 = 	J(Þs) 	− 	J(ÞX) 	= 	2²Þ 

(15) ÁJs 	 = 	J(Þs) 	+ 	J(ÞX) 	= 	2�Þ�	 
 
Այստեղ հարկ է նշել, որ Պելտյեի գործակիցը, որը հանդիսանում է 

նյութի կարևոր տեխնիկական բնութագիրը՝ որպես կանոն չի չափվում 
անմիջականորեն, այլ հաշվվում է փորձերի արդյունքներից՝ օգտվելով 
Զեեբեկի կամ Թոմսոնի էֆեկտից: Բացի այդ ինչպես ցույց են տալիս 

բազմաթիվ հետազոտություններ, Պելտյեի գործակիցը գտնվում է էական 
կախվածության մեջ ջերմաստիճանից [7-10]: 

 
Աշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգը    

1. Օդամղիչը միացնել 12Վ լարման հոսանքի աղբյուրին՝ ուշադրու-

թյուն դարձնելով հոսանքի աղբյուրի բևեռների ճիշտ ընտրությանը: Հա-
կառակ դեպքում օդամղիչը չի պտտվի և կարող է վառվել: 

2. Միացնել ՊԷ սնման աղբյուրը՝ աստիճանաբար մեծացնելով հո-
սանքը զրոյից մինչև մաքսիմալ արժեքը, որը հավասար է 1Ա: Հոսանքի 
ամեն մի փոփոխությունից հետո անհրաժեշտ է սպասել մինչև որ կհաս-

տատվի ջերմային հավասարակշռություն: Այնուհետև չափել Js լարումը 
ՊԷ սեղմակների վրա, իսկ միլիվոլտմետրով ℇs թերմոէլշուն: 

3. Չափման լրիվ ցիկլի համար անհրաժեշտ է ՊԷ հոսանքը իջեցնել 
մինչև զրո, փոխարկիչով փոխել հոսանքի ուղղությունը, և կրկնել չա-
փումները JX-ի և ℇX-ի համար: Չափման արդյունքները տեղադրել աղ-
յուսակ 2-ում և հաշվել ∆ℇX-ը և ∆ℇs-ը ըստ (14) բանաձևի, իսկ ΔJX-ը և ΔJs-ը ըստ (15) բանաձևի: Արդյունքները տեղադրելով աղյուսակում ÁℇX = 2UÞ-ից գտնել A-ն: Նույն ձևով Δℇs = 2BÞ� −ից գտնում ենք B-ն: C և 
D գործակիցները գտնվում են ΔU(Þs) և ΔU(ÞX)բանաձևերից: R-ի և П-ի ար-
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ժեքները ստացվում են (13) բանաձևից: Անհրաժեշտ է նշել, որ չափում-
ները կատարվել են 24℃ սենյակային ջերմաստիճանում, որն էլ ընդունել 
ենք ռադիատորին հպված և օդամղիչով շրջափչվող Պելտյեի էլեմենտի 8 
կոնտակտի հաստատուն ջերմաստիճան: 

    
ՉափումներՉափումներՉափումներՉափումներ    
    
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար 

չափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքները    

NNNN    
ìX,,,,    
ԱԱԱԱ    

íX,,,,    
˚̊̊̊CCCC    

ìs,,,,    
ԱԱԱԱ    

ís,,,,    
˚̊̊̊CCCC    

ℇX,,,,îïXÉ,,,,    
ՎՎՎՎ    

ℇs,,,,	îïXÉ,,,,    
ՎՎՎՎ    

ÛX,,,,        
ՎՎՎՎ    

Ûs,,,,        
ՎՎՎՎ    

∆∆∆∆ℇX, , , , îïXÉ    ∆∆∆∆ℇs, , , , îïXÉ    ∆∆∆∆Ûs,,,,    
ՎՎՎՎ    

∆∆∆∆ÛX,,,,    
ՎՎՎՎ    

1.1.1.1.    0,50,50,50,5    13131313    0,50,50,50,5    33333333    0,8580,8580,8580,858    2,1782,1782,1782,178    1,71,71,71,7    1,91,91,91,9    1,321,321,321,32    3,0363,0363,0363,036    0,20,20,20,2    3,63,63,63,6    
2.2.2.2.    0,60,60,60,6    12121212    0,60,60,60,6    36363636    0,7920,7920,7920,792    2,3762,3762,3762,376    2222    2,32,32,32,3    1,5841,5841,5841,584    3,1683,1683,1683,168    0,30,30,30,3    4,34,34,34,3    
3.3.3.3.    0,70,70,70,7    11111111    0,70,70,70,7    39393939    0,7260,7260,7260,726    2,5742,5742,5742,574    2,32,32,32,3    2,72,72,72,7    1,8481,8481,8481,848    3,33,33,33,3    0,40,40,40,4    5555    
4.4.4.4.    0,80,80,80,8    10101010    0,80,80,80,8    42424242    0,660,660,660,66    2,7722,7722,7722,772    2,62,62,62,6    3,23,23,23,2    2,1122,1122,1122,112    3,4323,4323,4323,432    0,60,60,60,6    5,85,85,85,8    
5.5.5.5.    0,90,90,90,9    9999    0,90,90,90,9    46464646    0,5940,5940,5940,594    3,0363,0363,0363,036    2,92,92,92,9    3,73,73,73,7    2,4422,4422,4422,442    3,633,633,633,63    0,80,80,80,8    6,66,66,66,6    
6.6.6.6.    1111    8888    1111    50505050    0,5280,5280,5280,528    3,33,33,33,3    3,23,23,23,2    4,74,74,74,7    2,7722,7722,7722,772    3,8283,8283,8283,828    1,11,11,11,1    7,57,57,57,5    

 
Աղյուսակ 1-ում բերված են չափված ֆիզիկական մեծությունների 

արժեքները Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար, 
իսկ աղյուսակ 2-ում աղյուսակ 1-ի տվյալների հիման վրա հաշվված (14) 

և (15) հավասարումների մեջ մտնող A, B, C, D գործակիցների, Պելտյեի 
էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային արժեքները: 

 
    Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2. Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային 

արժեքներըարժեքներըարժեքներըարժեքները    
NNNN    A, A, A, A, 10101010----3333    B, 10B, 10B, 10B, 10----3333    CCCC    DDDD    RRRR,,,,    ՕհմՕհմՕհմՕհմ    П, П, П, П, ՎՎՎՎ    
1.1.1.1.    1,321,321,321,32    6,16,16,16,1    3,63,63,63,6    0,40,40,40,4    3,513,513,513,51    0,380,380,380,38    

2.2.2.2.    1,321,321,321,32    4,44,44,44,4    3,563,563,563,56    0,410,410,410,41    3,453,453,453,45    0,520,520,520,52    

3.3.3.3.    1,321,321,321,32    3,43,43,43,4    3,573,573,573,57    0,4080,4080,4080,408    3,413,413,413,41    0,670,670,670,67    

4.4.4.4.    1,321,321,321,32    2,2,2,2,7777    3,6253,6253,6253,625    0,460,460,460,46    3,393,393,393,39    0,830,830,830,83    

5.5.5.5.    1,341,341,341,34    2222,24,24,24,24    3,663,663,663,66    0,490,490,490,49    3,373,373,373,37    1,021,021,021,02    

6.6.6.6.    1,361,361,361,36    1,91,91,91,9    3,753,753,753,75    0,550,550,550,55    3,353,353,353,35    1,21,21,21,2    

 
Նկ. 5-ում բերված է աղյուսակ 2-ում ստացված տվյալների հիման 

վրա կառուցված ÁℇX մեծության կախվածության գրաֆիկը ՊԷ-ով անցնող 
I հոսանքից: 
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Նկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷ----ով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքից    

 
Նկ.6-ում պատկերված է աղյուսակ 2-ի տվյալներով կառուցված ∆Js-

ի կախվածության գրաֆիկը ՊԷ-ով անցնող I հոսանքից: 
Այստեղ անհրաժեշտ է շեշտել, որ ինչպես հետևում է (10) հավասա-

րումներից, ÁℇX-ը պետք է պայմանավորված լինի Պելտյեի էֆեկտով, իսկ ΔJs-ի մեջ ոչ բացահայտ տեսքով մտնում է Ջոուլ-Լենցի օրենքով 
պայմանավորված ջերմության քանակը: 

 

    
Նկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷ----ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների 
տարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքից    
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ԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքների    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում    եվ եվ եվ եվ եզրակացությունեզրակացությունեզրակացությունեզրակացություն 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, ՊԷ-ի դիմադրությունը ջերմաստի-

ճանից կախված փոքրանում է, որը յուրահատուկ է կիսահաղորդչային 
նյութերի համար: Այդ կախվածությունը ցույց է տալիս, որ փորձերով կա-
տարված չափումներն իրականացվել են ճիշտ, քանի որ մեր փորձերում 
օգտագործել ենք կիսահաղորդչային նյութից պատրաստված Պելտյեի 
էլեմենտ: 

Աղյուսակ 3-ից հետևում է, որ Պելտյեի գործակիցների թվային ար-
ժեքները ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մեծանում են: Նման 
կախվածություն դիտվել են նաև բազմաթիվ այլ հետազոտություններում. 
oրինակ [8]-ում: ՊԷ-ի ջերմաստիճանային այդպիսի կախվածությունը 
ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է այն բանի հետ, որ 

ջերմաստիճանի բարձրացման հետ աճում է նաև նյութի ջերմահաղորդա-
կանությունը, որը ոչ բացահայտ կերպով համաձայն (7) բանաձևի կապ-
ված է Պելտյեի գործակցի հետ:    

Ինչպես երևում է նկ.5-ից, ÁℇX-ի կախվածությունը անցնող հոսանքից 
կրում է գծային բնույթ: Սա ցույց է տալիս, որ ÁℇX-ը պայմանավորված է 
Պելտյեի ջերմությունով, որը անցնող հոսանքից նույնպես կախված է 
գծայնորեն:    

Նկ. 6-ում բերված գրաֆիկից հետևում է, որ ∆Js-ը I-ից կախված է 
քառակուսային օրենքով, որն էլ հետևում է (15) բանաձևից և ցույց է 
տալիս, որ այս դեպքում գերակշռում է Ջոուլ-Լենցի օրենքով անջատված 

ջերմության քանակությունը: 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА    ХОЛЛА ВХОЛЛА ВХОЛЛА ВХОЛЛА В    
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХ    

    
АваАваАваАваггггян Эдвардян Эдвардян Эдвардян Эдвард    
Кочарян ВиленКочарян ВиленКочарян ВиленКочарян Вилен    

Парсаданян СмбатПарсаданян СмбатПарсаданян СмбатПарсаданян Смбат    
Агабабян ЭлинаАгабабян ЭлинаАгабабян ЭлинаАгабабян Элина    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: эффект Холла, постоянная Холла, подвижность 

носителей зарядов, удельная проводимость, экспериментальная установка. 
В статье представлены результаты измерения физических параметров 

полупроводниковых материалов с помощью установки для исследования 
эффекта Холла. Определены концентрация носителей зарядов, подвиж-
ность, постоянная Холла и удельная проводимость образца. Полученные 
данные показывают, что установка пригодна для проведения научных и 
специальных лабораторных работ. 

 
 
 
 

HALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIES    
IN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYSTALS STALS STALS STALS     

Avagyan EdwardAvagyan EdwardAvagyan EdwardAvagyan Edward    
Kocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan Vilen    

Parsadanyan SmbatParsadanyan SmbatParsadanyan SmbatParsadanyan Smbat    
Aghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan Elina    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Hall Effect, Hall constant, charge carriers’ mobility, specific 

conductivity, experimental installation. 
The article introduces the physical parameters’ measurement results of 

semiconductor substances through Hall Effect research installation. The article 
reveals the charge carriers’ concentration and mobility, Hall constant and the 
specific conductivity of the sample. The obtained results indicate that the 
installation is suitable for performing scientific, research and specific laboratory 
activities. 

  


