
Тема лекції:       Контактні явища в металах 
 
Питання лекції:  
 
1. Контакт двох металів. Поняття про контактну різницю потенціалів. 
2. Термоелектричні явища Зеєбека і Пельтьє та їх використання. 
 
 
1. Контакт двох металів. Поняття про контактну різницю потенціалів 
 
Якщо привести два різнорідних метали в контакт, між ними виникає так 

звана контактна різниця потенціалів. Вона обумовлена тим, що частина 
електронів переходить з одного металу  в інший внаслідок різної концентрації 
електронів, а також через неоднакові  роботи виходу електронів з металів.  

Нехай ми маємо два метали М1 і М2. Будемо вважати 
спочатку, що їх роботи виходу однакові, а концентрації 
різні (n1 > n2). Наблизимо метали до відстані, коли мож-
ливий помітний обмін електронами (до кількох атомних 
шарів). Електрони почнуть переходити з одного металу в 
другий.  

Оскільки до контакту метали М1 і М2 були ней-
тральними, то відхід електронів з М1 призведе до того, що 
цей метал зарядиться позитивно, а метал М2 – негативно.  

В місці контакту виникне електричне поле Е1,2, яке 
протидіятиме дальшому переходу електронів і настане 

рівновага. В металі М1 потенціал буде мати значення φ1, а в металі М2 – φ2. В 
залежності від потенціалу буде змінюватись потенціальна енергія електронів у 
контактному шарі, а від потенціальної енергії залежить концентрація електронів. 
Тут справедливий розподіл Больцмана, який означає, що чим більша 
потенціальна енергія частинок, тим менше частинок з такою енергією 
(наприклад, чим вище молекули над Землею, тим менше таких молекул). В 
даному випадку чим більша потенціальна енергія електронів еφ, тим менше 
таких електронів і згідно з розподілом Больцмана можемо записати: 
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12 ϕϕϕ ∆=−  –  так звана внутрішня контактна різниця потенціалів. 

З рівняння (1) маємо:           
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При Т=300К     kT / e ≈ 0,026 еВ.  
Якщо прийняти  ln n1/n2 ≈ 1,  то  ∆φК  ≈ 10-2 ÷10-3  В. 



         Як бачимо, внутрішня контактна різниця потенціалів, яка виникає через 
різницю концентрації, невелика. 

Тепер припустимо, що концентрації електронів в металах М1 і М2 приблизно 
однакові, а відрізняються роботи виходу (χ1<χ2). Енергія електронів у металі М1 
більша, тому вони переходитимуть в метал М2 (мал.2). Метал М1 заряджа-
тиметься позитивно, а метал М2 – негативно і теж виникне внутрішня контактна 

різниця потенціалів. 
    Умовою рівнова-
ги, як це показуєть-
ся  в статистичній 
фізиці, є рівність 
рівнів Фермі. При 
умові рівноваги від-
стані між рівнями 
Фермі і рівнями 
енергії електрона у 

вакуумі однакові (χ1`<χ2`). Це означає, що в металі М1 вихід електронів ут-
руднюється, тобто електрону крім роботи χ1 треба ще подолати потенціальний 
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2

'
ke ϕ∆

.  В металі М2 вихід електронів, навпаки, полегшується кон-

тактним полем.  
         Згідно з мал.2 можемо записати: 
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Звідси знаходимо вираз для внутрішної різниці потенціалів, обумовленої різ-
ницею робіт виходу: 
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Таким чином, є дві причини виникнення контактної різниці потенціалів – 
різниця концентрацій і різниця робіт виходу. Однак ці причини можуть діяти як 
в одному і тому ж напрямку, так і в протилежних. Тому результуючу внутрішню 
контактну різницю потенціалів запишемо: 
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     Зауважимо, що товщина контактного шару в металах становить близько 

10-10 
м і в його утворенні бере участь приблизно 2% від загального числа 

електронів, що знаходяться на поверхні металу. Така мала товщина шару і 
незначна відмінність концентрації електронів у контактному шарі не можуть 
привести до помітної зміни провідності контактного шару в порівнянні з іншими 
частинами металу. Отже електричний струм через контакт двох металів 
проходить так же легко, як і через самі метали. 



Оскільки в умовах рівноваги поверхня металу є еквіпотенціальною, то це 
означає, що поверхня металу М1 заряджається позитивно, а поверхня металу М2 
– негативно (мал.1). 

Поле Е1, що виникає біля поверхні М1, напрямлене назовні і протидіє 
виходу електронів з металу у вакуум, а поле Е2 навпаки, напрямлене в сторону 
металу М2 і полегшує вихід електронів.  

Тобто потенціал поблизу металу М1 (в точці А1) виявляється пониженим, а 
поблизу   М2 (в точці А2) – підвищеним. Ця різниця потенціалів дістала назву 
зовнішньої контактної різниці потенціалів. Вона пов’язана з роботою виходу 

електронів з металу:        
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2. Термоелектричні явища Зеєбека і Пельтьє та їх використання 
 
Між тепловими і електричними процесами в металах і напівпровідниках 

існує взаємозв’язок, який обумовлює термоелектричні явища. 
Явище Зеєбека.     В 1821 р. німецький фізик  Зеєбек виявив, що у випадку, 

коли спаї 1 і 2  двох різнорідних металів, які утворюють замкнене коло, мають 
неоднакову температуру, в колі протікає 
електричний струм (мал.3).  

 
Розглянемо замкнене коло, складене з 

двох різнорідних провідників. У місці з’єд-
нання (спаїв) металів виникають внутрішні 
контактні різниці потенціалів: 
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Результуюча е.р.с., яка діє в колі, дорівнює сумі контактних різниць потенціалів 
(5) і (6): 
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або                                ( )21 TTT −= αε   .                                         (8) 
 
 
 
 

 



         Величина  εт  називається  термо-електрорушійною силою (термо–е.р.с.),  

а     
21 TT

T

−
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εα  –  питомою термо-е.р.с. данної пари провідників, яка показує яка 

величину термо-е.р.с., що виникає при різниці температур  1К. 
 Для спостереження термоелектрики необхідно розірвати коло, що склада-
ється з двох спаїв, утворених різнорідними металами, і підімкнути їх до мілі-
вольтметра. Такий пристрій називається  термопарою  (мал.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

При наявності різниці температур Т1-Т2 ≠ 0 мілівольтметер покаже напругу. 
Для більшості пар металів питома термо-е.р.с. має невелике значення (~10-5

÷10-4 
В/К). Однак при різниці температур в сотні К виникає термо-е.р.с. порядку 
десятків мілівольтів. Ця обставина використовується в техніцідля вимірювання 
температур. Широко використовуються термопари мідь-константан, хромель-
алюмель (сплави), платино-родієва і ін.  

Для вимірювання температури один спай термопари тримають при відомій 
постійній температурі, наприклад при температурі  танучого льоду (так званий 
“холодний спай”), а другий поміщають в середовище, температуру якого 
необхідно виміряти. Вільні кінці замикаються на раніше проградуйований в 
градусах  вимірювач е.р.с. (гальванометр, мілівольтметр, потенціометр).  

                                         
Термопари дозволяють вимірювати як дуже 

високі (більше 1000С̊), так і дуже низькі (77 К̊) 
температури.  

 
Для збільшення е.р.с. термоелементи з’днують 

послідовно в термобатареї. При цьому одні спаї 
підтримують при одній температурі Т0, а інші при 
температурі Т. (мал. 5).  Е.Р.С. такої термобатареї 
дорівнює сумі е.р.с. окремих елементів. Мініатюрні 

термобатареї з успіхом застосовуються для вимірювання інтенсивності світла (як 
видимого так і невидимого). Такі термобатареї називаються термостовпчиками. 
Термостовпчики мають дуже високу чутливість. Вони виявляють, наприклад, 
невидиме теплове випромінювання людської руки, віддаленої на відстань 
декількох метрів від термостовпчика, в той час як воно  викликає різницю 
температур спаїв всього лише близько мільйонної частки градуса. 

 
 

 

 



 

 
 
          Термоелектричний ефект використову-
ється також в роботі таких приладів як 

вакуумний термоелемент, за 
допомогою якого реєструють 
слабкі світлові потоки, а та-

кож  термоелектричний хрест (мал.6).  
       Термохрест дозволяє виміряти величину 
досить малих змінних струмів високої час-
тоти. Для цього до двох товстих провідників 
А і В припаюються тонкі дротини АО і ВО з 
різних металів, наприклад , із константану К і  

заліза З. Ці дротини зварені в точці О, а вільні кінці термохреста підімкнуті до 
чутливого гальванометра G. Слабкий струм, проходячи по ділянці кола АВ, 
нагріває місце спаю. Кінці ж провідників, підімкнені до гальванометра, 
залишаються холодними. В колі ОСGDO виникає термоелектричний струм, що 
вимірюється гальванометром G, шкала якого проградуйована в величинах 
струму, що проходить на ділянці АВ. 

 
Явище Пельтьє. Це явище відкрите в 1834 році французським фізиком 

Пельтьє. Воно полягає в тому, що при протіканні струму по колу, складеному із 
різнорідних металів чи напівпровідників, в одних спаях відбувається виділення, 
а в інших – поглинання тепла. Таким чином, явище Пельтьє виявляється 
зворотним до явища Зеєбека. Кількість тепла, що виділилося (чи поглинулося), 
пропорційне силі струму І  і часу  t:  

                                                                           Q = П I t,                              (9) 
де П – коефіціент Пельтьє. 

Тепло Пельтьє пропорційне не квадрату, а 
першій степені сили струму, а це означає, що 
при зміні напрямку струму виличина Q змінює 
знак, тобто замість виділення (випроміню-
вання ) буде спостерігатися поглинання тепла.                                          
Тому 

                                                                          П12= - П21  .                          (10) 
 
Явище Пельтьє має просте пояснення. При пропусканні струму електрони 

один спай проходять від металу 1 до металу 2, а другий спай - навпаки. Тому 
внутрішні контактні різниці потенціалів у спаях будуть в одному випадку 
гальмувати, а в другому – прискорювати електрони. Ці електрони приходять в 
теплову рівновагу  з граткою і тому будуть або забирати тепло від гратки (спай 
охолоджується), або віддавати – спай нагрівається. 

Тепло, анологічне теплу Пельтьє, повинно виділятись (чи поглинатися) при 
проходженні струму по провіднику, вздовж якого є градієнт температури. Цей 

 

. 

 



ефект на основі термоелектричних уявлень був передбачений в 1856 р. 
англійським фізиком Томсоном (Кельвіном), тому і носить його назву.  

Питома потужність, що виділяється в провіднику внаслідок явища Томсона, 
дорівнює 

j
dx

dTτω =   ,               (11) 

де        
dx

dT
   - градієнт температури в данному місці, 

             j – густина струму, 
             τ – коефіцієнт Томсона. 
 
Явище Томсона пояснюється за аналогією з явищем Пельтьє. Нехай струм 

тече в напрямку зменшення температури. Електрони будуть переходити з місць з 
вищою температурою у місця з температурою нижчою. Надлишок своєї енергії 
електрони віддадуть гратці, що й приводить до виділення тепла. 

 
 
 

Питання для контролю 
 

1. Чому виникає контактна різниця потенціалів? 
2. Чим зумовлена внутрішня контактна різниця потенціалів? 
3. Чим обумовлена зовнішня контактна різниця потенціалів? 
4. Пояснити причини виникнення явища Зеєбека. 
5. Що таке термоелектрорушійна сила? 
6. Що таке термопара? 
7.  В чому полягає явище Пельтьє? 
8. Чому при проходженні струму через контакт він нагрівається або охолоджується? 
 
 

Допоміжна література. 
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