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АНОТАЦІЯ 

 

Крайовський В.Я. Розвиток фізичних основ термометрії із 

застосуванням нових чутливих елементів термоперетворювачів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.11.04 – Прилади та методи вимірювання теплових величин (152 

– Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). – Національний 

університет «Львівська політехніка» МОН України. – Інститут технічної 

теплофізики НАН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку фізичних основ термометрії 

шляхом запровадження нових чутливих елементів засобів вимірювання 

температури та методів моделювання їхніх характеристик, отриманих на основі 

новітніх термометричних матеріалів, що розширяє діапазон температурних 

вимірювань одним термоперетворювачем, підвищує точність, стабільність та 

відтворюваність температурних вимірювань у діапазоні 4,2÷1300 К.  

Метою роботи є розвиток фізичних основ термометрії із запровадженням 

нових чутливих елементів засобів вимірювання температури та методів 

моделювання їхніх характеристик з використанням новітніх термометричних 

матеріалів.  

Для досягнення мети належало вирішити такі наукові завдання: 

– провести аналіз проблем температурних вимірювань у широкому 

температурному діапазоні і, зокрема, з використанням напівпровідникових 

чутливих елементів у засобах вимірювання температури в діапазоні 4,2÷1300 К; 

– створити теоретичні основи розв’язання науково-технічної проблеми 

запровадження термічно стійких чутливих елементів засобів вимірювання 

температури у діапазоні 4,2÷1300 К на основі новітніх термометричних 

матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерових фаз рідкісноземельними 4f- 

та перехідними 3d- і 4d-металами, а також 4p-металом Ga; 
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– обґрунтувати концепцію моделювання та отримання термічно стійких 

чутливих елементів термоперетворювачів шляхом розроблення методу 

ітераційного моделювання їхніх структурних, енергетичних, термодинамічних та 

кінетичних характеристик з урахуванням результатів вимірювань температурних 

залежностей питомого електроопору ρ, коефіцієнта термо-ерс α та магнітної 

сприйнятливості χ; 

– запропонувати феноменологічну модель формування структури термічно 

стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів, яка пояснить механізм появи напівпровідникових 

властивостей та способи впливу на значення електроопору ρ та термо-ерс α для 

підвищення чутливість термоперетворювачів; 

– для моделювання енергетичних та кінетичних характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів 

дослідити їхні структурні характеристики;  

– для визначення стабілізуючого фактору при формуванні структури 

термометричних матеріалів і отриманих на їхній основі чутливих елементів 

термоперетворювачів провести термодинамічні розрахунки за різних температур 

та концентрацій; 

– для моделювання кінетичних характеристик отриманих чутливих елементів 

провести моделювання їхніх енергетичних характеристик шляхом розрахунків 

розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні Фермі g(εF), 

ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо; 

– провести експериментальні дослідження у широкому температурному та 

концентраційному діапазонах зміни значень кінетичних, енергетичних та 

магнітних характеристик отриманих чутливих елементів термоперетворювачів, а 

також дослідити вплив зовнішнього магнітного поля Н на зміну значень питомого 

електроопору ρ та коефіцієнта термо-ерс α; 

– для моделювання функцій перетворення чутливих елементів засобів 

вимірювання температури дослідити механізми електропровідності у діапазоні 

температур 4,2÷1300 К; 
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– вивчити закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

термоперетворювачів у діапазоні 4,2÷1300 К; 

– дослідити вплив термічного циклювання (нагрів-охолодження) у діапазоні 

300÷1300 К на зміну структурних, енергетичних та кінетичних характеристик 

отриманих чутливих елементів засобів вимірювання температури. 

Об’єкт дослідження – процес вимірювання температури у широкому 

температурному діапазоні з використанням напівпровідникових чутливих 

елементів перетворювачів. 

Предмет дослідження – чутливі елементи термоперетворювачів, моделі 

структурних, енергетичних, кінетичних та термодинамічних характеристик.  

Методи дослідження. Основним засобом досягнення поставленої мети є 

комплексний підхід до аналізу фізичних основ роботи чутливих елементів засобів 

вимірювання температури, а також методів метрологічних досліджень. 

Дослідницький комплекс містить: математичне моделювання структурних, 

енергетичних, кінетичних та термодинамічних характеристик термометричних 

матеріалів та засобів вимірювання температури; вимірювання температурних 

залежностей коефіцієнта термо-ерс та питомого опору, магнітної 

сприйнятливості, структури термоелементів методами рентгенівського та 

спектрального аналізів, металографії, стабільності та відтворюваності 

характеристик чутливих елементів.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано 

та сформульовано такі наукові результати: 

1. Уперше запропоновано концепцію моделювання та отримання термічно 

стійких чутливих елементів засобів вимірювання температури на основі новітніх 

термометричних матеріалів шляхом розроблення методу ітераційного 

моделювання структурних, енергетичних, термодинамічних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів з урахуванням результатів експериментальних 

вимірювань їхніх температурних залежностей опору ρ, термо-ерс α та магнітної 

сприйнятливості χ.  
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2. Уперше запропоновано феноменологічну модель формування структури 

термічно стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів, яка пояснює механізм появи у них 

напівпровідникових властивостей, а також способи моделювання й отримання 

термоперетворювачів з високими значеннями температурного коефіцієнта опору 

(ТКО) та термо-ерс обох знаків, що підвищує їхні метрологічні характеристики. 

3. Розвинуто метод моделювання кінетичних характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів у широкому температурному діапазоні шляхом 

розрахунків розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні 

Фермі g(εF), ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо. 

4. Уперше встановлено закономірності функцій перетворення чутливих 

елементів термоперетворювачів із запровадженням новітніх термометричних 

матеріалів на основі напів-Гейслерових фаз у температурному діапазоні 4,2÷1300 

К з покращеними метрологічними характеристиками. 

5. Розвинуто метод отримання лінійки чутливих елементів 

термоелектричних перетворювачів (термопар), обидві вітки яких виготовлені з 

новітніх термометричних матеріалів електронного та діркового типів провідності, 

що у 4÷6 підвищує чутливість існуючих термоперетворювачів та розширяє 

діапазон температурних вимірювань одним термометром. 

6. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів, 

що істотно розширяє діапазон та підвищує точність температурних вимірювань. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові положення 

дисертаційної роботи, висновки та рекомендації є важливим внеском у створення 

науково-технологічних засад моделювання та отримання нових чутливих 

елементів засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних 

матеріалів зі стабільними та відтворюваними характеристиками у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К.  

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

отриманні нових чутливих елементів термометрів опору та термоелектричних 
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перетворювачів зі стабільними та відтворюваними характеристиками у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К.  

Використання результатів роботи. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджені та використовуються в ПрАТ НВО “Термоприлад” (м. Львів), СП 

“Галка» Лтд” (м. Львів), ДП НДІ “Система” (м. Львів), а також у навчальному 

процесі та при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі інформаційно-

вимірювальних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”. 

У Вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, показано зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами, планами, особистий внесок здобувача, відомості про наукові 

публікації, апробацію, впровадження та структуру роботи. 

Перший розділ присвячено критичному аналізу існуючих методів та засобів 

вимірювання температури, зокрема, із використанням електрорезистивних та 

термоелектричних термометрів, чутливі елементи яких виготовлені з 

напівпровідникових матеріалів, а також наведено результати моделювання їхньої 

електронної структури. Проведений аналіз показав, що термометри опору на 

основі традиційних напівпровідників мають високою чутливістю, стабільність 

характеристик при вимірюванні, як правило, низьких і, в окремих випадках, 

середніх температур.  

Зроблено висновок, що проблема розширення діапазону температурних 

вимірювань електрорезистивними та термоелектричними перетворювачами, що 

забезпечує стабільність їхніх характеристик, може бути вирішена шляхом 

розвитку фізичних засад термометрії із запровадженням нових термічно 

стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів та сучасних методів моделювання їхніх 

характеристик. 

У другому розділі описані теоретичні та експериментальні методи 

дослідження, обґрунтовано вибір методів моделювання структурних, 

енергетичних та кінетичних характеристик чутливих елементів засобів 
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вимірювання. Для моделювання енергетичних параметрів чутливих елементів 

використано метод функцій Гріна (метод Корінги-Кона-Ростокера (KKR)) у 

наближенні когерентного потенціалу та локальної густини (Local Density 

Approximation, LDA). Для розрахунків методом KKR використовували 

ліцензоване програмне забезпечення AkaiKKR та SPR-KKR у наближенні LDA 

для обмінно-кореляційного потенціалу з параметризацією Moruzzi-Janak-Williams. 

Зона Бріллюена розбивалася на 1000 k-точок, які використовувались для 

моделювання енергетичних характеристик шляхом розрахунку DOS. Ширина 

енергетичного вікна складала 22 еВ і вибиралася так, щоб захопити всі напів-

остовні (semi-core) стани p-елементів.  

Дослідження температурних залежностей опору (ρ) та коефіцієнта термо-ерс 

(α) чутливих елементів проводили на зразках 0,5×0,5×5 мм3 з використанням 

приладу ZEM-3 фірми ULMAC з низько- та висототемпературною приставкою, а 

також на оригінальних лабораторних установках. Магнітна сприйнятливість (χ) 

вимірювалася методами SQUID у діапазоні 4,2÷300 К та Фарадея за температур 

80÷300 К. Для структурних досліджень використано рентгенографічні методи. 

Хімічний та фазовий склади чутливих елементів контролювали електронними 

мікроскопами JEOL JSM-5900 та Zeiss Supra 55VP. 

Використання сучасних методів дослідження та опрацювання отриманих 

результатів забезпечили їхню обґрунтованість та достовірність. 

У третьому розділі розглянуто фізичні основи отримання термічно стійких 

чутливих елементів засобів вимірювання температури з новітніх термометричних 

матеріалів на основі фаз напів-Гейслера. Розроблена на основі аналізу лише 

структури напів-Гейслерової фази ZrNiSn феноменологічна модель її електронної 

структури пояснює механізм утворення фундаментального енергетичного 

параметру напівпровідникового матеріалу – забороненої зони εg. У свою чергу, 

знання такого механізму робить зрозумілими способи впливу на значення 

електроопору та термо-ерс і дозволяє моделювати і отримувати чутливі елементи.  

Розвинуто метод моделювання кінетичних характеристик нових чутливих 

елементів термоперетворювачів у широкому температурному діапазоні шляхом 
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розрахунків розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні 

Фермі g(εF), ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо. 

Для моделювання характеристик методом KKR використано ліцензоване 

програмне забезпечення AkaiKKR та SPR-KKR у наближенні локальної густини 

(LDA) для обмінно-кореляційного потенціалу з параметризацією Moruzzi-Janak-

Williams. Використання експериментальних значення періоду елементарної 

комірки а(х) матеріалу чутливого елемента на k-сітці розміром 10×10×10 при 

ширині енергетичного вікна у 22 еВ дозволило моделювати положення рівня 

Фермі εF з точністю ±6 меВ для 1000 значень енергій. 

Встановлено причину не прогнозованості характеристик чутливих елементів 

на основі термометричних матеріалів з напів-Гейслерових фаз суть якої в 

незнанні особливостей структури чутливих елементів та неврахуванні їх при 

моделюванні кінетичних характеристик перетворювачів.  

У четвертому розділі наведено результати моделювання та 

експериментальні дослідження чутливих елементів термоперетворювачів із 

застосуванням новітніх термометричних матеріалів, отриманих легуванням напів-

Гейслерової фази HfNiSn атомами рідкісноземельних та перехідних 3d- і 4d-

металів. Як приклад, досліджено чутливі елементи Hf1-xTmxNiSn, отриманих 

легуванням HfNiSn рідкісноземельним металом Tm, уведеним шляхом заміщення 

Hf. Комплексне дослідження структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів на основі напів-Гейслерової фази Hf1-xTmxNiSn 

із запровадженням алгоритму ітераційного моделювання їхніх характеристик 

встановило умови, за яких кінетичні характеристики є прогнозованими та 

стабільними.   

Встановлено причину не прогнозованості характеристик чутливих елементів, 

отриманих легуванням фази HfNiSn атомами рідкісноземельних металів, суть якої 

в непередбаченому генеруванні донорів через появу вакансій у позиції атомів Sn. 

Отримано два варіанти чутливих елементів: низькотемпературні (до 450 К) та 

середньотемпературні (до 1300 К). У першому варіанті використано мідний дріт 

для контактів термометра опору чи вітки термопари, а в другому – платиновий. 
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Представлено характеристики окремих чутливих елементів на основі HfNiSn. 

Отримані чутливі елементи термоелектричних перетворювачів відрізняються 

високою чутливістю, а відношення зміни значень термо-ерс до температурного 

діапазону є більшим від усіх відомих термопар. Температурний коефіцієнт опору 

отриманих чутливих елементів термометрів опору переважає ТКО металів, але є 

меншим за ТКО чутливих елементів з традиційних напівпровідників.  

Досліджена часова стабільність та відтворюваність характеристик чутливих 

елементів шляхом вимірюванням значень опору та термо-ерс за Т=272 К. 

Встановлено, що значення температури, отримані з вимірювань опору та термо-

ерс чутливих елементів перетворювачів, після 50 циклів нагрів-охолодження в 

діапазоні 300÷1300 К стабільні у межах ±0,04 К та ±0,05 К, що дозволяє їхнє 

запровадження для температурних вимірювань. 

У п’ятому розділі представлено результати моделювання та 

експериментальні дослідження чутливих елементів засобів вимірювання 

температури із застосуванням термометричних матеріалів, отриманих легуванням 

напів-Гейслерової фази ТіNiSn атомами рідкісноземельними 4f- та перехідними 

3d- і 4d-металами, а також 4p-металом Ga. Як приклад, представлено результати 

дослідження чутливих елементів TiNiSn1-xGax, отриманих легуванням ТіNiSn 4p-

металом Ga, уведеним заміщенням Sn для отримання максимальних значень 

термо-ерс α та опору ρ. Дослідження характеристик чутливих елементів на основі 

TiNiSn1-xGax дозволило встановити умови, за яких їхні термометричні 

характеристики є прогнозованими та стабільними до температурних та часових 

змін. Представлено характеристики окремих чутливих елементів на основі ТіNiSn. 

У шостому розділі представлено результати моделювання та 

експериментальні дослідження чутливих елементів електрорезистивних та 

термоелектричних перетворювачів на основі термометричних матеріалів, 

отриманих легуванням ZrNiSn рідкісноземельними 4f- та перехідними 3d- і 4d-

металами, а також 4p-металом Ga. Як приклад, представлено результати 

дослідження структурних, енергетичних, термодинамічних, кінетичних та 

магнітних характеристик чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn. Таким 
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чином, на прикладі комплексного дослідження характеристик чутливих елементів 

на основі ZrNi1-xRhxSn встановлено умови, за яких їхні термометричні 

характеристики є прогнозованими та стабільними до температурних та часових 

змін у діапазоні 4.2÷1300 К. Чутливі елементи на основі ZrNi1-xRhxSn мають 

високі значення опору та коефіцієнта термо-ерс обох знаків, що дозволило 

створити на їхній основі чутливі елементи термоперетворювачів. Упорядкованість 

структури чутливих елементів гарантує відтворюваність їхніх характеристик. 

Представлено характеристики окремих чутливих елементів на основі фази ZrNiSn. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему 

розвитку фізичних основ термометрії шляхом запровадження методу 

ітераційного моделювання кінетичних і енергетичних параметрів термочутливих 

елементів та отримання на основі новітніх термометричних матеріалів нових 

чутливих елементів засобів вимірювання температури з покращеними 

метрологічними та експлуатаційними характеристиками.  

1. Обґрунтовано та розроблено концепцію моделювання та отримання 

термічно стійких чутливих елементів засобів вимірювання температури на основі 

новітніх термометричних матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерових 

фаз рідкісноземельними 4f- та перехідними 3d- і 4d-металами, а також 4p-металом 

Ga, шляхом розроблення методу ітераційного моделювання структурних, 

енергетичних, термодинамічних та кінетичних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів з урахуванням результатів експериментальних вимірювань 

температурних залежностей питомого електроопору ρ, коефіцієнта термо-ерс α та 

магнітної сприйнятливості χ. Запровадження методу дає змогу суттєво підвищити 

ефективність моделювання термометричних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів, а середнє значення коефіцієнта невідповідності 

експериментально отриманих та прогнозованих значень електроопору і термо-ерс 

у температурному діапазоні 4,2÷1300 К не перевищує ±5%.  
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2. На основі аналізу структури чутливого елемента термоперетворювача 

запропоновано феноменологічну модель його електронної структури, яка пояснює 

механізм утворення фундаментального енергетичного параметру 

напівпровідникового термометричного матеріалу – забороненої зони εg. Своєю 

чергою, знання такого механізму робить зрозумілими способи впливу на значення 

електроопору ρ та термо-ерс α на етапі формування термометричних матеріалів і 

дає змогу моделювати й отримувати чутливі елементи термоперетворювачів з 

високими значеннями температурного коефіцієнта опору та термо-ерс обох знаків, 

що підвищує їхні метрологічні та експлуатаційні характеристики. 

3. Розвинуто метод моделювання кінетичних характеристик нових чутливих 

елементів термоперетворювачів у широкому температурному діапазоні шляхом 

розрахунків розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні 

Фермі g(εF), ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо. 

Для моделювання характеристик методом KKR використано ліцензоване 

програмне забезпечення AkaiKKR та SPR-KKR у наближенні локальної густини 

(LDA) для обмінно-кореляційного потенціалу з параметризацією Moruzzi-Janak-

Williams. Використання експериментальних значень періоду елементарної 

комірки а(х) матеріалу чутливого елемента на k-сітці розміром 10×10×10 при 

ширині енергетичного вікна у 22 еВ дозволило моделювати положення рівня 

Фермі εF з точністю ±6 меВ для 1000 значень енергій.  

4. Встановлено закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних матеріалів у 

температурному діапазоні 4,2÷1300 К з покращеними метрологічними 

характеристиками. Протягом року досліджено часову стабільність та 

відтворюваність характеристик чутливих елементів шляхом вимірюванням 

значень опору та термо-ерс за Т=273 К. Показано, що значення температури, 

отримані з вимірювань опору та термо-ерс чутливих елементів перетворювачів, 

після 25 циклів нагрів-охолодження в діапазоні 273÷1300 К стабільні у межах 

±0,02 К та ±0,03 К, відповідно, що дозволяє їхнє запровадження для 

температурних вимірювань. 
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5. Розвинуто метод отримання термоелектричної пари чутливого елемента 

термоелектричного термометра (термопари), обидві вітки якої виготовлені з 

новітніх термометричних матеріалів електронного та діркового типів провідності.  

Отримана лінійка чутливих елементів у 4÷6 підвищує їхню чутливість та 

розширяє діапазон температурних вимірювань одним термометром, а відношення 

зміни значень термо-ерс до температурного діапазону є більшим від усіх відомих 

промислових термопар. 

6. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів, 

що значно підвищує точність та розширяє діапазон температурних вимірювань. 

Окрім того, температурний коефіцієнт опору отриманих чутливих елементів 

термометрів опору переважає ТКО металів. Водночас, жодний із відомих 

термометрів опору на базі традиційних напівпровідників не забезпечує 

стабільності характеристик у діапазоні температур 4,2÷1300 К. 

7. Отримані нові наукові результати використовуються в ПрАТ НВО 

“Термоприлад” (м. Львів), СП “Галка» Лтд” (м. Львів), ДП НДІ “Система” (м. 

Львів), а також у навчальному процесі та при виконанні науково-дослідних робіт 

на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету 

”Львівська політехніка”. 

Ключові слова: температура, чутливий елемент, термометр, термо-ерс, 

електроопір. 
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University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Institute of Engineering 

Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the development of the thermometry physical basis by 

introducing new sensitive elements of the temperature measurement means and the 

methods of their characteristics simulation, obtained on the basis of the latest 

thermometric materials, which extends the range of temperature measurements by one 

thermal converter, increases the accuracy, stability and reproducibility of temperature 

measurements in the range of 4.2÷1300 K. The purpose of the work is to develop the 

physical basis of thermometry with the introduction of new sensitive elements of the 

temperature measurement means and the methods of their characteristics simulation 

using the latest thermometric materials. 

The following scientific tasks were addressed to achieve the goal: 

– to carry out an analysis of the problems of temperature measurements in a wide 

temperature range and, in particular, with the use of semiconductor sensitive elements 

of temperature measuring devices in the range of 4.2÷1300 K; 

– to create theoretical bases for the solution of the scientific and technical problem 

of the introduction of thermally stable sensitive elements of temperature measuring 

devices in the range of 4.2÷1300 K based on the latest thermometric materials obtained 

by alloying of the semi-Heusler phases, in particularr, HfNiSn, TiNiSn and ZrNiSn by 

atoms of rare-earth 4f-metals, transitional 3d-, 4d-metals and 4p-metal Ga; 

– to substantiate the concept of simulation and obtaining of the thermal converters 

thermally stable sensitive elements by developing an method for iterative simulation of 

their structural, energy, thermodynamic and kinetic characteristics taking into account 

the results of experimental measurements of the temperature dependences of the 

specific electrical resistance ρ and the coefficient of thermoelectric α; 

– to propose a phenomenological model for the formation of thermally stable 

sensitive elements of thermal converters on the basis of the latest thermometric 

materials, which ensures the stability of their energy and kinetic characteristics; 

– for the simulation of the thermal converters sensitive elements kinetic 

characteristics on the basis of the latest thermometric materials, to investigate the effect 
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on their structural characteristics of alloying impurities of rare earth 4f-metals, 

transitional 3d-, 4d-metals and 4p-metal Ga; 

– for the determining of the stabilizing factor in the formation of a thermally stable 

structure of the received sensitive elements of thermal converters, to conduct 

thermodynamic calculations at different temperatures and concentrations; 

– for the simulation of the received sensitive elements kinetic characteristics of the 

temperature measurement devices, to conduct simulation of the newest thermometric 

materials energy characteristics  by calculating the distribution of the electronic states 

density (DOS), the density of states at the Fermi level g(εF), the band gap width εg, the 

depth of the Fermi level εF, etc.; 

– to conduct experimental research in wide temperature and concentration ranges 

of changes in the values of kinetic, energy and magnetic characteristics of the thermal 

converters received sensitive elements, and also to investigate the influence of the 

external magnetic field H on the change in the values of the specific electrical resistance 

ρ(T, x) and the thermoelectric power coefficient α(T, x); 

– for the simulation of the transformation functions of sensitive elements of the 

temperature measuring the means, to investigate the mechanisms of conductivity in the 

temperature range of 4.2 ÷ 1300 K; 

– to obtain and investigate the basic physical regularities of the transformation 

functions of sensitive elements of temperature measurement thermoelectric and 

electrorezistent means in the temperature range of 4.2÷1300 K; 

– to investigate the effect of thermal cycling (heating-cooling) in the temperature 

range of 4.2÷1300 K on the change of structural, energy and kinetic characteristics of 

the thermal converters received sensitive elements; 

The object of the study is sensitive elements of thermoelectric and electrostatic 

thermometers, models of structural, energy, kinetic and thermodynamic characteristics. 

The subject of the study is the temperature and concentration dependence of the 

thermal converters sensitive elements characteristics: ρ is the specific electrical 

resistance, α is the coefficient of thermo-ers, χ is the specific magnetic susceptibility, 
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the phase and chemical composition of the sensitive elements materials, the element cell 

period, the density of the electronic states (DOS).  

Scientific novelty of the obtained results. The following scientific results were 

obtained and formulated bun the thesis: 

1. For the first time, the concept of simulation and obtaining of thermally stable 

sensing elements of temperature measuring devices is proposed on the basis of the 

newest thermometric materials obtained by alloying of the semi-Heusler phases by 

development of the method of iterative simulation of structural, energy, thermodynamic 

and kinetic characteristics taking into account the results of experimental measurements 

of temperature dependences of specific electrical resistance ρ, coefficient thermo-ers α 

and magnetic susceptibility χ. 

2. For the first time, a phenomenological model is proposed for the formation of 

thermally stable thermal converters sensitive elements on the basis of the latest 

thermometric materials, which ensures the stability of their energy and kinetic 

characteristics. 

3. A simulation method of the kinetic characteristics of the thermal converters new 

sensitive elements in a wide temperature range is developed by calculating the 

distribution of the density of electronic states (DOS), the density of states at the Fermi 

level g(εF), the band gap width εg, the depth of the Fermi level εF, etc. 

4. For the first time, the transformation functions regularities of the sensitive 

elements of temperature measuring devices are established on the basis of the latest 

thermometric materials in the temperature range of 4.2÷1300 K with the improved 

metrological characteristics. 

5. A method for obtaining a thermoelectric pair of the thermoelectric thermometer 

(thermocouple)  sensitive element is developed, both branches of which are made of the 

latest thermometric materials of electron and hole conductivity types, which increases 

the sensitivity of the existing thermal converters in 3÷6 and expands the range of 

temperature measurements with one thermometer. 
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6. The method of obtaining thermally stable sensitive elements of electrostatic 

thermometers from the latest thermometric materials is developed, which greatly 

increases the accuracy and expands the range of temperature measurements. 

The practical value of the received results. The scientific provisions of the thesis, 

conclusions and recommendations are a significant contribution to the creation of scientific and 

technological principles for simulation and new sensitive elements obtaining of temperature 

measuring instruments based on the latest thermometric materials with stable and reproducible 

characteristics in the range of T=4.2÷1300 K. 

The practical significance of the thesis results consists in obtaining of new sensitive 

elements of electroresistance and thermoelectric temperature converters with stable and 

reproducible characteristics in the range of T=4.2÷1300 K, as well as the development of a 

method for thermal convertrs thermally stable materials obtaining. 

Application of the thesis results. The obtained research results that extend the range 

of temperature measurements from helium temperatures to T≤1300 K and increase the 

stability of the metrological and operational characteristics of thermal converters 

sensitive elements are being used in the PJSC NPO "Termoprylad" (Lviv city), at Rivne 

Nuclear Power Plant, in the Scientific Research Institute "System" (Lviv), as well as 

during research and educational process at the Department of Information and 

Measurement Technologies of  Lviv Polytechnic National University. 

The Introduction substantiates the relevance of the thesis topic, formulates the 

purpose and tasks of the research, scientific novelty and the practical significance of the 

obtained results, shows the connection between work with scientific programs, themes, 

plans, personal contribution of the applicant, information about scientific publications, 

approbation, implementation and structure of work . 

The first chapter is devoted to the critical analysis of the existing methods and 

temperature measuring means, in particular, using electroresistance and thermoelectric 

thermometers, sensitive elements of which are made of semiconductor materials, as well 

as the results of their electronic structure simulation are provided. The conducted 

analysis showed that the resistance thermometers, the sensitive element of which is 

made of traditional semiconductor materials, have high sensitivity, stability and 
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reproducibility of characteristics during measurement, as a rule, low and, in some cases, 

medium temperatures. 

It is concluded that the problem of expanding the temperature measurements range 

by electrostatic and thermoelectric converters, which ensures the stability of their 

characteristics, can be solved by development of the thermometry physical principles 

with the introduction of new thermally stable sensitive elements of thermal converters 

based on the latest thermometric materials and modern methods of their characteristics 

simulation. 

The second chapter describes theoretical and experimental methods of research 

and provides formulas for the measurement errors determination, the choice of methods 

for simulation of structural, energy and kinetic characteristics of measuring instruments 

sensitive elements is substantiated. The method of Green's functions (the Koringi-Kon-

Rostoker method (KKR) method) in the approximation of the local density (Local 

Density Approximation, LDA) is used to simulate the energy parameters of sensitive 

elements. For calculations KKR the licensed software AkaiKKR and SPR-KKR were 

used in the approximation of the LDA for the exchange-correlation potential with 

parameterization Moruzzi-Janak-Williams. The Brillouin zone was divided into 1000 k-

points, which were used to simulate power characteristics by calculating DOS. The 

width of the power window was 22 eV and was chosen to capture all the semi-core 

states of the p-elements. 

The study of the temperature dependences of the resistance (ρ) and the coefficient 

of thermo-ers (α) of sensitive elements was carried out on samples of 0.5×0.5×5 мм³ 

using the ZEM-3 device of the ULMAC company with a low and high temperature 

prefix, as well as on the original laboratory installations. The magnetic susceptibility (χ) 

was measured by SQUID methods in the range 4.2÷80 K and Faraday at temperatures 

of 80÷300 K. For structural investigations, X-ray methods were used. The chemical and 

phase compositions of sensitive elements were controlled by electron microscopes 

JEOL JSM-5900 and Zeiss Supra 55VP. 

The use of modern methods of research and processing of the obtained results 

provided their validity and reliability. 
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The third chapter deals with the physical foundations for obtaining of thermally 

stable sensitive elements of temperature measurement devices from the latest 

thermometric materials based on the semi-Heusler phases. Developed on the analysis 

basis of structure of the semi-Heusler phase ZrNiSn, phenomenological model of its 

electronic structure explains the mechanism of the fundamental energy parameter of the 

semiconductor material formation – the band gap εg. In turn, the knowledge of such a 

mechanism makes it clearer how to influence the values of electrical resistance and 

thermo-ers and allows you to model and receive sensitive elements. 

A method is developed for simulation of the kinetic characteristics of thermal 

converters new sensitive elements in a wide temperature range by calculating the 

distribution of the density of electronic states (DOS), the density of states at the Fermi 

level g(εF), the band gap width εg, the depth of the Fermi level εF, etc. 

The reason for the non-predictability of the sensitive elements characteristics on 

the basis of thermometric materials of the semi-Heusler phases is determined, the 

essence of which is the ignorance of the features of the sensitive elements structure and 

not taking them into account when simulating the kinetic characteristics of the thermal 

converters. 

In the fourth section, the simulation results are provided as well as experimental 

studies of thermal converters sensitive elements with the use of the newest thermometric 

materials obtained by alloying the semi-Hausler phase HfNiSn by the atoms of rare-

earth, transitional 3d-, 4d-metals. As an example, the sensitive elements Hf1-xTmxNiSn 

are researched, obtained by alloying HfNiSn with rare earth metal Tm, introduced by 

substituting Hf. Comprehensive study of structural, energetic and kinetic characteristics 

of sensitive elements based on the semi-Hausler phase Hf1-xTmxNiSn with the 

introduction of an iterative algorithm for their characteristics has established the 

conditions under which kinetic characteristics are predictable and stable. 

The reason for the non-predictability of the sensitive elements characteristics is set 

obtained by the alloying of the HfNiSn phase by rare-earth atoms, the essence of which 

is in the unpredictable generation of donors due to the appearance of vacancies at the 

position of Sn atoms. 
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Two variants of sensitive elements are obtained: low temperature (up to 450 K) 

and average temperature (up to 1300 K). In the first version, copper wire is used for the 

contacts of the resistance thermometer or the thermocouple, while in the second it is 

platinum. The characteristics of individual sensitive elements based on HfNiSn are 

presented. The received sensitive elements of thermoelectric converters are highly 

sensitive, and the ratio of changes in the values of thermo-ers to the temperature range is 

greater than all known industrial thermocouples. The temperature response coefficient 

(TRK) of the received sensitive elements of resistance thermometers is greater than the 

TRK of metals, however, it yields the value of TRK sensing elements made from 

traditional semiconductors. 

The temporal stability and reproducibility of the sensitive elements characteristics 

by measuring resistance values and thermo-ers power at T=273 K were investigated. It 

was established that the temperature values obtained from resistance measurements and 

thermo-ers sensitive sensors of transducers after 50 cycles of heating-cooling in the 

range of 300÷1300 K are stable within ±0,05 K and ±0,06 K, respectively, which allows 

their introduction for temperature measurements. 

The fifth chapter presents the simulation results and experimental studies of 

sensitive elements of the temperature measuring devices using thermometric materials 

obtained by alloying the semi-Heusler phase of TiNiSn with rare-earth, transitional 3d-, 

4d-metals and 4p-metal Ga. As an example, the results of the study of the TiNiSn1-xGax 

sensitive elements are presented, obtained by TiNiSn 4p-metal alloying Ga, introduced 

by substituting Sn for the maximum values obtaining of the thermo-ers α and the 

resistance ρ, are presented. Investigation of the sensitive elements characteristics based 

on TiNiSn1-xGax allowed to establish the conditions under which their thermometric 

characteristics are predictable and stable to temperature and time changes. The 

characteristics of individual sensitive elements based on TiNiSn are provided. 

The sixth chapter presents the simulation results and experimental studies of 

sensitive elements of electroresistance and thermoelectric converters based on 

thermometric materials obtained by alloying ZrNiSn with rare-earth, transitional 3d-, 

4d-metals and 4p-metal Ga. As an example, the results of study of structural, energy, 
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thermodynamic, kinetic and magnetic characteristics of sensitive elements based on 

ZrNi1-xRhxSn are presented. Thus, on an example of a comprehensive study of the 

sensitive elements characteristics based on ZrNi1-xRhxSn, conditions are established in 

which their thermometric characteristics are predictable and stable to temperature as 

well as time changes in the range 4.2÷1300 K. Sensitive elements based on ZrNi1-

xRhxSn have high resistance values and the coefficient of thermoelectric power of both 

signs, which made it possible to create sensitive elements of thermal converters on their 

basis. The ordering of the sensitive elements structure ensures reproducibility of their 

characteristics. The characteristics of individual sensitive elements based on the ZrNiSn 

phase are presented. 

CONCLUSIONS 

The thesis provides the justification and a new solution of an important scientific 

and technical problem of the development of the thermometry physical basis by 

introducing new sensitive elements of the temperature measurement means and the 

methods of their characteristics simulation, obtained on the basis of the latest 

thermometric materials with improved metrological and operational characteristics. 

1. The concept of simulation and obtaining of thermally stable sensitive elements 

of temperature measuring devices based on the latest thermometric materials obtained 

by alloying of semi-Heuser phases by rare-earth 4f-metals, transitional 3d-, 4d-metals 

and 4p metal Ga, by developing an method for iterative simulation of structural, energy, 

thermodynamic and kinetic characteristics of thermal converters sensitive elements 

taking into account the results of experimental measurements of temperature 

dependences of the specific electrical resistance ρ, the coefficient of thermal-ers α and 

the magnetic susceptibility χ is substantiated and developed. Introduction of this method 

allows to significantly improve the efficiency of simulation of thermal converters 

sensitive elements thermometric characteristics, and the average value of the non-

conformity coefficient of the experimentally obtained and predicted values of the 

electric resistance and thermo-ers in the temperature range of 4.2÷1300 K does not 

exceed ±5%. 
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2. A phenomenological model for the formation of thermally stable sensitive 

elements of thermal converters based on the latest thermometric materials is proposed, 

which ensures the stability of their energy and kinetic characteristics. The 

phenomenological model of its electronic structure, developed on the basis of the 

analysis of the sensitive element structure, explains the formation mechanism of the 

fundamental energy parameter of the semiconductor thermometric material – the band 

gap εg. In turn, knowledge of such a mechanism makes the ways of influencing the 

values of the electrical resistance and the thermo-ers clear at the stage of the formation 

of thermometric materials and allows to simulate and receive sensitive elements of 

thermal converters with predetermined properties. 

3. A method is developed for simulation of the kinetic characteristics of thermal 

converters new sensitive elements in a wide temperature range by calculating the 

distribution of the density of electronic states (DOS), the density of states at the Fermi 

level g (εF), the band gap band εg, the depth of the Fermi level εF, etc. For the 

characteristics simulation by the KKR method the AkaiKKR and SPR-KKR licensed 

software is used in the local density approximation (LDA) for the exchange-correlation 

potential with Moruzzi-Janak-Williams parameterization. Using the experimental values 

of the period of the sensitive element elementary cell on a k-grid of 10×10×10 size with 

a power window width of 22 eV allowed to simulate the Fermi level εF with an accuracy 

of ±6 meV for 1000 energy values. 

4. The regularities of the transformation functions of sensitive elements of 

temperature measuring devices based on the latest thermometric materials in the 

temperature range of 4.2÷1300 K with improved metrological characteristics were 

established. During 1 year, the temporal stability and reproducibility of the sensitive 

elements characteristics were investigated by measuring the resistance values and 

thermo-ers power at T=273 K. It was shown that the temperature values obtained from 

the resistance measurements and the thermo-ers sensitive elements of the transducers 

after 25 cycles of heating-cooling in the range of 300÷1300 K is stable within ±0,02 K 

and ±0,03 K, respectively, which allows their introduction for temperature 

measurements. 
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5. A method of obtaining a thermoelectric pair of a thermoelectric thermometer 

sensitive element (thermocouple) is proposed, both branches of which are made of the 

latest thermometric materials of electron and hole types of conductivity, which in 4÷6 

increases the sensitivity of the existing thermocouples and expands the range of 

temperature measurements with one thermometer. The received sensory elements of 

thermoelectric converters are highly sensitive, and the ratio of changes in the values of 

thermo-ers to the temperature range is greater than all known industrial thermocouples. 

6. The method of obtaining of thermally stable sensitive elements of electrostatic 

thermometers from the latest thermometric materials is proposed, which significantly 

increases the accuracy and expands the range of temperature measurements. In addition, 

the temperature response coefficient (TRK) of the received sensitive elements of the 

resistance thermometers is greater than the TRK of the metals, but is less in value of the 

TRK sensitive elements made from traditional semiconductors. At the same time, none 

of the known thermometers of resistance based on traditional semiconductors does not 

provide stability characteristics in the temperature range 4.2÷1300 K. 

7. The obtained new scientific results are used in the PJSC NPO "Termoprylad" 

(Lviv city), JV "Galka" Ltd (Lviv), State Enterprise "Sistema" (city of Lviv), "Lvivskij 

Electrolympic Plant" Iskra "( Lviv), as well as in the educational process and at carrying 

out of research works at the Department of Information and Measurement Technologies 

of the National University "Lviv Polytechnic". 

Keywords: temperature, sensitive element, thermometer, thermoelectric 

power, electrical resistance. 
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Bізо – параметр ізотропного зміщення; 

RBr – брегівський фактор достовірності  
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Дисертаційна робота присвячена розвитку фізичних 

основ термометрії шляхом запровадження нових чутливих елементів засобів 

вимірювання температури та методів моделювання їхніх характеристик, 

отриманих на основі новітніх термометричних матеріалів, що розширяє діапазон 

температурних вимірювань, підвищує точність, стабільність та відтворюваність 

термометричних характеристик у діапазоні 4,2÷1300 К.  

Аналіз проблеми температурних вимірювань у широкому температурному 

діапазоні, зокрема, за температур вищих половини температури плавлення 

матеріалів чутливих елементів термоперетворювачів показав, що визначальним 

фактором є стабільність структури матеріалу чутливого елемента, яка у процесі 

експлуатації змінюється за рахунок рекристалізаційних процесів. Іншими 

словами, при вимірюванні високих температур об’єктивно існують обмежувальні 

фактори стабільності та відтворюваності характеристик термоперетворювачів, 

обумовлені стабільністю та відтворюваністю характеристик термометричних 

матеріалів, використаних при виготовленні чутливих елементів перетворювачів.  

Вагомий внесок у становлення основ термометрії зробили О.А. Геращенко, 

Л.І. Анатичук, А.Н. Гордов, Б.І. Стадник, В.П. Бабак, Т.Г. Грищенко, О.Я. Лусте, 

Л.А. Назаренко, В.І. Лах, І.П. Курітник, Г.С. Барханов та інші.  

З появою нових завдань у термометрії, пов’язаних, зокрема, із забезпеченням 

температурних вимірювань та моніторингу теплових процесів в одно- та 

двовимірних структурах, в умовах космосу та реакторах термоядерного синтезу, 

виникає необхідність запровадження наукових досліджень із проблем, які 

формально належать до різних наук. Саме результати наукових досліджень, 

отримані на стиках кількох наукових напрямів, здатні забезпечити науково-

технологічний прорив і в температурних вимірюваннях.  

Використання новітніх підходів фізики конденсованого стану, сучасних 

методів дослідження структури речовини та її електронного спектра дали змогу 

зрозуміти, описати та використати фізичні процеси для моделювання й отримання 



 36 

принципово нових чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів зі стабільними та відтворюваними характеристиками 

у діапазоні 4,2÷1300 К. З іншого боку, термометричні матеріали, що 

використовують для виготовлення чутливих елементів засобів вимірювання 

температури, повинні задовольняти низку часто суперечливих вимог, однак 

найважливішими є вимоги однозначності залежності, стабільності та високої 

чутливості, що забезпечується значними змінами питомого електроопору 

(термометри опору) чи термо-ерс (термоелектричні термометри).  

А тому актуальність теми представленого дисертаційного дослідження 

зумовлена необхідністю запровадження нових принципів та підходів як для 

аналізу вже досліджених чутливих елементів термоперетворювачів, так і 

обґрунтування запровадження нових термоелементів з кращими метрологічними 

та експлуатаційними характеристиками.  

З огляду на наведене вище, розвиток фізичних засад термометрії шляхом 

запровадження нових чутливих елементів термоперетворювачів, отриманих на 

основі новітніх термометричних матеріалів зі стабільними та відтворюваними 

характеристиками у температурному діапазоні Т=4.2÷1300 К є актуальним і 

доцільним і в суто теоретичному аспекті для розуміння природи фізичних 

процесів у чутливих елементах засобів вимірювання температури, і в 

практичному аспекті, що дозволяє отримати чутливі елементи перетворювачів з 

покращеними метрологічними та експлуатаційними характеристиками. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у Національному університеті “Львівська політехніка” у межах 

пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України, визначених Законом 

України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” відповідно до планів 

НДР МОН України за фаховим напрямом “Метрологія і приладобудування”:  

– “Вимірювання температури мікро- та наноструктурованих об’єктів 

методом комбінаційного розсіювання світла” (2015-2016 рр., № ДР 0115U000431); 



 37 

– “Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі 

інтерметалічних напівпровідників” (2015-2019 рр., № ДР 0114U005464 ). 

Метою роботи є розвиток фізичних основ термометрії із запровадженням 

нових чутливих елементів засобів вимірювання температури та методів 

моделювання їхніх характеристик з використанням новітніх термометричних 

матеріалів.  

Для досягнення мети належало вирішити такі наукові завдання: 

– провести аналіз проблем температурних вимірювань у широкому 

температурному діапазоні і, зокрема, з використанням напівпровідникових 

чутливих елементів у засобах вимірювання температури в діапазоні 4,2÷1300 К; 

– створити теоретичні основи розв’язання науково-технічної проблеми 

запровадження термічно стійких чутливих елементів засобів вимірювання 

температури у діапазоні 4,2÷1300 К на основі новітніх термометричних 

матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерових фаз рідкісноземельними 4f- 

та перехідними 3d- і 4d-металами, а також 4p-металом Ga; 

– обґрунтувати концепцію моделювання та отримання термічно стійких 

чутливих елементів термоперетворювачів шляхом розроблення методу 

ітераційного моделювання їхніх структурних, енергетичних, термодинамічних та 

кінетичних характеристик з урахуванням результатів вимірювань температурних 

залежностей питомого електроопору ρ, коефіцієнта термо-ерс α та магнітної 

сприйнятливості χ; 

– запропонувати феноменологічну модель формування структури термічно 

стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів, яка пояснить механізм появи напівпровідникових 

властивостей та способи впливу на значення електроопору ρ та термо-ерс α для 

підвищення чутливість термоперетворювачів; 

– для моделювання енергетичних та кінетичних характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів 

дослідити їхні структурні характеристики;  
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– для визначення стабілізуючого фактору при формуванні структури 

термометричних матеріалів і отриманих на їхній основі чутливих елементів 

термоперетворювачів провести термодинамічні розрахунки за різних температур 

та концентрацій; 

– для моделювання кінетичних характеристик отриманих чутливих елементів 

провести моделювання їхніх енергетичних характеристик шляхом розрахунків 

розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні Фермі g(εF), 

ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо; 

– провести експериментальні дослідження у широкому температурному та 

концентраційному діапазонах зміни значень кінетичних, енергетичних та 

магнітних характеристик отриманих чутливих елементів термоперетворювачів, а 

також дослідити вплив зовнішнього магнітного поля Н на зміну значень питомого 

електроопору ρ та коефіцієнта термо-ерс α; 

– для моделювання функцій перетворення чутливих елементів засобів 

вимірювання температури дослідити механізми електропровідності у діапазоні 

температур 4,2÷1300 К; 

– вивчити закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

термоперетворювачів у діапазоні 4,2÷1300 К; 

– дослідити вплив термічного циклювання (нагрів-охолодження) у діапазоні 

300÷1300 К на зміну структурних, енергетичних та кінетичних характеристик 

отриманих чутливих елементів засобів вимірювання температури. 

Об’єкт дослідження – процес вимірювання температури у широкому 

температурному діапазоні з використанням напівпровідникових чутливих 

елементів перетворювачів. 

Предмет дослідження – чутливі елементи термоперетворювачів, моделі 

структурних, енергетичних, кінетичних та термодинамічних характеристик.  

Методи дослідження. Основним засобом досягнення поставленої мети є 

комплексний підхід до аналізу фізичних основ роботи чутливих елементів засобів 

вимірювання температури, а також методів метрологічних досліджень. 

Дослідницький комплекс містить: математичне моделювання структурних, 
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енергетичних, кінетичних та термодинамічних характеристик термометричних 

матеріалів та засобів вимірювання температури; вимірювання температурних 

залежностей коефіцієнта термо-ерс та питомого опору, магнітної 

сприйнятливості, структури термоелементів методами рентгенівського та 

спектрального аналізів, металографії, стабільності та відтворюваності 

характеристик чутливих елементів.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано 

та сформульовано такі наукові результати: 

1. Уперше запропоновано концепцію моделювання та отримання термічно 

стійких чутливих елементів засобів вимірювання температури на основі новітніх 

термометричних матеріалів шляхом розроблення методу ітераційного 

моделювання структурних, енергетичних, термодинамічних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів з урахуванням результатів експериментальних 

вимірювань їхніх температурних залежностей опору ρ, термо-ерс α та магнітної 

сприйнятливості χ.  

2. Уперше запропоновано феноменологічну модель формування структури 

термічно стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів, яка пояснює механізм появи у них 

напівпровідникових властивостей, а також способи моделювання й отримання 

термоперетворювачів з високими значеннями температурного коефіцієнта опору 

(ТКО) та термо-ерс обох знаків, що підвищує їхні метрологічні характеристики. 

3. Розвинуто метод моделювання кінетичних характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів у широкому температурному діапазоні шляхом 

розрахунків розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні 

Фермі g(εF), ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо. 

4. Уперше встановлено закономірності функцій перетворення чутливих 

елементів термоперетворювачів із запровадженням новітніх термометричних 

матеріалів на основі напів-Гейслерових фаз у температурному діапазоні 4,2÷1300 

К з покращеними метрологічними характеристиками. 
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5. Розвинуто метод отримання лінійки чутливих елементів 

термоелектричних перетворювачів (термопар), обидві вітки яких виготовлені з 

новітніх термометричних матеріалів електронного та діркового типів провідності, 

що у 4÷6 підвищує чутливість існуючих термоперетворювачів та розширяє 

діапазон температурних вимірювань одним термометром. 

6. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів, 

що істотно розширяє діапазон та підвищує точність температурних вимірювань. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові положення 

дисертаційної роботи, висновки та рекомендації є важливим внеском у створення 

науково-технологічних засад моделювання та отримання нових чутливих 

елементів засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних 

матеріалів зі стабільними та відтворюваними характеристиками у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К.  

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

отриманні нових чутливих елементів термометрів опору та термоелектричних 

перетворювачів зі стабільними та відтворюваними характеристиками у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К.  

Використання результатів роботи. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджені та використовуються в ПрАТ НВО “Термоприлад” (м. Львів), СП 

“Галка» Лтд” (м. Львів), ДП НДІ “Система” (м. Львів), а також у навчальному 

процесі та при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі інформаційно-

вимірювальних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати отримані 

автором особисто при виконанні досліджень, та на основі узагальнень та 

висновків з колективно отриманих результатів. В дисертації не використано ідеї 

та розробки, що належать співавторам спільно опублікованих наукових праць. 

Роботи [35, 38, 39, 43] написані здобувачем одноосібно. У роботах [1, 3–10, 33–45, 

47–53, 55–59] у співавторстві здобувачу належить участь у визначенні задач, 

теоретичних дослідженнях [11, 12. 15, 16, 17, 20, 32, 35, 37–40], розробленні 



 41 

методів дослідження [2, 13, 14, 18, 19, 28, 29, 54, 55], моделюванні [22, 24, 27, 33, 

43, 44], а також в їхній експериментальній перевірці [25, 26, 30, 31, 48, 49] та 

реалізації результатів досліджень [34, 36, 41, 47, 52, 53, 58]. Внесок здобувача у 

згаданих наукових працях є визначальним.  

Апробація результатів досліджень. Основні положення та результати 

роботи обговорено на профільних наукових конференціях: The XХth Seminar on 

Physics and Chemistry of Solids (ISPCS-XX). – September, 12-15, 2015, Ivan Franko 

National Univtrsity of Lviv, Lviv; Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Енергетика, енергозбереження на початку ХХI століття”, 20 березня 2014 р., 

ДВНЗ “ПДТУ”, Маріуполь; The XIV та XVI Internftional Conference on Physics and 

Technology of Thin Films and Nanostructures (ICPTTFN-XIV та ICPTTFN-XVI). – 

May, 11-16, 2015 та May, 15-20, 2017, Ivano-Frankivsk; The Internftional Scientific 

Congress “Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology”. – 

29 September – 2 Оctober 2015, Lviv Polytechnic National University, Lviv; XV 

Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”, 24–27 травня 2015, 

Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів; 5th International 

Academic Conference “Mechanical Ingineering, Materials Science, Transport 2016”. – 

24–26 November 2016, Lviv Polytechnic National University, Lviv; XIII International 

Conference on Crystal Chemistry Intermetallic Compounds. – 25–29 September 2016, 

Lviv Polytechnic National University, Lviv; The 14th Conference on Functional and 

Nanostructured Materials (FNMA-14). – 25–29 September 2017, Lviv; The 7th
 

International Conference on Physics of Disordered Systems (PDS-17). – 25–29 

September 2017, Yaremche, Ukraine;  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 59 наукових праць, серед 

яких: 1 монографія, 1 підручник, 44 статті (4 одноособові) у міжнародних та 

вітчизняних періодичних фахових виданнях, з яких 6 статей індексується у Web 

of Science (ESCI), 9 – Scopus, 10 – Coperniсus, 2 патенти України на корисну 

модель, 11 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних науково-технічних 

конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури з 187 

найменувань та п’яти додатків. Загальний обсяг дисертації 297 сторінок, з них 262 

– основного тексту, та включає 158 рисунків і 11 таблиць. 
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РОЗДІЛ I  

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИМІРЮВАНЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА 

ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1. Вступні зауваження 

Використання сучасних фізичних принципів оптимізації термометричних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів, зокрема, способів 

підвищення значень термо-ерс, питомого електроопору при збереженні 

однозначності залежностей характеристик дозволяє моделювати та отримувати 

принципово нові чутливі елементи, що суттєво розширює діапазон та підвищує 

точність температурних вимірювань. 

Найбільш повний огляд сучасних методів та засобів вимірювання 

температури зроблено в [1,2,8,9,63]. Термометричні матеріали, які 

використовують як чутливі елементи термоперетворювачів повинні задовольняти 

низку вимог, з яких найбільш важливими є високі значення термо-ерс 

(термоелектричний метод) та електроопору (терморезистивний метод).  

У даному контексті стисло розглянемо сучасні чутливі елементи засобів 

вимірювання температури, виготовлені на основі напівпровідникових матеріалів, 

у тому числі з використанням нанотехнологій. Для прогнозування та отримання 

високоефективних чутливих елементів термоелектричних та електрорезистивних 

термометрів проведено аналіз основних результатів досліджень 

напівпровідникових матеріалів, з яких вони виготовлені, зокрема, кристалічної та 

електронної структур, термодинамічні, електрокінетичні, гальваномагнітні, 

резонансні та оптичні характеристики. 

Оскільки досліджені чутливі елементи термоперетворювачів виготовлені з 

нових термометричних матеріалів, які є сильнолегованими та компенсованими 

напівпровідниками, розглянемо окремі аспекти теорії легованих напівпровідників, 

що дозволило сформулювати критерії при прогнозуванні їхніх термометричних 

характеристик. Аналіз існуючих методів та засобів вимірювання температури, 

результатів сучасних дослідження напівпровідникових матеріалів чутливих 
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елементів термоелектричних та електрорезистивних термометрів дозволить 

обґрунтувати мету та визначити завдання дослідження.  

 

1.2. Принципи електрорезистивної термометрії 

Використання зміни значень електроопору (ρ) зі зміною температури (T) у 

металах та напівпровідниках слугує основою для побудови термометрів опору [1-

3,9,63]. Поряд з платиновими термометрами опору широко використовуються 

термометри з міді, нікелю, плівкові чутливі елементи, напівпровідникові 

термістори тощо. До температур Т≤700°С промислові термометри опору значно 

переважають за своїми характеристиками термоелектричні термометри.  

Так, процеси електропровідності у металах та напівпровідниках є доволі 

складними і теоретичні розрахунки не завжди можуть забезпечити точний 

кількісний розрахунок параметрів чутливих елементів термометрів опору. 

Проблема полягає у складності оцінки внеску окремих процесів у загальну 

провідність матеріалу. Розрахунки дозволяють прогнозувати якісний, а для 

інтерметалічних напівпровідників [1-3,9,63] і кількісний характер температурної 

залежності електроопору.  

У наближених розрахунків іноді достатньо застосувати температурний 

коефіцієнт опору (ТКО) αТ (1.1), значення яких наведено у довідниках.  

dt

d
T




 

1
                                                         (1.1 )  

Наведеного співвідношення (1.1) недостатньо для проведення якісних 

температурних вимірювань. Теорія електронного газу пояснювала зв’язок значень 

електроопору, струму та напруги (закон Ома), однак вона не пояснювала причини 

зміни значень електроопору зі зміною температури. Електронна теорія дозволяла 

оцінити значення питомого електроопору ρ (1.2). 

𝜌 =
2√3𝑚𝑘𝑇

𝑛𝑒2𝑙
                                                               (1.2) 

Сучасна теорія електропровідності (теорія Блоха) стверджує, що вільні 

електрони проходять крізь провідник як плоскі хвилі, модульовані певною 
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функцією з періодом, тотожним періоду елементарної комірки провідника, а його 

електроопір пов’язаний з наявністю структурних дефектів елементарної комірки. 

Структурні дефекти призводить до додаткового розсіювання електронів на них, 

що і є причиною збільшення значень опору матеріалу. Окрім того, електрони 

розсіюються також на теплових коливаннях ґратки, а також при взаємодії між 

собою. Кожний з цих механізмів розсіювання володіє власним часом релаксації 

i
  і за умови їхньої незалежності можна вважати, що 

321

1111


  ,                                                   (1.3) 

де   – сумарний час релаксації. У такому разі різні механізми розсіювання дають 

адитивний внесок у значення електроопору металу: 

)(
0

T
i

i
  ,                                               (1.4) 

де )(T  – частка електроопору, яка залежить від температури; 
0

  – залишковий 

опір за рахунок наявності фізико-хімічних дефектів. Значення 
0

  отримують 

апроксимацією значення питомого опору до абсолютного нуля температур. У 

такому разі за високих температур опір визначається )(T , а за низьких 
0

 .  

У термометрії, зокрема при виготовленні платинових термометрів опору, для 

оцінки чистоти металу ефективно застосовується відношення значень опорів за 

температур 300 К та 4.2 К: 2,4300
/  . За винятком низьких температур опір чистих 

металів визначається електрон-фононним розсіюванням. За температур, вищих 

температури Дебая 
D

 , значення опору пропорційне температурі: TT
T

 )( . 

Для температур 
D

T  1,0 : 
5

0
)( bTT   . 

Механізми провідності у напівпровідниках відрізняються від таких у 

металах. Так, у власному напівпровіднику носії заряду – це вільні електрони і 

дірки, концентрації яких однакові. За наявності електричного поля розглядають 

наступні характеристики:  
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а) електронна складова струму: EnenevJ
nnn

 , де 
n

  – рухливість 

електронів, 
n

v  – середня швидкість упорядкованого руху електронів, E  – 

напруженість електричного поля, n  – концентрація електронів;  

б) питома електрична провідність за рахунок електронів: 
nn

ne  ;  

в) діркова складова струму: EpepevJ
ppp

 , де 
p

  – рухливість дірок, p  

– концентрація дірок;  

г) питома електрична провідність за рахунок дірок: 
pp

pe  ;  

д) густина струму у напівпровіднику: EpeneJJJ
pnpn
)(   ;  

е) власна питома провідність напівпровідника: )(
pniвл

en   , 
i

npn  . 

Питома електропровідність електронного чи діркового напівпровідника – це 

сума власної та домішкової провідностей:  

домвлn
  .                                               (1.5) 

Наявність у матеріалі термоперетворювача структурних дефектів, а також 

теплових коливань атомів приводить до розсіювання вільних носіїв на цих 

дефектах та фононах, що приводить до зменшення значень їхньої рухливості. У 

такому разі температурна залежність електропровідності може бути записана: 











kT
Aen

g

pniвл
2

exp)(


                                  (1.6) 











kT
B дом

дом
2

exp


 ,                                          (1.7) 

де 
g

  – ширина забороненої зони, 
дом
  – енергія іонізації енергетичного рівня, 

породженого структурним дефектом. Контрольоване уведення структурних 

дефектів дозволяє цілеспрямовано генерувати енергетичні рівні у забороненій 

зоні матеріалу чутливого елемента та змінювати як значення його опору, так і 

характер температурної залежності у широкому температурному діапазоні. 

 

1.3. Чутливі елементи термометрів опору на основі напівпровідникових 

матеріалів  
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У термометрах опору чутливий елемент термоперетворювача виготовляють з 

напівпровідникового матеріалу і використовується зміна опору термістора, 

позистора, напруги емітер-база транзистора або напруги в провідному напрямі 

діода від температури [2,9,63]. Найбільшого поширення набули термісторні 

термометри, у яких значення температурного коефіцієнта опору 
T

  є від’ємним. 

Зазвичай їх виготовляють із суміші полікристалічних оксидів перехідних металів, 

напівпровідників типу А3В5, склоподібних напівпровідників тощо. Питомий опір 

T
R  термісторних термометрів залежить від концентрації домішок, а залежність 

опору від температури має вигляд 

T

B
AR

T
exp ,                                                 (1.8) 

де А та В – постійні, Т – абсолютна температура. Увівши опорне значення опору  

b

Tb
T

B
AR exp ,                                                  (1.9) 

яке встановлюється для даної температури 
b

T  (293 або 298 К)), отримаємо: 



















b

TbT
TT

BRR
11

exp ,                                         (1.10) 

а температурний коефіцієнт опору αТ обчислюється за формулою: 

2T

B
T

 .                                                      (1.11) 

Для різних марок термісторних термометрів значення постійної В змінюється 

у межах 2000÷6000 К, а значення температурного коефіцієнта опору 
T

  – у межах 

1)06,002,0(  K  [1-3,9,63]. Термометри даного виду зазвичай використовують 

для температурних вимірювань у діапазоні від -50 °С до 180 °С, однак існують 

термістори з діапазоном роботи до 450 °С. Термістори з від’ємним ТКО 

застосовують для виміру малих (0,001 К) градієнтів температур. 

Для підвищення точності температурних вимірювань до значень ±0,1 К в 

діапазоні -20÷120 °С використовують рівняння типу  

 3
222

lglg
1

TT
RCRBA

T
 .                                        (1.12) 
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Термометри опору з додатними значеннями температурного коефіцієнта 

опору αТ (позистори) виготовляють з напівпровідникової полікристалічної 

кераміки, а саме значення αТ описується наступною залежністю: 

T

R
T






ln
 .                                                      (1.13) 

У більшості випадків позистори використовують у пристроях контролю 

температури для сигналізації про перевищення певного значення температури. 

Чутливі елементи позисторів виготовляють з твердих розчинів на основі 

матеріалів BaTiO3 з температурою точки Кюрі 120 °С. Значення точки Кюрі 

можна змінювати шляхом заміщення Ba на Sr, а Ti – на Zn, Zr або Pb.  

До основних переваг термісторів відносять малі розміри чутливого елементу 

термоперетворювача (діаметр ~0,5 мм), висока чутливість та незначний вплив на 

результат вимірювання з’єднувальних провідників. Натомість, до недоліків 

відносять складність стандартизування характеристик, низька верхня межа 

температури та нелінійна залежність значень електроопору від температури (

)(TR ). На рис. 1.1а для прикладу наведена зміна значень )(TR  термістора типу 

ТН 120/22-20 [4,9,63].  

 
 

 

 

а б в г 

Рис. 1.1. Температурні залежності опору термістора типу ТН 120/22-20 (а), Ge, 

легованого As (1) та Ga (2) (б), деяких термометрів опору (в) та спаду напруги 

(U) кремнієвого термодіоду DT-500 (г) 
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Видно, що у діапазоні температур 77÷100 К значення ТКО змінюється від (-

20 до -10 %)/К, в діапазоні 100÷150 К від (-10 до -5 %)/К, а в діапазоні 150÷300 К 

від (-5 до -1,5 %)/К. Зображені на рис. рис. 1.1б,в термістори володіють високою 

чутливістю за низьких температур. У термодіодному термометрі (термодіод) для 

температурних вимірювань використовують залежність властивостей p-n 

переходу (рис. 1.1г). Оскільки густина зарядів p-n переходу залежить від 

температури, це приводить до зміни значень струму, що і використовують для 

температурних вимірюваннях.  

На даний час широко використовуються для температурних термометри 

опору, чутливі елементи яких виготовлені з вугілля Ge та Pt (рис. 1.2). У Ge та Pt 

чутливих елементах значення електроопору практично не змінюється при 

багатократних циклах нагрів-охолодження (висока часова стабільність). Однак 

наявність зовнішнього магнітного поля суттєво змінює термометричні 

характеристики термоперетворювачів, що унеможливлює їхнє використання у 

середовищі з магнітним полем. Натомість магнітне поле набагато менше впливає 

на характеристики вугільного термоперетворювача [1-5,9,63]. Однак його 

характеристики мають гіршу часову стабільність, зазнаючи змін при циклах 

нагрів-охолодження.  

 

 

а б 

Рис. 1.2. Температурні залежності опору (а) та чутливості (б) для 

термометрів: 1 – вугільного; 2 – германієвого (легованого As); 3 – платинового.  
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На рис. 1.3 наведено залежності спаду напруги та чутливості діодних 

термісторів, виготовлених напівпровідників Si та GaAs. Дані термометри 

працюють у широкому температурному діапазоні, причому характеристика U(T) 

за Т>50 К у Si термометрах є більш лінійною, ніж у GaAs. За температур Т<30 К 

чутливість термометрів з Si є значно кращою. Однак термометри із GaAs менш 

чутливі до магнітного поля, ніж Si. Таким чином, навіть короткий огляд 

термометрів опору, чутливі елементи яких виготовлені з традиційних 

напівпровідників, показує, з одного боку, їхню високу чутливість та часову 

стабільність термометричних характеристик, а з іншого – низьку верхньою межу 

температурних вимірювань.  

 
 

а б 

Рис. 1.3. Температурні залежності зміни значень напруги (а) та чутливості 

(б) для діодних термісторів на основі GaAs та Si. 

 

1.4. Принципи термоелектричної термометрії та найпоширеніші 

традиційні термоелектричні перетворювачі 

Відомо, що між тепловими та електричними процесами у провідниках існує 

тісний взаємозв’язок, який використовують у термоелектричній термометрії [1-

3,9,63]. В однорідному середовищі мають місце співвідношення: 
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де 
i

j , 
i

q , 
k

x

T




, 

e
EE

k





 – компоненти векторів густини струму, густини 

потоку тепла, градієнта температури та узагальненого електричного поля,   – 

хімічний потенціал для носіїв заряду, 
ik

 , ik
 , ik

 , 
ik

  – відповідно компоненти 

тензорів провідності, термо-ерс, Пельтьє та теплопровідності. У випадку 0j , 

0T  виникає ефект Зеєбека 

k

iki
x

T
E







 ,                                               (1.16) 

а за 0T  має місце ефект Пельтьє 

kiki
jq   .                                                (1.17) 

Суть ефекту Зеєбека полягає у виникненні електрорушійної сили в 

електричному колі, яке складається з послідовно сполучених різнорідних 

провідників a  та b , контакти між якими мають різну температуру 
1

T  та 
2

T . У 

такому разі термо-ерс контура визначається формулою: 

 dTE
T

T

ba 
2

1

 ,                                               (1.18) 

де 
a

 , 
b

  – абсолютні термо-ерс (диференціальні термо-ерс, коефіцієнти термо-

ерс) провідників a  та b . Абсолютна термо-ерс характеризує провідник: 

dT

dE
 ,                                                       (1.19) 

де E  – ерс, що виникає у провіднику за наявності градієнта температур, або 

dT
T

T


2

0


 ,                                                  (1.20) 

де   – коефіцієнт Томсона. Значення термо-ерс залежить лише від різниці 

температур гарячого 
1

T  і холодного 
2

T  контактів матеріалу та від матеріалу 

провідника і не залежить від розподілу температури (правило Магнуса), від 

довжини та площі перерізу термоелектродів та їхнього опору. У вузькому 

інтервалі температур )(
21

TTE  , де   – коефіцієнт Зеєбека (коефіцієнт термо-

ерс), має своє значення для кожної двійки провідників і залежить лише від 
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значень 
1

T  та 
2

T  [2,9,63]. У роботі термоелектричних термометрів (термопар) 

використовують залежність термо-ерс перетворювача від температури (табл. 1.1 

та 1.2). Чутливим елементом термоперетворювача можуть виступати два різні 

матеріали: метали, сплави металів чи неметалів. Термоелектричні термометри у 

порівнянні з термометрами опору володіють перевагами: конструктивна та 

технологічна простота, малі розміри, мала постійна часу та відносна дешевизна. 

До недоліків відносять меншу чутливість, яка зменшується з пониженням 

температури. У табл. 1.1 та 1.2 наведено перелік та характеристики поширених 

термоелектричних перетворювачів [2,9,63].  

 

Таблиця 1.1 

Термоелектричні перетворювачі 

Тип перетворювача Матеріал термоелектродів Діап. 

тр. заст. 

(ºС) 

Гран.-

т-ра 

(ºС) 

Додатного Від’ємного 

ТПП 13 Платинороїд-

платинові (платина – 

13% родій/платина) 

Сплав ПР 

13(87%Pt+13%

Rh) 

Платина (Pt) 0 ÷ 

1300 

1600 

ТЗК Залізо-

константанові 

(залізо/мідь-нікель) 

Залізо (Fe) Сплав константан 

(55%Cu+45%Ni,Mn,Fe) 
-200 ÷ 

750 

900 

ТМКн Мідь-

константанові 

(мідь/мідь-нікель) 

Мідь (Cu) Сплав константану 

(55%Cu+45%Ni,Mn,Fe) 
-200 ÷ 

350 

400 

ТНН Ніхросил-

нісилові (нікель-

хром/кремній/нікель-

кремній) 

Сплав нітросил 

(84%Ni+14%Cr+1,

5%Si+0,15%Fe+0,

05%C+0,01Mg) 

Сплав несил 

(95%Ni+0,02%Cr+4,5%

Si+0,15%Fe+0,05%C+0,

01%Mg 

-270 ÷ 

1200 

1300 

ТХКН Хромель-

константанові (нікель-

хром/мідь-нікель) 

Сплав хромель 

ТНХ 9,5 

(90,5%Ni+9,5%Cr) 

Сплав константан 

(55%Cu+45%Ni,Mn,Fe) 
-200 ÷ 

700 

900 

ТСС Сільх-силінові Нікелевий сплав 

сільх НХК 9-0,9 

(88%Ni+9,5%Cr+1

,5 %Si+1%Mn,Fe) 

Нікелевий сплав силін 

НК 2,4  

(92%Ni+2,5%Si+1%Mn,

Fe 

0 ÷ 800 800 
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Значення термо-ерс сплавів термопар суттєво залежить від чистоти 

матеріалів сплаву [4-6,9,63]. На рис. 1.4а наведена температурна залежність 

коефіцієнту термо-ерс сплаву золото-залізо для трьох випадків складу. Можемо 

бачити, що сплав, який складається із спектрально чистого золота (Au) з 

добавкою 0,03 ат. % заліза (Fe), має найвищі значення коефіцієнта термо-ерс. 

Порівняння теплопровідності міді (Cu) та сплаву Ag-Au показує, що 

теплопровідність Cu є більшою. Оскільки значення абсолютної термо-ерс для 

обох матеріалів є близькими, то заміна Cu на сплав Ag-Au покращує 

характеристики термопари.  

 

Таблиця 1.2 

Найпоширеніші традиційні термоелектричні перетворювачі 

Матеріали термоелектродів Діапазон  

т-р, (ºС) 

Гранична  

т-ра, (ºС) 

Робоче 

середовище 

Мідь-копель -200 ÷ 100 100 Повітря 

Хромель-копель -200 ÷ 600 800 Нейтральне 

Хромель-алюмель -200 ÷ 1200 1300 Нейтральне 

Платинородій (90%Pt+10%Rh)-Pt 0 ÷ 1300 1600 Повітря 

Платинородій (70%Pt+30%Rh) -

платинородій (94%Pt+6%Rh) 

600 ÷ 1600 1700 Повітря 

(95%W+5%Re) - (80%W+20%Re) 0 ÷ 2200 

0 ÷ 1800 

2500 

2500 

Вакуум чи 

нейтральне 

 

Для порівняння властивостей окремих термопар, достатньо розглянути спаї 

константану, сплавів Au-Co і Au-Fe, а потім спаї тих же матеріалів з хромелем. 

Температурна залежність термо-ерс для таких термопар наведена на рис. 1.4б, , а 

наведені результати дозволяють розподілити характеристики термопар на три 

групи. До першої групи відносять термопари з константаном, до другої – зі 

сплавом Au-Co, а до третьої – зі сплавом Au-Fe. Нижня температурна межа при 

вимірюванні термопарами першої групи складає 10 К, другої групи 2÷4 К і третьої 
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групи – 1 К і нижче. Заслуговує на увагу те, що значення коефіцієнта термо-ерс у 

термопар третьої групи є на порядок більшими, ніж термопар першої групи.  

Температурні залежності низькотемпературних термопар Cu-Fe/Cu та Cu-

Fe/хромель (вміст Fe складає 0,15ат.%), а також для порівняння Au-Fe/Cu і Au-

Fe/хромель представлені на рис. 1.5. Видно, що термопари з мідно-залізним 

електродом відрізняються більшими значеннями термо-ерс, коефіцієнта термо-

ерс, однак їхні електроди є більш неоднорідними. Необхідно зазначити, що у силу 

магнеторезистивного ефекту характеристики термопар є чутливими до дії 

зовнішнього магнітного поля.  

 

 

 

а б в 

Рис. 1.4. Температурні залежності коефіцієнта термо-ерс для сплавів Au1-xFex з 

різною чистотою Au: 1 – 99,999% Au, х 0,03; 2 - 99,98% Au, х=0,03; 3 - 99,995% 

Au, х=0,06 (а) та термо-ЕРС (б) і коефіцієнту тером-ерс (в) термоелектричних 

термометрів: 1 – Au-Co/хромель; 2 – Au-Co/Cu; 3 – константан/хромель; 4 – 

константан/Cu; 5 – Au-Fe/хромель; 6 – Au-Fe/Cu; 7 – Ag-Au/Cu 
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Рис. 1.5. Залежності )(TE  (а) та )(T  (б) для термопар: 1 – Cu-Fe-Fe/Cu; 2 – Cu-

Fe/хромель; 3 – Au-Fe/Cu; 4 – Au-Fe/хромель 

На рис. 1.6а наведені температурні залежності зміни термо-ерс термопари 

мідь-константан при різних значеннях індукції магнітного поля. Можемо бачити, 

що зміна значень термо-ерс ΔЕВ~Т2. Температурні залежності відношення ΔЕВ/Е0 

термопари Au+0,07 ат. % Fe відносно хромеля від індукції повздовжнього 

магнітного поля (рис. 1.6б) та коефіцієнта термо-ерс від поперечного магнітного 

поля (рис. 1.6в) показують, що параметри термопари залежать від магнітного 

поля, особливо за В>5Т. Таким чином, магнітне поле змінює параметри термопар. 

  
 

а б в 

Рис. 1.6. Зміна значень термо-ерс ΔЕВ термопари Cu/константан при різних 

значеннях магнітного поля (а) і залежність відносної зміни термо-ерс від 

магнітного поля термопари (б) та зміна значень коефіцієнта термо-ерс для 

термопари Au-Fe/хромель (0,07 ат.% Fe) для різних магнітних полів (в) 
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Щодо застосування матеріалів для вимірювання високих температур, зокрема 

вище половини температури плавлення матеріалу термоелектрода, важливим 

фактором стає стабільність структури, яка у процесі експлуатації змінюється за 

рахунок рекристалізаційних процесів. Це, у першу чергу, стосується саме 

термоелектричних перетворювачів, найпоширеніших для вимірювання 

температур при Т > 1000 К. 

Таким чином, проблема розширення діапазону температурних вимірювань 

термоелектричними термометрами, їх чутливості, температурної та часової 

стабільності лежить у площині пошуку нових матеріалів термоперетворювачів, 

однозначності їх термометричних характеристик.  

1.5. Термометричні матеріали та термоперетворювачі на основі напів-

Гейслерових фаз 

У роботах [7-84] зроблено спроби отримати чутливі елементи 

термоперетворювачів на основі напів-Гейслерових фаз. Як бачилося авторам, 

однією з переваг таких термоперетворювачів є широкий діапазон вимірювальних 

температур 4.2÷1000 К. Нижня межа в температур є доволі умовною, оскільки 

обмежена апаратними можливостями. Натомість, верхня межа вимірювання 

температур такими термоелементами обмежена температурою гомогенізуючого 

відпалу термометричного матеріалу.  

У роботах [63-84] були досліджені матеріали для чутливих елементів 

термоперетворювачів HfNi1-xCoxSn, HfNi1-xRhxSn та HfNiSn1-xSbх. Дослідження 

функцій перетворення отриманих термоелементів засвідчили стабільність та 

відтворюваність термометричних характеристик до 1000 К. Однак, з’ясувалося, 

що експериментально отримані характеристики виготовлених чутливих елементів 

термометрів опору та термоелектричних перетворювачів з матеріалів на основі 

HfNiSn не відповідали результатам моделювання цих характеристик, що не 

дозволяє а отримувати чутливі елементи з наперед заданими параметрами. 

У [7-62] вперше проведено прогнозування та отримано і досліджено нові 

термометричні матеріали на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn. На основі цих 

матеріалів зроблено спроби отримати кілька чутливих елементів 
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термоперетворювачів. Структурні дослідження матеріалів на основі напів-

Гейслерової фази ZrNiSn дозволили побудувати модель структури чутливих 

елементів на основі цих матеріалів. Отримані результати дозволить побудувати 

модель електронної структури як напів-Гейслерової фази ZrNiSn, так і отриманих 

матеріалів чутливих елементів, а також було проведене моделювання їхніх 

термодинамічних та кінетичних характеристик.  

Моделювання електронної структури термометричних матеріалів на основі 

напів-Гейслерової фази ZrNiSn показало, що у залежності від магнітної природи 

легуючої домішки можуть бути віднесені або до парамагнетиків Кюрі-Вейса, або 

до парамагнетиків Паулі. Оскільки магнітні моменти є центрами розсіювання, то 

зі зміною як температури і магнітного поля переріз розсіювання центрів 

змінюється, спотворюючи характеристики перетворювачів.  

Легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn акцепторними та донорними 

домішками дозволило прогнозувати та отримати термометричний матеріал та 

здійснити спроби виготовлення чутливих елементів електрорезистивних та 

термоелектричних термометрів. Отримані зразки термоперетворювачів володіли 

більшим діапазоном температурних вимірювань (Т≤1000 К). Натомість, 

моделювання електронної структури термометричних матеріалів, віднесених до 

парамагнетиків Паулі показало, що магнітна сприйнятливість визначається 

концентрацією вільних електронів (парамагнетизм Паулі). Характеристики 

чутливих елементів перетворювачів, отриманих з таких матеріалів, практично не 

чутливі до зовнішнього магнітного поля.  

Однак, як у випадку термометричних матеріалів на основі HfNiSn, результати 

моделювання кінетичних характеристик чутливих елементів термометрів опору та 

термоелектричних перетворювачів на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

суттєво відрізняються від результатів експериментальних вимірювань, що не 

дозволяє отримувати чутливі елементи з наперед заданими параметрами. 

У результаті досліджень електрокінетичних та магнітних характеристик 

термометричних матеріалів на основі інтерметалічного напівпровідника n-ТіNiSn 

показано, що даний матеріал може бути використаний для виготовлення чутливих 



 58 

елементів термометрів опору (рис. 1.7). Уведення акцепторної домішки Sc в 

інтерметаліний напівпровідник n-ТіNiSn супроводжується монотонною зміною 

структурних, енергетичних та електрокінетичних характеристик. Така зміна 

значень опору Ti1-xScxNiSn (рис. 1.7а) використана для побудови чутливих 

елементів термометрів опору [7,8]. Температурні залежності чутливого елементу 

термометра опору на основі ТіNiSn1-xInx (рис. 1.7б) підтверджують припущення 

про наявність кореляції з поведінкою кінетичних характеристик напівпровідників.  

Зміна значень термо-ерс при зміні температури за умови легування TiNiSn 

домішками Sc та In використана для побудови термоелектричних термометрів 

шляхом реалізації термоелектричної пари мідь-термометричний матеріал [7]. Так, 

у Cu-Ті1-xScxNiSn та Cu-TiNiSn1-xInx (рис. 1.8) амплітуди зміни значень термо-ерс 

на ділянці температур 80÷400 К переважає нелегований напівпровідник. 

  

а б 

Рис. 1.7. Функції перетворення чутливих елементів термометрів опору на 

основі термометричних матеріалів Ti1-xScxNiSn (а) та TiNiSn1-xInx (б) 

 

На рис. 1.8 наведені функції перетворення чутливих елементів 

термоелектричних термометрів на основі пари Cu-Ті1-xScxNiSn та Cu-TiNiSn1-xInx у 

температурному діапазоні 80÷370 К. Оптимальним температурним діапазоном 

для роботи даних термоелектричних термометрів на основі n-ТіNiSn є інтервал 

Т<460 К і обумовлений використанням міді. У разі виготовлення пари Pt-Ті1-

xScxNiSn чи Pt-TiNiSn1-xInx інтервал може бути розширено до 1100 К при 

збереженні точності та відтворюваності термометричних характеристик. 
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Рис. 1.8. Функції перетворення чутливих елементів термоелектричних 

термометрів на основі пари Cu-Ті1-xScxNiSn (а) та Cu-TiNiSn1-xInx (б) 

Легування ТіNiSn домішками Sc та In дозволяє отримати термометричні 

матеріали як з додатними, так і від’ємними значеннями коефіцієнта термо-ерс. 

Даний результат може слугувати відправним пунктом для моделювання та 

отримання термоелектричних термометрів, використавши для віток термопар Ті1-

xScxNiSn (додатна вітка) та TiNiSn1-xInx (від’ємна вітка).  

На рис. 1.9 та 1.10 наведені функції перетворення чутливих елементів 

електрорезистивних та термоелектричних термометрів на основі n-TiCoSb [7,8]. У 

залежності від концентрації V значення опору чутливого елементу термометра 

зазнають змін за 4.2÷380 К, що забезпечить високу чутливість термоелемента.  

  

а б 

Рис. 1.9. Функції перетворення термометрів опору на основі Ti1-хVхCoSb 

 



 60 

Із результатів, зображених на рис. 1.10 видно, що отримані перетворювачі 

мають хороші термометричні характеристики, оскільки залежність Е(Т), у 

термопари Cu-Ti1-хVхCoSb за температур 80÷370 К зазнає зміни значень ~70 мВ. 

Подібна зміна значень термо-ерс при зміні температури Е(Т) має місце у 

термоелектричних термометрах, виготовлених на основі термометричних 

матеріалів TiCo1-xNixSb та TiCo1-xCuxSb. Окрім того, характеристики 

термоелектричних термометрів на основі Ti1-хVхCoSb, TiCo1-xNixSb та TiCo1-xCuxSb 

мають високу чутливість а відносні зміни термо-ерс у температурному діапазоні є 

більшими від відомих промислових термопар. Верхня робоча межа таких 

термопар складає 460 К.  

   

а б в 

Рис. 1.10. Функції перетворення чутливих елементів термоелектричних 

термометрів на основі пари Cu-Ti1-хVхCoSb (a), Cu-TiCo1-xNixSb (б) та Cu- 

TiCo1-xCuxSb 

Запропоновані у роботах [7,8] термометричні матеріали для виготовлення 

чутливих елементів перетворювачів не були впроваджено, оскільки результати 

моделювання кінетичних характеристик таких чутливих елементів відрізняються 

від результатів експериментальних вимірювань, що не дозволяє моделювати та 

отримувати чутливі елементи з наперед заданими параметрами. 

Однак у прочесі досліджень виявилося, що результати моделювання 

кінетичних характеристик таких чутливих елементів термоперетворювачів 

суттєво відрізняються від результатів експериментальних вимірювань, що не 

дозволяє моделювати та отримувати чутливі елементи з наперед заданими 
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параметрами. Саме це виступило фактором, який зупинив дослідження 

термоперетворювачів даного типу.  

 

1.6. Особливості кристалічної та електронної структур базових 

матеріалів чутливих елементів термоперетворювачів 

Дослідження хімічного складу, кристалічної та електронної структур базових 

матеріалів чутливих елементів показало, що вони принципові відрізняються від 

наявних в літературі уявлень. Наприклад, аналіз одержаних рентгенівських 

спектрів HfNiSn показав, що кристалографічна позиція атомів Hf зайнята 

статистичною сумішшю всіх атомів сполуки, або виключно атомами Hf/Nі, 

оскільки вміст атомів Hf < 33,3 ат.%, а вміст атомів Sn та Ni > 33,3 ат.% [63-84]. 

Аналізуючи результати досліджень HfNiSn у різних світових наукових центрах, 

варто зауважити, що значення параметрів напівпровідника, зокрема, питомого 

електроопору, коефіцієнту термо-ерс, магнітної сприйнятливості при однакових 

температурах різняться у рази і навіть порядки [8, 85-88].  

Враховуючи, що чистота вихідних компонентів сполуки HfNiSn є практично 

однаковою, нами було показано, що причиною [63-84] не відтворюваності 

результатів є особливість кристалічної структури. Виявилося, що реальна 

структура напів-Гейслерових фаз є неупорядкованою, а в позиції атомів Hf 

знаходиться до 1 ат% атоми Ni. 

З наведених вище результатів досліджень випливало, що матеріали на основі 

напів-Гейслерових фаз є непридатними для практичного використання у 

середовищі з високими температурами, яке зазнає суттєвих температурних 

коливань. Так як їхня структура є дефектною, то при здійснені нагріву та 

наступного охолодження у матеріалуі матимуть місце незворотні структурні 

зміни, генеруючи і дефекти. Оскільки властивості напівпровідника визначають 

саме домішки, зокрема їхня концентрація та співвідношення, то цикл нагрів-

охолодження генерує зразок з іншими властивостями. Тобто, при 

термоциклюванні має місце невідтворюваність характеристик термометричного 

матеріалу [7, 9].  
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Практичне використання напів-Гейслерових фаз як базового матеріалу для 

реалізації високотемпературних первинних перетворювачів температури стало 

можливим при відповідному легуванні напівпровідника атомами, які 

упорядковують їхню кристалічну структуру [63-84].  

Однак нові результати досліджень напів-Гейслерових фаз свідчать, що 

структурні зміни як в базовому матеріалі, так і за умов його сильного легування є 

набагато складнішими. А тому отримання термометричних матеріалів для 

виготовлення на їхній основі чутливих елементів термоперетворювачів вимагає 

вимагає додаткових досліджень, чому власне і присвячене дане дисертаційне 

дослідження.  

 

1.7. Висновки Розділу 1  

Таким чином, критичний аналіз електрорезистивного та термоелектричного 

методів вимірювання температури та реалізованих на їх основі засобів 

вимірювання температури дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Елекрорезистивні термометри, побудовані на основі традиційних 

напівпровідникових матеріалів, володіють високою чутливістю та часовою 

стабільністю параметрів, однак мають низьку верхню межу вимірювальних 

температур. Окрім того, характеристики таких термометрів зазнають суттєвих 

змін при наявності зовнішнього магнітного поля.  

2. Чутливі елементи термоелектричних перетворювачів, вітка термопари яких 

виготовлена з інтерметалічних напівпровідників володіють, у порівнянні з 

традиційними, вищою чутливістю, ширшим діапазоном температурних 

вимірювань, а їх характеристики мало чутливі до впливу магнітного поля.  

3. Чутливі елементи електрорезистивних термоперетворювачів, реалізовані 

на основі напів-Гейслерових фаз дозволяє розширити діапазон температурних 

вимірювань до 1300 К. У той же час результати моделювання кінетичних 

характеристик чутливих елементів термоелектричних перетворювачів та 

термометрів опору на основі вказаних напівпровідників суттєво відрізняються від 
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результатів експериментальних вимірювань, що не дозволяє моделювати та 

отримувати чутливі елементи з наперед заданими характеристиками. 

4. Результати досліджень структурних та енергетичних характеристик 

термометричних матеріалів на основі інтерметалічних напівпровідників не 

уповній мірі відповідають результатам експериментальних досліджень. 

5. Проблема розширення діапазону температурних вимірювань 

електрорезистивними та термоелектричними перетворювачами, що забезпечує 

стабільність їхніх характеристик, може бути вирішена шляхом розвитку фізичних 

засад термометрії із запровадженням нових термічно стабільних чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів та 

сучасних методів моделювання їхніх характеристик. А тому для розроблення 

фізичних принципів одержання нових чутливих елементів термоперетворювачів з 

наперед заданими властивостями необхідно дослідити їхні структурні, 

енергетичні, магнітні та кінетичні характеристики як шляхом математичного 

моделювання, так і експериментальних досліджень.  

Окрім того, результати РОЗДІЛУ 1 та отримані висновки покладено в основу 

при обґрунтуванні актуальності та доцільності дисертаційної роботи, а також 

дозволили сформулювати мету та завдання дослідження, наведені у ВСТУПІ.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

2.1. Методи моделювання характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів  

Для моделювання структурних, енергетичних, кінетичних та магнітних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів розраховували зонну структуру, розподіл густини 

електронних станів (density of states, далі DOS), функції локалізації електрона 

(ELF), заселеності орбіталей кристалу (COOP), термодинамічні характеристики 

тощо. Для оптимізації параметрів структури термометричних матеріалів 

використовували методи LMTO, KKR та APW у межах теорії функціоналу 

густини (Density Functional Theory, DFT) [89-99].  

 

2.1.1. Обгрунтування обрання методу розрахунку електронної структури 

чутливих елементів термоперетворювачів 

Розрахунок електронної структури чутливих елементів термоперетворювачів 

є необхідною умовою одержання нових знань про їхні властивості, моделювання 

цих властивостей, а також для осмислення одержаних експериментальних 

результатів. У випадку чутливих елементів на основі матеріалів, отриманих 

легуванням напів-Гейслерових фаз, вибір як методу обчислення, так і способу 

побудови комірки Вігнера–Зейтца, а також природу переважних хімічних зв’язків, 

впливають на результати обчислення енергетичних характеристик.  

Проблему обчислення електронної структури чутливих елементів умовно можна 

розділити на дві частини: розв’язання рівняння Шредінгера (2.1) та формування 

ефективного потенціалу. За теорією функціонала електронної густини [91, 92, 100, 

101] багаточастинкову проблему розрахунку електронної структури можна звести 

до одночастинкової з обмінно-кореляційним потенціалом  

  )()()(2 rrrV


  ,                                       (2.1) 
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де )(rV
  – потенціал, періодичність якого визначається періодичністю структури 

матеріалу чутливого елемента і для якого можна записати: )()( rVRrV



 . У 

цьому співвідношенні 
R


 – вектор, що визначає періодичність структури. У свою 

чергу, функція Ψ повинна задовольняти постулат Блоха 

)()exp()( rRkiRr



 .                                     (2.2) 

Тут k


 – хвильовий вектор, або квазіімпульс електрона. Звідси отримуємо залеж-

ність розв’язків рівняння (2.2) від квазіімпульсу та його представлення у вигляді 
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kk


  ,                                       (2.3) 

де )(ru
k


  володіє періодичністю елементарної комірки кристала )()( ruRru

kk


  .  

Представлена залежність енергій )(k


  та хвильових функцій )(r
k


  від 

квазіімпульсу лежить в основі зонної теорії кристалів. Хвильова функція 

валентного електрона повинна задовольняти умову Блоха та має настуний вид  

)()( rCr
i

i
i


 .                                            (2.4) 

Якщо розв’язати диференціальне рівняння Щредінгера 2-го порядку за 

допомогою варіаційного методу Рітца [91], то отримаємо алгебраїчну задачу на 

власні значення та власні функції 

                                     
i

jijij
COH ,0)(   ,,...,2,1 Nj                                 (2.5)  

де N – число базисних функцій: 
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                                          (2.6) 

Функція )(k


  визначається нулями секулярного детермінанта  

.0det 
ijij

OH                                             (2.7) 

Чисельні методи зонної теорії розрізняються лише вибором базисних 

функцій 
i

 , а тому ефективність методу визначається тим, наскільки точно 

пробна хвильова функція (3.1) збігається з хвильовою функцією у кристалі. Це – 

найголовніша проблема розрахунків, яка вимагає максимальної інформації про 

структурні особливості досліджуваних матеріалів. З іншого боку, якщо не докінця 
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відомі всі особливості просторового розташування атомів у кристалі, однак 

вдається досягнути узгодженості пробної хвильової функції (3.1) з хвильовою 

функцією у кристалі, то можна отримати інформацію про структуру матеріалу, 

недосяжну рентгенівськими методами дослідження. Саме ця ідея покладена в 

основу розробленного методу ітераційного моделювання (рис. 2.1) структурних, 

енергетичних та термодинамічних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів з новітніх термометричних матеріалів з урахуванням 

результатів досліджень їхніх кінетичних та магнітних властивостей.  

 

Рис. 2.1. Алгоритм методу ітераційного моделювання характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів 

 

Результати моделювання електронної структури чутливого елемента у 

співставленні з результатами досліджень фізичних властивостей дають 

інформацію про реальну структуру чутливого елемента, недоступну при 

використанні рентгенівських методів дослідження. Використовуючи прив’язку до 

значень положення рівня Фермі εF у матеріалах чутливих елементів шукають 

ступінь компенсації (відношення акцепторів та донорів), яка дає 

експериментально встановлену швидкість руху рівня Фермі εF. Розрахунки DOS 

проводять для всіх випадків зайняття атомами кристалографічних позицій 

матеріалів чутливих елементів перетворювачів власними або чужими атомами. 
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Як правило, для розрахунків електронної структури матеріалів чутливих 

елементів використовують два крайні методи представлення хвильової функції 

валентного електрона – метод сильного зв’язку та метод майже вільних 

електронів. За методом сильного зв’язку хвильова функція електрона записується 

у вигляді лінійної комбінації атомних орбіталей, центрованих на різних атомах. У 

цьому випадку внесок у хвильову функцію валентного електрона вносять не лише 

орбіталі цього атома, але й спадні за експонентою хвости базисних орбіталей 

інших атомів. Це ускладнює обчислення інтегралів перекриття. Окрім того, цей 

метод погано пристосований для розрахунку зони провідності.  

Метод приєднанитх плоских хвиль (ППХ) запропонував Слетер [92], а 

основна ідея полягає у поділі кристала на області двох типів (комірки, або 

“muffin-tin” – MT). Для кожної з них використовується власний вигляд базисної 

функції 
i

  (3.3.). Це дає змогу збільшити число базисних функцій без збільшення 

об’єму обчислень. Це зумовлено спеціальним вибором кристалічного потенціалу 

в МТ-формі. У методі ППХ як базис для розкладу хвильової функції 

використовуються симетризовані функції, які перетворюються за непривідними 

представленнями групи симетрії гамільтоніана Ĥ . Використання симетризованих 

функцій дає змогу значно спростити розрахунки.  

Метод функцій Гріна (або KKR) [93-97] за своєю суттю є близьким до методу 

ППХ. Метод Корінги-Кона-Ростокера (KKR) [94] використовувався у наближенні 

когерентного потенціалу (Coherent Potential Approximation, далі CPA) [95] та 

локальної густини (Local Density Approximation, LDA [102]). Для розрахунків 

методом KKR використовували ліцензоване програмне забезпечення AkaiKKR 

[95] та SPR-KKR [103] у наближенні локальної густини для обмінно-

кореляційного потенціалу з параметризацією Moruzzi-Janak-Williams [104] (MJW). 

Зона Бріллюена розбивалася на 1000 k-точок, які використовувались як для 

розрахунків зонного енергетичного спектру та густини електронних станів 

(density of states, далі DOS). Ширина енергетичного вікна складала 22 еВ і 

вибиралася так, щоб захопити всі напів-остовні (semi-core) стани p-елементів.  
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При розрахунках методом лінійної MT орбіталі (Linear Muffin-Tin Orbital, 

далі LMTO) [105, 106] використовували повний потенціал (Full Potential, FP) [97] 

у представленні плоских хвиль [107]. В якості обмінно-кореляційного потенціалу 

брали наближення локальної густини (LDA) [102] з параметризацією MJW [104]. 

Одним з найточніших методів розрахунку електронної структури є метод 

лінеаризованих плоских хвиль (full potential linearized augumented plane waves, 

FLAPW). У роботі реалізовано даний метод в пакеті програм Elk [109]. 

Моделювання проведено для k-сітки розмірами 10×10×10 у наближенні LDA [110] 

та узагальненого градієнта GGA [111]. У низціі розрахунків використано метод 

надкомірки (supercell). Програма VESTA [112] використана для візуалізації повної 

та різницевої електронної густини, а також функції локалізації електрона (ELF).  

Зазначимо, що метод ОПХ збігається за степеневим законом, тоді як у ППХ 

та KKR за експоненціальним.  

 

2.2. Методи дослідження структури матеріалів чутливих елементів 

термоперетворювачів  

2.2.1. Метод рентгенівського аналізу 

Для визначення фазового складу матеріалів чутливих елементів використано 

рентгенівський аналіз [113-116] шляхом порівняння отриманих масивів 

дифракційних даних з еталонними дифрактограмами. Дослідження структури 

матеріалів чутливих елементів проводили методами монокристалу (рис. 2.2а) та 

порошку (рис. 2.2б) з використанням масиву даних, отриманих на 

дифрактометрах STOE STADI (Cu K випромінювання). Для підвищення точності 

та усунення інструментальних похибок у зразок вводився внутрішній стандарт – 

порошок Si (a = 0,543107 нм) чи Ge (a = 0,565791 нм). Моделювання кристалічної 

структури термометричного матеріалу проведені з використанням програми 

PowderCell [117] та пакетів програм CSD [118] і WinPLOTR [119]. Стандартизація 

кристалографічних параметрів проводилась з використання програми Structure 

Tidy [120]. Візуалізація моделі структури матеріалів здійснювалась за допомогою 

комп'ютерної програми VESTA [112]. 
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Рис. 2.2. Автоматичні рентгенівські дифрактометри STOE STADI (Віденський 

університет, м. Ведень, Австрія) (а) та STOE STADI P (ЛНУ ім. І. Франка) (б) 

 

2.2.2. Методи мікроструктурного та рентгеноспектрального аналізів  

При дослідженні фазового і хімічного складів поверхні матеріалів чутливих 

елементів термоперетворювачів використано електронний мікрозондовий аналіз 

на основі рентгенівської спектроскопії енергетичної дисперсії (JEOL JSM-5900) 

(рис. 2.3) та Zeiss Supra 55VP. Похибка визначення складу була меншою за 1 ат.%. 

 

Рис. 2.3. Електронний мікроскоп JEOL JSM-5900 для аналізу поверхні зразків 

термометричних матеріалів (Віденський університет, м. Ведень, Австрія) 
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2.3. Методи експериментальних досліджень електроопору та термо-ерс 

Дослідження температурних залежностей питомого електроопору ρ (рис. 2.4) 

та коефіцієнта термо-ерс α (рис. 2.5) матеріалів чутливих елементів, а також 

значень опору (R) термоелементів проводилося методом чотирьох контактів [63] 

на зразках у вигляді паралелепіпедів 0,5×0,5×5 мм3.  

 

Рис. 2.4. Принципова схема установки для визначення опору: 1 – зразок, 2 – 

джерело струму, T – термопара, O – 0-термостат, A – амперметр, V – вольтметр 

 

Вимірювання значень термо-ерс здійснювалося відносно міді та платини 

[121]. Дослідження проведено на приладі ZEM-3 фірми ULMAC (Японія) (рис. 

2.6) з використанням низько- та висототемпературних приставок. 

 

Рис. 2.5. Принципова схема приладу для вимірювання термо-ерс: 1 – зразок, 2 – 

зовнішній нагрівник, 3 – нагрівник для створення градієнту температури, О – 0-

термостат, К – комутатор, V – вольтметр, Cu (Pt) та Cu/Ni (Pt/Pt(PtRh))– мідні 

(платинові) та константанові (платина-платинородій) вітки термопар 
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Охолодження чутливих елементів проводили у гелієвому термостаті. 

Температура контролювалася мідь-константановими (4,2÷400 К) та платина-

платинородієвими термопарами (300÷1500 К). Обчислення значень ρ і α чутливих 

термометричних матеріалів та R і Е чутливих елементів та похибок вимірювань 

проводили за допомогою спеціальних програм. Метрологічне опрацювання 

результатів здійснене у відповідності до [122-124]. 

 

Рис. 2.6. Прилад ZEM-3 фірми ULMAC для вимірювання температурних 

залежностей та термо-ерс (Віденський університет, м. Ведень, Австрія) 

 

Для зменшення паразитних ефектів, зумовлених впливом р-n переходу у 

місцях контактів, вимірювання спаду напруги проводили за різних напрямів 

струму. Значення електроопору обчислювалося з використанням формули [63]: 

𝜌 =
(𝑈1+𝑈2)

2𝐼
×

𝑆

𝑙
, (Ом·м)                                           (2.8) 

де U1, U2 (В) – напруги на чутливих елементах термоперетворювачів за 

протилежних напрямів струму І, проходить через чутливий елемент; S (м2) – 

площа перетину чутливого елемента; l (м) – відстань між контактами чутливого 

елемента. Прилад ZEM-3 має такі характеристики: межі допустимої відносної 

похибки вимірювання напруги при постійному струмові, у відсотках, не більше  

                                                     (2.9) 

а межі основної допустимої відносної похибки вимірювання струму  

                  ,                                          (2.10) 
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де ,  – верхня межа діапазону вимірювання напруги та струму, відповідно; 

,  – виміряне значення напруги та струму, відповідно. Основна похибка 

ZEM-3 за умови вимірювання сили струму ≤±0,02%. Характеристики джерела 

струму: основна похибка по напрузі ±(0,5%Uуст. + 0,1%Uмакс.) В; основна похибка 

по струму ±(1%Iуст. 0,2%Iмакс.) А; нестабільність напруги не перевищує 0,01%.  

При вимірюванні розмірів чутливого елемента термоперетворювачів похибка 

приладу не перевищує ±0,02%. 

При вимірюванні температурних залежностей α у діапазоні 4,2÷400 К зразок 

закріплювався між мідними фіксаторами із впаяними в них двома мідь-

константановими (тип Т за міжнародною класифікацією) термопарами [63]. У 

випадку вимірювань температурних залежностей α у діапазоні 4,2÷1300 К зразок 

закріплювався між платиновими фіксаторами із впаяними в них двома платино-

платинородієвими термопарами. Фіксатори служили провідниками тепла до 

чутливого елемента. Пічка, яка встановлена в одному з фіксаторів, створювала 

градієнт температури 35 К. Розрахунок α проводився за формулою: 

,                                                  (2.11) 

де E – повна термо-ерс, поміряна на вітках термопар; Т1 і Т2 – температури 

верхньої та нижньої чатини елемента. Середня температура зразка визначалася: 

.                                                  (2.12) 

Враховуючи, що у (2.11) числові значення Т1 і Т2 отримують з 

експериментальних вимірювань термо-ерс UТ1 та UТ2, то , (де 

 – функція перерахунку виміряних значень термо-ерс UТ1 та UТ2 у різницю 

температур з використанням лінійної інтерполяції номінальної статичної 

характеристики мідь-константанової термопари (ДСТУ IEC 60584-1:2007), а 

значення ерс Е вимірювалося безпосередньо. Вираз для обчислення похибки 

вимірювань термо-ерс зразка  має вигляд: 

.                                                 (2.13) 
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2.4. Методи дослідження питомої магнітної сприйнятливості 

Дослідження питомої магнітної сприйнятливості 
пит

  чутливих елементів 

термоперетворювачів проводили методом Фарадея (80÷300 К) (рис. 2.7) з 

використанням розробленої установки з електронною мікровагою ЭМ-5-ЗМП за 

напруженості магнітного поля до 10 кГс та методом SQUID (4,2÷300 К) (рис. 2.8) 

[63, 125]. Значення 
пит

  визначалося за формулою: χ 

𝜒пит
𝑖 =

∆𝐹𝑖

𝑚×𝐶𝑖
                                                   (2.14) 

е ∆𝐹𝑖  – вертикальна складова пондеромоторної сили у магнітному полі Нj, яка діє 

на зразок; m - маса зразка; Сі – стала приладу, обчислена за еталоном. Похибка 

приладу вимірювання маси зразка не перевищує ±0,01%. Похибка значень 

магнітної сприйнятливості визначалася за формулою: 
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Рис. 2.7. Принципова схема приладу дослідження магнітної сприйнятливості 

методом Фарадея: 1 - вакуумний ковпак; 2 - електронні мікротерези з 

реєструючим блоком ЭМ5-3МП; 3 - зразок; 4 - електромагніт ФЛ-1; 5 - блок 

живлення електромагніту; 6 - піч для нагрівання зразка; 7 - автотрансформатор 

живлення печі 6; 8 - термопара та мікровольтметр для вимірювання ерс 

термопари; 9 - форвакуумний насос; 10 – вакуумметр 

Значення сили ΔFi у формулі (2.15), з якою зразок втягується силовими 

лініями магнітного поля, визначається електронною вагою за формулою [63]: 

)(
12

mmgF
i

 ,                                                (2.16)    

де m1 та m2 – покази значень електронної ваги при вертикальній дії на зразок 

пондеромоторної сили та без її дії, відповідно. Гранична похибка вимірювання 

магнітної сприйнятливості визначається як: 
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Рис. 2.8. Магнетометр SQUID на постійному струмі (Лабораторія Неєля 

Національного Центру наукових досліджень (CNRS), м. Гренобль, Франція) 

 

2.5. Диференційна скануюча калориметрія, термогравіметрія та 

вимірювання теплопровідності 

Для вимірювання термодинамічних характеристик матеріалів чутливих 

елементів застосовано методику диференційної скануючої калориметрії (DSC) та 

термогравіметричний аналіз (TGA). Дослідження проводились з використанням 

приладу NETZSCH STA449C Jupiter за температур 300÷1500 K в інертній 

атмосфері аргону. Швидкість нагріву становила від 5 до 10 К/хв. Зміна маси 

визначалась з точність до 0,1 мкг, а роздільна здатність DSC становила < 1 мкВт.  

 

2.6. Висновки Розділу 2  

Таким чином, використання сучасних методів комп’ютерного моделювання 

структури та характеристик чутливих елементів термоперетворювачів, а також 

експериментальні вимірювання у провідних європейських наукових центрах 

особливостей їхньої структури та температурних залежностей кінетичних та 

магнітних характеристик у широкому температурному діапазоні є запорукою 

достовірності результатів дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ ТЕРМІЧНО СТІЙКИХ ЧУТЛИВИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ З НОВІТНІХ 

ТЕРМОМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ФАЗ НАПІВ-ГЕЙСЛЕРА  

 

3.1. Загальні міркування 

Аналіз проблеми вимірювання температур у діапазоні 4,2÷≤1300 К 

електрорезистивними та термоелектричними термометрами із застосуванням як 

традиційних термометричних матеріалів, так і матеріалів на основі напів-

Гейслерових фаз, показав наявність об’єктивних обмежуючих факторів, 

обумовлених, зокрема, стабільністю та відтворюваністю характеристик матеріалів 

чутливих елементів термоперетворювачів. Головним фактором нестабільності 

характеристик матеріалів на основі напів-Гейслерових фаз є невпорядкованість 

їхньої структури [8, 63-64], що в умовах циклів нагрів-охолодження змінює 

просторове розташування атомів. Це є причиною невідтворюваності їхніх 

характеристик, що унеможливлює їхнє використання для термометрії.  

У [63-64] припустили, що для вирішення проблеми забезпечення стабільності 

температурних вимірювань у діапазоні 4,2÷≤1300 К необхідно зробити структуру  

матеріалу упорядкованою. У Розділі 1 наведено експериментальні результати, які 

підтверджують дане припущення. 

Однак, аналіз літературних джерел стосовно особливостей будови матеріалів 

чутливих елементів на основі напів-Гейслерових фаз, їхньої електронної 

структури та фізико-хімічних властивостей показав відсутність єдиної точки зору 

як на механізм формування структури, так і інтерпритацію результатів 

електрофізичних досліджень. А тому, для моделювання характеристик чутливих 

елементів засобів вимірювання температури на основі напів-Гейслерових фаз 

необхідно зрозуміти механізм формування хімічних зв’язків між елементами.  

Інтегральним параметром структури матеріалівчутливи елементів є значення 

періоду елементарної комірки а(х), в якій «закодована» інформація про механізм 

просторового розташування атомів, забезпечуючи періодичність структури, що є 
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в основі кристалічної речовини з притаманними їй фізичними властивостями. З 

іншого боку, для розуміння факторів, які є визначальними при отриманні 

чутливих елементів термоперетворювачів з даного класу матеріалів не достатньо 

знань лише про просторове розташування атомів. Визначальними є знання про 

розподіл густини електронних станів. Адже саме знання електронної структури 

чутливих елементів термоперетворювачів є основою для моделювання та 

прогнозування їхніх фізичних властивостей.  

Нижче буде показано особливості будови матеріалів чутливих елементів на 

основі напів-Гейслерових фаз [8, 129-193] шляхом поєднання двох підходів:  

- моделювання структурних та енергетичних характеристик матеріалів 

чутливих елементів на основі отриманих експериментальних результатів про їхню 

структуру (феноменологічна модель). В основі даної моделі знання про структуру 

матеріалу чутливого елемента, будова та симетрія одноелектронних атомних 

орбіталей. Результатом такого моделювання є розуміння механізмів та природи 

міжатомних зв’язків у матеріалах чутливих елементів; 

- моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів 

напівемпіричним методом, що дозволило отримати розподіл густини електронних 

станів, функції локалізації електрона тощо. Проведені дослідження дозволили 

розвинути фізичні основи моделювання та отримання нових чутливих елементів з 

покращеними метрологічними та експлуатаційними характеристиками. 

 

3.2. Розвиток моделювання структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів. Феноменологічна модель 

На прикладі напів-Гейслерової фази ZrNiSn, яка однією з базових для 

отриманих термометричних матеріалів, кристалічна структура якої детально 

вивчалася [9], проведемо аналіз будови та заповнення зовнішніх електронних 

оболонок, що покаже виявлені закономірності утворення напівпровідникових 

властивостей у чутливих елементах. При такому підхіді розглядають 

фундаментальні параметри матеріалів чутливих елементів, зокрема, атоми Zr, Ni 

та Sn, їхні електронні оболонки, та аналізується вплив на них кристалічного поля 
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з урахування симетрії кристалу, ступеню наповненості. Така модель, 

феноменологічна, пояснить з перших принципів механізм формування забороненої 

зони у матеріалах чутливих елементів термоперетворювачів.  

Для початку, на основі Періодичної системи елементів опишимо електронні 

конфігурації атомів ZrNiSn. Так, електронна конфігурація Sn є 5s24p2 з сферично-

симетричною s орбіталлю та трьома 3p-орбіталями, що розташовані 

перпендикулярно. У свою чергу, електронна конфігурація Ni є 4s23d8, однак, 

враховуючи симетрію ZrNiSn (рис. 3.1), не усі d-орбіталі є еквівалентними.  

 

Рис. 3.1. Модель елементарної комірки напів-Гейслерової фази ZrNiSn  

 

Відомо [100], що в одноелектронному атомі d-орбіталі складаються з трьох 

пар взаємноперпендикулярних гантелеподібних орбіталей. Центри орбіталей 

розташовані у початку координат та направлені взовж осей XY, XZ, YZ. Таким 

чином, дванадцять їхніх пелюстків розташовані між відповідними пелюстками p-

орбіталей. Інші чотири d-орбіталі з такою ж формою орієнтовані як і p-орбіталі.  

Якщо взяти до уваги принцип Паулі [100], то в атомі описана вище 

орієнтація d-орбіталей неприйнятна і проходить трансформація в енергетично 

вигідних напрямах. Шість орбіталей мають октаедричну симетрію і їх позначають 

t2g-, а інші чотири орбіталі eg- мають тетраедричну симетрію (рис. 3.2). 

Враховуючи, що в атомах Ni та Zr структура енергетичних рівнів атомів є 

практично однаковою, то у випадку атома Zr ситуація буде аналогічною. З іншого 

боку, кристалічні поля усіх атомів, які знаходяться в найближчій координаційній 

сфері атомів Sn, приводять до збудження станів s- та p-орбіталей (рис. 3.2). Саме 

це є причиною sp3 гібридизації атомів Sn та формування 4-х валентних орбіталей з 
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тетраедричною орієнтацією. У свою чергу, дія тетраедричного поля sp3- орбіталей 

Sn вироджує d-стани Ni і розщеплює їх на незв’язуючі t2g- стани та eg- стани з 

двома електронами.  

 

Рис. 3.2. Механізм розщеплення d-орбіталей Zr (Ni) у ZrNiSn 

 

Як результат, в Ni є можливим перехід s-електронів на вакантну eg- орбіталь. 

З рис. 3.3 видно, що електрони Ni з eg- рівня та sp3- гібридизовані орбіталі Sn 

формують нові чотири зв’язки (ковалентні!).  

Отже, навколо Sn виникає тетраедрична координація Ni, а навколо атомів Ni 

виникає тетраедрична координація Sn. При цьому, у результаті формування 

ковалентних зв’язків між Ni та Sn зменшується енергія eg станів Ni у порівнянні зі 

станами t2g. Визначальною при переході електронів з eg станів Zr на вакантні eg- 

орбіталі Ni є обставина,  що зв'язані електрони у стані t2g не можуть перейти на eg- 

орбіталь для фіксації конфігурації Ni, оскільки енергія такого переходу є 

більшою, ніж енергія переходу валентних електронів з Zr на eg- орбіталь. 

Як наслідок, Zr втрачає валентні електрони, утворюючи незайняті d- і s-

орбіталі, які стабілізують структуру напів-Гейслерової фази ZrNiSn. Результатом 

перерозподілу є утворення забороненої зони εg між зайнятими рівнями Ni та 

вільними рівнями Zr. Наявність енергетичної щілини між зайнятими та вільними 

енергетичними рівнями засвідчує появу напівпровідниковиих властивостей. 

Рівень Фермі εF у такому власному напівпровіднику знаходиться посередині 

забороненої зони і розділяє зайняті та дозволені стани (рис. 3.3).  

Таким чино, розроблена феноменологічна модель електронної структури 

чутливих елементів з напів-Гейслерової фази ZrNiSn на основі аналізу структури 
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матеріалів електронної структури пояснює механізм утворення забороненої зони 

εg та напівпровідникових властивостей Зрозуміло, що ці чутливі елементи мають 

значно вищі значення електроопору та термо-ерс, ніж у металів.  

 

Рис. 3.3. Феноменологічна модель електронної структури чутливих елементів 

термоперетворювачів з матеріалів на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn  

 

Окрім того, пояснивши механізм утворення забороненої зони εg на прикладі 

чутливих елементів з напів-Гейслерової фази ZrNiSn як результат перерозподілу 

електронів між зайнятими енергетичними рівнями Ni та вільними рівнями атомів 

Zr, абсолютно зрозумілим є механізм впливу на значення фундаментального 

енергетичного параметру чутливого елемента термоперетворювача – ширину 

забороненої зони. Даний параметр має визначальний вплив на значення питомого 

опору та термо-ерс чутливих елементів. Таким механізмом впливу на значення 

ширини забороненої зони εg є часткове заміщення у матеріалах чутливих 

елементів атомів Zr і/або Ni іншими атомами. Запропонована феноменологічна 

модель електронної структури чутливих елементів перетворювачів з матеріалів на 

основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn є типовою і може бути використана для 

опису чутливих елементів на основі інших напів-Гейслерових фаз (рис. 3.3).  

Отже, володіючи механізмом впливу на значення електроопору та термо-ерс 

чутливих елементів  отримуємо інструмент моделювання їхніх структурних, 

енергетичних та кінетичних характеристик, а також умови отримання з наперед 

заданими властивостями. 

 



 80 

3.3. Новий підхід у моделюванні енергетичних характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів напівемпіричним методом 

Оскільки оптимізація характеристик чутливих елементів перетворювачів є 

необхідною умовою їхнього практичного використання було досліджено фактори, 

які будуть впливати на процес оптимізації шляхом легування матеріалів чутливих 

елементів Для прикладу, наведемо результати аналізу для ZrNiSn та ТіNiSn. 

1. На заміщення Zr(Ті) компоненту впливає схожіть симетрії та заповнення 

зовнішніх електронних оболонок атома замісника. Ця умова є найважливішою, 

оскільки саме схожіть симетрії та заповнення зовнішніх електронних оболонок 

визначає можливість гібридизації атомних орбіталей замісника для утворення 

матеріалів чутливих елементів ZrNiSn та ТіNiSn. 

2. Атомні радіуси замісника до Zr(Ті) мають бути максимально близькими. 

3. Визначальним фактором заміщення Ni є близькість електронегативностей. 

4. Заміщення Sn іншим елементом є найменшим, оскільки гібридизація 

валентних орбіталей Sn визначає можливість утворення ZrNiSn. Незначний вміст 

легуючого компоненту не приводить до гібридизації валентних орбіталей. 

5. Оскільки заборонену зону у ZrNiSn та ТіNiSn формують атоми Zr(Ti) та Ni, 

заміна цих елементів не впливає на ширину зони, як і ефект від заміни Sn. 

Для якісної характеристики хімічного зв'язку у напів-Гейслерових фазах було 

проведено розрахунок заселеності атомних орбіталей атомів. На прикладі ZrNiSn 

(рис. 3.4) показано результати розрахунку для зв'язків Ni-Sn, Zr-Sn та Zr-Ni. 

 
  

а б в 

Рис. 3.4. Розподіл заселеності атомних орбіталей атомів ZrNiSn у звязках Ni-Sn, 

Zr-Sn, Zr-Ni  
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З рис. 3.4а видно, що чотири сильнозв’язуючі стани у валентній зоні 

сформовані dx2-y2 та dz2 станами Ni та s і px, py, pz станами Sn. Окрім того, у 

валентній зоні збігаються максимуми густини p-станів Sn та d-станів Ni зі 

зв'язуючими станами Ni-Sn. Як висновок, зв'язок між ними є локалізованим та 

містить ковалентну складову. Натомість густина d-станів Zr у валентній зоні є 

незначною і локалізована у зоні провідності. Тому зв'язуючі стани Zr-Sn (рис. 

3.4б) визначають s та p орбіталі Sn, а взаємодія між атомами Zr та Sn є слабкою. 

Зв'язок між атомами Zr та Ni (рис. 3.4в) виникає через взаємодію шести 

сильнозв'язуючих станів у валентній зон та розпушуючих станів у зоні 

провідності. Втдно, що зв’язуючі стани формують усі s- і d-орбіталі Ni, s-орбіталі 

Zr, а також dxy, dxz, dyz орбіталі Zr. У свою чергу, розпушуючі стани формують d-

орбіталі Zr. Як результат, розпушуючі d-стани Zr у зоні провідності та зв'язуючі s- 

і d-стани Ni і Zr у валентній зоні породжують заборонену зону між зайнятими і 

дозволеними станами. Саме так утворюється забороненої зона у фазі ZrNiSn.  

З наведеного випливає, що у випадку Zr-Sn внесок іонності меншй, ніж у Zr-

Ni, а атоми Ni є більш негативно заряджені, ніж Sn. Це поляризує зв'язок Ni-Sn, а 

електронна густина зміщена до Ni. Отже, у структурі ZrNiSn взаємодіють дві 

протилежно заряджені підгратки (NiSn)− та (Zr)+.  

Розрахунок електронної структури напів-Гейслерової фази ZrNiSn методом 

плоских хвиль дозволив отримати як розподіл загальної валентної (рис. 3.5а,б), 

так різницевої (рис. 3.5в) електронної густини всередині комірки.  

  
 

а б в 

Рис. 3.5. Розподіл валентної електронної густини у комірці (а), між атомами 

Zr, Ni та Sn (б) та різницевої електронної густини у площині [011] (в) ZrNiSn 
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З рис. 3.5а,б видно, що між Ni та Sn є область високої електронної густини і 

Ni притягує до себе електрони, а тому є більш електронегативним, ніж Sn, 

вказуючи на ковалентність зв'язку. Розподіл різницевої електронної густини між 

Ni та Zr (рис. 3.5в) показує локалізацію електронної густини біля Ni. Оскільки Ni 

більш електронегативний логічним є зсув електронної густини до Ni. Максимум 

різницевої електронної густини між Ni та Sn вказує на ковалентність зв’язку. 

На рис. 3.6а наведено результати розрахунку розподілу повної електронної 

густини напів-Гейслерової фази ZrNiSn, з яких видно, що між Ni та Sn електронна 

густина є найбільшою. У свою чергу, розрахунок DOS за допомогою функції 

локалізації електрона (рис. 3.6б) також виявив локальні максимуми між Ni та Sn, 

що також вказує на наявність ковалентного зв’язку. Ми вважаємо, що відсутність 

максимумів електронної густини між іншими парами атомів напів-Гейслерової 

фази ZrNiSn вказує на наявність іонної складової у зв’язку. Тобто, у ZrNiSn 

можемо виділити дві підгратки з різним типом зв’язку: ковалентну та іонну. 

  

а б 

Рис. 3.6. Розрахунок ізоповерхні повної електронної густини (а) та функції 

локалізації електрона (б) в елементарніцй комірці ZrNiSn 

 

Таким чином, на основі результатів розрахунку електронної структури напів-

Гейслерової фази ZrNiSn було встановлено, що між Ni та Sn присутня ковалентна 

складова хімічного зв’язку, що проявляється наявністю максимумів електронної 

густини між ними. Оскільки атоми Zr та Ni мають різну електронегативність, то 

це є причиною зміщення електронної густини у бік більш електронегативного Ni, 

спричиняючи розщеплення енергетичних рівнів та формування забороненої зони. 
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3.4. Нове бачення причин нестабільності характеристик чутливих 

елементів на основі матеріалів з напів-Гейслерових фаз  

Відомо, що оптимізація параметрів матеріалів чутливих елементів 

термоперетворювачів залежить від низки чинників [1,8]. А тому, виходячи саме з 

таких чинників, нижче буде запропоновано алгоритм нового способу оптимізації 

параметрів чутливих елементів на основі напів-Гейслерових фаз HfNiSn, ZrNiSn 

та TiNiSn шляхом запровадження методу ітераційного моделювання 

структурних, енергетичних та термодинамічних характеристик матеріалу з 

урахуванням його енергетичних параметрів, отриманих з експериментальних 

досліджень кінетичних та магнітних властивостей. 

Аналіз результатів попередніх досліджень чутливих елементів на основі 

напів-Гейслерових фаз [8-88] показав, що значення кінетичних характеристик 

можуть відрізнятися навіть на порядки. Враховуючи, що ступінь очищеності 

матеріалів чутливих елементів є практично однаковою, а також подібними є 

методики їхнього синтезу, то що провокує не відтворюваність характеристик 

чутливих елементів і виводить їх з числа, які можуть застосовуватися у засобах 

вимірювання температури? 

Нижче буде не лише встановлена причина такої поведінки характеристик 

чутливих елементів, а на основі отриманих нових результатів запропоновано 

спосіб оптимізації параметрів цих елементів шляхом запровадження методу 

ітераційного моделювання. Цьому передував наступний аналіз.  

1. Було показано, що властивості напівпровідникових матеріалів чутливих 

елементів визначаються концентрацією та типом домішок, а також глибиною 

їхнього залягання та співвідношенням концентрацій акцепторів та донорів 

(ступенем компенсації) [8, 101]. А тому аналізувалися структурні дефекти напів-

Гейслерових фаз ZrNiSn, HfNiSn та TiNiSn як одне з джерел домішкових станів 

матеріалів чутливих елементів. Так, у попередніх роботах показано [9, 63-84], що 

структури ZrNiSn, HfNiSn та TiNiSn є неупорядкованими, що генерує донори і 

робить напівпровідниковий матеріал сильнолегованим та компенсованим (СЛКН) 

[101]. Донорна природа структурних дефектів визначається тим, що кількість d-
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електронів Ni є більшою, ніж у Zr, Hf та Ti. Саме такий спосіб «апріорного 

легування» [8] забезпечує електронний тип провідності чутливого елемента. Було 

встановлено, що при введенні у ZrNiSn рідкісноземельних металів [9] структура 

упорядкувується –Ni (rNi=0,125 нм) повертаються з позицій атомів Zr (rZr=0,160 

нм) у кристалографічну позицію 4c [8].  

2. Аналізуючи діаграму фазових рівноваг системи [129], зокрема, Zr-Ni-Sn, 

Hf-Ni-Sn та Ti-Ni-Sn виявили, що поряд зі сполуками ZrNiSn, HfNiSn та TiNiSn 

(структурний тип MgAgAs, просторова група mF 34 ) існують сполуки ZrNi2Sn, 

HfNi2Sn та TiNi2Sn (структурний тип MnCu2Al, просторова група mFm3 ). 

Виявилося, що структури цих сполук споріднені [129]. Відмінність полягає у 

тому, що у ZrNiSn координація атомів Ni навколо атомів Sn є тетраедричною, а в 

ZrNi2Sn – октаедричною. Відсутність центра симетрії у ZrNiSn обумовлена 

сильними ковалентними зв’язками, що породжує напівпровідникові властивості 

та утворює в елементарній комірці об’єм, що складає ~24% від загального, 

незайнятий атомами (тетраедрична пустота) (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Трансформація структури напів-Гейслерової фази ZrNiSn (а) в ZrNi2Sn 

(б) при розташуванні Ni у тетраедричних пустотах (зайняття Vac атомами Ni) 

 

Під терміном «спорідненість» розуміють наступне. Якщо припустити, що 

тетраедричні пустоти зайняті найменшими атомами Ni і розглядати пустоту як 

вакансію (Vac) позиції 4d, то зайняття Ni вакансії змінить симетрію структури 
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матеріалу і утворить сполуку, наприклад, ZrNi2Sn. Виходячи саме із 

спорідненості структур ZrNiSn та ZrNi2Sn, ми задалися наступними запитаннями: 

а) чи здатні атоми Ni у ZrNiSn окрім власної позиції зайняти пустоти цих 

структур, генеруючи раніше невідомі дефекти, які перерозподілять електронну 

густину та змінять властивості чутливого елемента? Іншими словами, чи можуть 

наявні у структурі напів-Гейслерових фаз тетраедричні пустоти відігравати роль 

пасток та акумулювати надлишкові атоми компонентів та інші не контрольовані 

атоми? 

б) Якщо в тетраедричних пустотах ZrNiSn акумулюється певне число атомів 

Ni, то яку природу матиме утворений структурний дефект? 

в) Яке число атомів, наприклад, Ni може розташуватися в кристалі, не 

змінюючи при цьому його симетрію? 

Використовуючи результати експериментальних досліджень та розрахунків 

покажемо, що у ZrNiSn, HfNiSn та TiNiSn надлишкові атоми Ni1+х одночасно 

можуть займати як власну позицію і частково позицію атомів Zr Hf та Ti [129-

193], а також розташовуватися у тетраедричних пустотах структур (рис. 3.7), 

генеруючи невідомі структурні дефекти донорної природи. Саме механізм 

акумулювання у тетраедричних пустотах ZrNiSn, HfNiSn та TiNiSn як 

надлишкових атомів, так і домішкових атомів, генерує у матеріалах чутливих 

елементів нові енергетичні рівні, що і є однією з причин не прогнозованості 

характеристик чутливих елементів [129-193].  

 

3.5. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів на 

основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn за наявності надлишкових атомів Ni1+х  

Оскільки при моделюванні енергетичних, кінетичних та магнітних 

характеристик чутливих елементів на основі напів-Гейслерових фаз розраховують 

енергетичні параметри електрона у першій зоні Бріллюена, то необхідною 

умовою таких розрахунків є коректна побудова комірки Вігнера-Зейтца, яка є 

оберненою до елементарної комірки. Іншими словами, ступінь коректності 

результатів моделювання енергетичних, кінетичних та магнітних характеристик 
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чутливих елементів термоперетворювачів залежить від повноти та адекватності 

знань про просторове розташування атомів у матеріалі чутливого елемента. 

Нижче, на прикладі фази ZrNiSn досліджено вплив тетраедричних пустот на 

характеристики чутливих елементів. Досліджено структурні, енергетичні та 

кінетичні характеристики чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn як 

шляхом моделювання, так і експериментальних вимірювань. 

Рентгенівські фазовий та структурний аналізи показали, що матеріали 

чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn не містять сторонніх фаз. Склад 

матеріалу (Zr1-yNiy)Ni1+xSn, 0≤x≤0,30, фіксує межу розчинності Ni у структурі 

напів-Гейслерової фази ZrNiSn.  

Експериментальним свідченням того, що у матеріалах чутливих елементів 

міститься надлишкова кількість Ni1+х є результати вимірювання концентрації Ni 

на поверхні зразків (табл. 3.1). Оскільки нас цікавить напів-Гейслерова фаза 

ZrNiSn, то необхідно дослідити, де розташовуються атоми Ni1+х за 0≤x≤0,30. 

Окрім того, важливо встановити природу дефектів, які утворюються у кристалі 

при розташуванні атомів Ni1+х в тетраедричних пустотах структури. Адже 

властивості напівпровідникового термометричного матеріалу і чутливого 

елемента на його основі визначають саме дефекти та утворені ними енергетичні 

рівні у забороненій зоні.  

У випадку розташування атомів Ni1+х у позиції 4d (у тетраедричній пустоті) 

фактор невідповідності не перевищує ~1%. Таким чином, легування напів-

Гейслерової фази ZrNiSn атомами Ni супроводжується генеруванням точкових 

структурних дефектів, в основі яких розташування Ni у тетраедричних пустотах. 

Стосовно типу такого дефекта, то це буде встановлено при дослідженні 

кінетичних властивостей чутливих елементів, а також при моделюванні 

енергетичних та кінетичних характеристик.  

Уточнення структури матеріалів чутливих елементів також показало, що 

легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn атомами Ni упорядкувує структури 

матеріалу чутливого елемента через повернення Niу з позиції 4а Zr у власну 

позицію (рис. 3.8а).  



 87 

Окрім того, якщо врахувати, що саме атоми Niу, частково займаючи позицію 

4а атомів Zr, генерують у дефекти донорної природи, то упорядкування структури 

при уведенні надлишкових атомів Ni1+х приведе до зменшенням концентрації 

донорів («заліковування» дефектів донорної природи). Як видно з рис. 3.8а, за 

концентрації Ni1+х, що відповідає (Zr1-yNiy)Ni1+xSn, 07,0x , у матеріалі відсутні 

структурні дефекти донорної природи, пов’язані з «апріорним легуванням».  

  

а б 

Рис. 3.8. Моделювання зміни концентрації атомів Niу у позиції 4а атомів Zr (а) та 

концентраційна залежність термодинамічного потенціалу Гіббса ∆G за різних 

температур (б) чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn  

 

Для з’ясування питання щодо розташування атомів Ni1+х у пустотах 

структури напів-Гейслерової фази ZrNiSn у відповідності до співвідношення (3.1) 

проведено термодинамічні розрахунки концентраційних і температурних 

залежностей значень термодинамічного потенціалу Гіббса (∆G) (рис. 3.8б) 

шляхом розрахунків ентальпії утворення ∆Hf (Zr1-yNiy)Ni1+xSn з урахуванням 

конфігураційної ентропії Scfg. 

∆G = ∆Hf – T∆Scfg,                                            (3.1) 

де ∆Hf – ентальпії утворення фази, Scfg – значення конфігураційної ентропії. 

Розрахунки показують, що з урахуванням ентропії енергетично вигідним є 

розташування певного числа атомів Ni1+х (х≤0.2 – мінімум на залежності ∆G(х) за 

температури 1073 К) у тетраедричних пустотах структури напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn та утворення термометричного матеріалу (Zr1-yNiy)Ni1+xSn.  
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Таким чином, структурні та термодинамічні дослідження чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn підтвердили нашу гіпотезу, що у 

тетраедричних пустотах акумулюється надлишкова кількість Ni1+х. При цьому, 

відбувається динамічна зміна ступеню компенсації матеріалів чутливих елементів 

через зменшується концентрація донорів, пов’язаних із зменшення кількості 

структурних дефектів донорної природи, коли атоми Niу покидають позицію. 

Зазначимо, що проведені структурні дослідження Водночас, структурні 

дослідження не ідентифікували природу дефектів, що виникли при акумулюванні 

атомів Ni1+х у тетраедричних пустотах структури матеріалу. Це питання з’ясуємо 

нижче при дослідженні кінетичних та магнітних характеристик чутливих 

елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn. 

 

3.6. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик чутливих 

елементів на основі напів-Гейслерових фаз на прикладі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 

Для вивчення поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg, 

електрокінетичних та магнітних характеристик чутливих елементів на основі 

матеріалів з напів-Гейслерових фаз, легованих атомами Ni, проведено розрахунок 

DOS (рис. 3.9). Як приклад, наведемо результати для чутливих елементів на 

основі матеріалів з напів-Гейслерової фази ZrNiSn. Оскільки уведення у ZrNiSn 

надлишкових атомів Ni1+х упорядковує її структуру, розрахунок DOS проведено 

для випадку упорядкованої структури.  

Уведення надлишкових атомів Ni1+х до концентрацій матеріалів чутливих 

елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn не змінює форму DOS у відповідності до 

гібридизації між усіма елементами Окрім того, збільшуються «хвости» зон 

неперервних енергій, що змінює профіль зон (рис. 3.10а) і приводить до 

зменшення значень ефективної забороненої зони εg від 7,287)0( x
g
  меВ до 

7,181)01,0( x
g
  меВ (рис. 3.10б, вставка).  

Як видно на рис. 3.10в, збільшення числа атомів Ni1+х супроводжується 

ростом густини станів на рівні Фермі g(εF) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn. При цьому рівень Фермі εF 



 89 

рухається у напрямі зони провідності (рис. 3.10б, залежність 1). Таке у 

напівпровіднику є можливим за умови легування донорами. Результати 

розрахунку розподілу густини електронних станів чутливих елементів вказують 

на донорну природу генерованих дефектів, а експериментальні дослідження 

дозволять перевірити адекватність результатів моделювання. 

  

  

  

Рис. 3.9. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 
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Принципово важливо, що просторове розташування атомів основної матриці 

матеріалу чутливих елементів не змінюється, залишаючись стабільним, що 

забезпечить стабільність їхніх термометричних характеристик.  

   

а б в 

Рис. 3.10. Моделювання чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSnx зміни 

профілів країв зон («хвостів зон») неперервних енергій (а) та енергії активації 


1

 з рівня Фермі εF у зону провідності (б): 1 – із залежностей )/1(ln T ; 2 – 

розрахунок; вставка – зміна εg(x) та g(εF)(x) (1) і χ(x) (2) (в) за Т=300 К  

 

Розрахунок електронної структури чутливих елементів на основі (Zr1-

yNiy)Ni1+xSnx дозволяє моделювати їхні кінетичні характеристики, а на рис. 3.11 

показано зміну значень питомого опору ρ(х) та коефіцієнта термо-ерс α(х) за 

різних температур. Для розрахунку коефіцієнта термо-ерс α у якості робочої 

формули використано співвідношення [128]:  
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де g(εF) – густина станів на рівні Фермі. Видно, що за різних концентрацій Ni 

у термоелектричному матеріалі (Zr1-yNiy)Ni1+xSnx коефіцієнт термо-ерс має високі 

від’ємні значення, а електрони є основними носіями струму. Отриманий результат 

вказує на можливість використання матеріалу як однєї з віток термопари.  

Таким чином, отримано та досліджено чутливі елементи на основі (Zr1-

yNiy)Ni1+xSnx з упорядкованою та стабільною структурою. Прогнозуємо, що 

характеристики чутливих елементів також будуть стабільними та відтворюваними 

у температурному діапазоні Т≤1300 К до температури гомогенізуючого відпалу.  
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а б 

Рис. 3.11. Моделювання зміни питомого опору ρ(х) (а) та коефіцієнта термо-ерс 

α(х) (б) чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn за наступних температур: 

1 – 80 К; 2 – 250 К; 3 – 380 К  

 

 

3.7. Дослідження магнітних характеристик чутливих елементів на основі 

(Zr1-yNiy)Ni1+xSn  

Дослідження зміни значеньо магнітної сприйнятливості χ чутливих елементів 

на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn за температури Т=300 К та напруженості магнітного 

поля Н=10 кГс підтвердили зроблений вище висновок про донорну природу 

дефектів, які генеруються у термометричному матеріалі (рис. 3.10в). Можемо 

бачити, що значення магнітної сприйнятливості χ(х) напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn χ=-0,057·10-6 см3/г, що вказує на діамагнітну природу сполуки. Даний 

результат узгоджується з отриманим у [8]. Уведення незначних концентрацій Ni1+х 

зменшує діамагнітну складову χ(х=0.01)=-0,015·10-6 см3/г, а при 03,0x  чутливий 

елемент на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn стає парамагнетиком Паулі. Таким чином, 

магнітну сприйнятливість чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 

визначають електрони, а її значення пропорційні концентрації електронів n. 

Оскільки зміна значень χ(х) (Zr1-yNiy)Ni1+xSn за х≥0.03 зростає, то генеруються 

донори при зайнятті Ni тетраедричних пустот його структури.  
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3.8. Дослідження кінетичних характеристик чутливих елементів на 

основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn  

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) і коефіцієнта термо-ерс 

α(1/T) чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn наведено на рис. 3.12 та 3.13.  

  

  

  

Рис. 3.12 Температурні залежності питомого електроопору ρ чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 
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Залежності )/1(ln T  є типовими для легованих напівпровідників з високо- та 

низькотемпературними активаційними ділянками і апроксимуються відомим 

співвідношенням [101]:  
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У цьому рівнянні перший член описує активаційну провідність 

напівпровідникового термометричного матеріалу, суть якої у збільшенні числа 

електронів у зоні провідності при їхній активації з рівня Фермі εF у зону 

провідності. Натомість, другий доданок описує стрибкову провідність електронів 

по локалізованих станах домішкової зони з енергією ε3
ρ.   

Зміну значень коефіцієнта термо-ерс α (Zr1-yNiy)Ni1+xSn можна апроксимувати 

за допомогою наступної залежності [128]: 
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Як видно з рис. 3.13, коефіцієнт термо-ерс напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

має від’ємні значення, а отже основними носіями електрики є електрони, що 

пов’язано з «апріорним легуванням»: часткове зайняття Niу позиції Zr [8]. Рівень 

Фермі εF буде знаходитися на відстані 6,97)0(
1

x  меВ від краю зони 

провідності. Значення амплітуди модуляції ε1
α напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

рівне ~84 меВ. 

Легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn атомами Ni1+х супроводжується 

зменшенням значень питомого опору ρ(х) за 80 К від 4751 мкОм∙м для х=0 до 63 

мкОм∙м для х=0,10 (рис. 3.12 та 3.14а), що є можливим за умови генерування у 

термометричному матеріалі структурних дефектів донорної природи, 

концентрація яких зростає при збільшенні числа надлишкових атомів Ni1+х. 

Привертаємо увагу до близькості результатів експериментальних досліджень 

опору ρ(х) та коефіцієнта термо-ерс α(х) (рис. 3.14) чутливих елементів на основі 

(Zr1-yNiy)Ni1+xSn та результатів моделювання зміни значень ρ(х) та α(х) (рис. 3.11), 

отримані при моделюванні електронної структури.  
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Рис. 3.13. Температурні залежності коефіцієнта термо-ерс α чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 

 

Таким чином, дослідження кінетичних характеристик чутливих елементів на 

основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn вказують на донорну природу утворених структурних 

дефектів, що є можливим за умови зайняття атомами Ni1+х тетраедричних пустот. 

Отриманий результат відповідає результатам моделювання електронної структури 

чутливих елементів, зокрема, розташування рівня Фермі εF біля зони провідності. 
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Рис. 3.14. Зміна значень електроопору ρ та коефіцієнта термо-ерс α  

чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn  

 

Аналіз поведінки рівня Фермі εF чутливих елементів на основі (Zr1-

yNiy)Ni1+xSn також показує, що генеруються структурні дефекти донорної природи 

(рис. 3.10б, залежність 1). Так, уведення у напів-Гейслерову фазу ZrNiSn 

найменших концентрацій надлишкових атомів Ni1+х супроводжується 

зменшенням значень 𝜀1
𝜌

 з рівня Фермі εF у зону провідності від значення 97,6 меВ 

до 38,3 меВ для х=0,01. Така поведінка рівня Фермі εF є зрозумілою та 

прогнозованою, оскільки у термометричному матеріалі генеруються донори, 

концентрація яких збільшується з ростом значень Ni1+х. 

Оскільки у матеріалах чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 

генеруються донори, а ZrNiSn має електронний тип провідності, то з ростом 

концентрації Ni1+х має зменшуватися ступінь компенсації. Про це свідчить 

зменшення значень амплітуди модуляції зон неперервних енергій 𝜀1
𝛼 чутливих 

елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn від ~84 меВ для напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn до 51,4 меВ та 31,9 меВ для концентрацій х=0,01 та х=0,10, відповідно. 

Таким чином, поведінка кінетичних параметрів чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn, зокрема, зменшення значень 

питомого електроопору )(x  (рис. 3.11 та 3.13а), енергії активації )(
1

x  з рівня 

Фермі εF у зону провідності (рис. 3.10б), а також від’ємні значення коефіцієнта 

термо-ерс )(x  (рис. 3.13 та 3.14б) вказує на ріст концентрації донорів у матеріалі 

термоелемента. Окрім того, збільшення концентрації атомів Ni1+х у тетраедричних 

пустотах структури матеріалів чутливих елементів на основі (Zr1-yNiy)Ni1+xSn 

супроводжується зменшенням ширини забороненої зони εg, що полегшує термічну 
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активацію електронів з домішкових рівнів у зону провідності, збільшуючи 

концентрацію велектронів. Отримані результати корелюють з результатами 

моделювання структурних енергетичних характеристик чутливих елементів. 

 

3.9. Висновки РОЗДІЛУ 3 

1. Запропонована феноменологічна модель формування структури термічно 

стабільних чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів, яка пояснює природу напівпровідникових 

властивостей та визначає способи впливу на значення опору та термо-ерс для 

моделювання і отримання термометрів опору з високими значеннями ТКО та двох 

віток різної полярності термоелектричного перетворювача. 

2. Розвинуто метод моделювання енергетичних характеристик нових 

чутливих елементів шляхом розрахунків DOS, густини станів на рівні Фермі g(ε
F
), 

ширини забороненої зони ε
g
, глибини залягання рівня Фермі ε

F
 тощо, що дозволяє 

моделювати їхні кінетичні характеристики у широкому діапазону температур.  

3. Встановлено одну з причин не прогнозованості характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі матеріалів з напів-Гейслерових фаз суть 

якої в непрогнозованому генеруванні донорів при акумулюванні домішкових 

атомів в пустотах структури чутливих елементів та неврахуванні їх при 

моделюванні характеристик перетворювачів.  

  



 97 

РОЗДІЛ 4  

МОДЕЛЮВАННЯ, ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ОСНОВІ НАПІВ-ГЕЙСЛЕРОВОЇ ФАЗИ HfNiSn  

 

Попередні дослідження [7] кристалічної та електронної структур, кінетичних, 

енергетичних та магнітних характеристик чутливих елементів на основі напів-

Гейслерової фази HfNiSn встановили стабілізуючий вплив легуючих атомів на 

їхні параметри. Це дозволило отримати окремі зразки зі стабільними та 

відтворюваними характеристиками до температур Т≤1300 К. 

Однак, аналізуючи результати досліджень чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn ми виявили 

різницю (на порядки) між результатами експериментальних вимірювань значень 

електроопору і термо-ерс та значеннями моделювання цих характеристик. На 

етапі виконання досліджень [7] також фіксувалися такі розбіжності, однак вони 

пов’язувалися з можливими флуктуаціями складу матеріалів при їхньому синтезу. 

Така невідповідність вивела чутливі елементи термоперетворювачів на основі 

HfNiSn з числа перспективних.  

Що є причиною не прогнозованості характеристик цих чутливих елементів? 

Чи можна уникнути цієї не прогнозованості, що дозволить впроваджувати чутливі 

елементи термоперетворювачів на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn для 

температурних вимірювань у широкому температурному діапазоні? 

Даний розділ присвячений вирішенню даної проблеми. Нижче наведено 

результати моделювання та експериментальні дослідження чутливих елементів 

термоперетворювачів із застосуванням новітніх термометричних матеріалів, 

отриманих легуванням HfNiSn атомами рідкісноземельних металів Tm, Y, Er, Lu 

та перехідним 4d-металом Ru. Представлено результати дослідження чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, 

Hf1-xLuxNiSn, HfNi1-xRuxSn. Легування HfNiSn атомами рідкісноземельних металів 
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Tm, Y, Er, Lu, а також Ru проведене для отримання максимально можливих 

значень коефіцієнта термо-ерс α і питомого електроопору ρ у діапазоні 4,2÷1300 

К. Розширення кола досліджених чутливих елементів термоперетворювачів на 

основі HfNiSn дозволило не лише встановити причину таких розбіжностей, які 

лежать у площині особливостей структури матеріалів, але запропонувати новий 

підхід моделювання їхніх структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик. Це дозволило отримати чутливі елементи електрорезистивних та 

термоелектричних засобів вимірювання температури основі HfNiSn зі 

стабільними та прогнозованими характеристиками. Комплексні дослідження 

структурних, енергетичних, кінетичних та магнітних характеристик чутливих 

елементів на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn із запровадженням методу 

ітераційного моделювання їхніх характеристик дозволило встановив умови, за 

яких кінетичні характеристики чутливих елементів є прогнозованими та 

стабільними до температурних та часових змін.  

 

4.1. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Hf1-xYxNiSn 

Дослідження умов керування термометричними характеристиками чутливих 

елементів при легуванні HfNiSn акцепторною домішкою рідкісноземельного 

металу Y, який володіє великим атомним радіусом (rY), має практичний інтерес, 

оскільки атоми рідкісноземельного металу використовуються як для оптимізації 

параметрів чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn. Нижче наведені результати 

досліджень чутливих елементів термометрів опору та термоелектричних 

перетворювачів на основі термометричного матеріалу Hf1-xYxNiSn. 

Атомний радіус атома Y (rY =0,180 нм) є набагато більшим від усіх складових 

сполуки HfNiSn: rHf=0,158 нм, rNi=0,124 нм та rSn=0,158 нм. Легування напів-

Гейслерової фази HfNiSn здійснювалося у спосіб заміщення атомів Hf та 

утворення твердого розчину заміщення Hf1-xYxNiSn. Ітрій розташований у третій 

групі періодичної системи хімічних елементів, електронна конфігурація якого є 
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4d15s2, і, якщо припустити, що атоми Y можуть зайняти кристалографічні позиції 

атомів Hf (4f25d26s2), Ni (3d84s2) чи Sn (4d105s25p2), то в усіх трьох випадках у 

напівпровіднику електронного типу провідності (n-HfNiSn) буде генеруватися 

структурний дефект акцепторної природи, оскільки атом Y влодіє меншим 

числом d-електронів, ніж атоми Hf, Ni чи Sn. Окрім того, відбуватиметься зміна 

типу основних носіїв струму: від електронів у HfNiSn до дірок за певних 

концентрацій домішкових атомів Y. Така генерація структурних дефектів 

акцепторної природи у напівпровідниковому термометричному матеріалі 

електронного типу провідності дозволяє: 

- моделювати та керувати термометричними характеристиками чутливих 

елементів засобів вимірювання температури шляхом плавної змінювати ступеню 

компенсації термометричного матеріалу (співвідношення донорів та акцепторів);; 

- отримувати термоелектричний перетворювач (дві вітки термопари) з 

додатними та від’ємними значеннями термо-ерс. 

Важливою експлуатаційною характеристикою чутливого елемента 

термоперетворювача є мінімізація впливу на покази термометра зовнішнього 

магнітного поля. Враховуючи, що ітрій не володіє локальним магнітним 

моментом, можна прогнозувати, що чутливі елементи на основі Hf1-xYxNiSn 

будуть парамагнетиками Паулі, що зведе до нуля спотворення номінальних 

статичних характеристик термометра за наявності зовнішнього магнітного поля. 

 

4.1.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn 

Дослідження концентрації атомів на поверхні елементів з Hf1-xYxNiSn за 

допомогою мікрозондового аналізу не виявив відхилень від складу. Ренгенівські 

дослідження також не виявили інших фаз у чутливих елементах на основі Hf1-

xYxNiSn [129-193]. Оскільки атомний радіус Y переважає такий Hf, то має місце 

поступове збільшення значень а(х) Hf1-xYxNiSn (рис. 4.1). Дослідження також 

підтвердили результат [8] стосовно невпорядкованості кристалічної структури 

напів-Гейслерової фази HfNiSn. Нагадаємо, що у цьому випадку до ~1% позиції 
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атомів Hf зайняті Ni (3d84s2). Враховуючи той факт, що число d-електронів в 

атомів Ni є більшим за таке у Hf, то у чутливому елементі генеруються структурні 

дефекти донорної природи [129-193], а електрони є основними носіями електрики.  

 

Рис. 4.1. Зміна значень періоду елементарної комірки а(x) матеріалів чутливих 

елементів на основі Hf1-xYxNiSn: 1 – розрахунок; 2 – експеримент  

 

Уточнення структури чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn показало, 

що за найменших концентрацій структура упорядковується. Зокрема, уточнення 

методом порошку кристалічної структури чутливого елемента зі складом 

Hf0.90Y0.10NiSn (a=0,60945(6) нм) видало коефіцієнт невідповідності RBr=3,42%. 

Видно, що кристалографічна позиція 4a зайнята статистичною сумішшю атомів 

Hf та Y, а кристалографічна позиція 4c зайнята виключно атомами Ni. З іншого 

боку, якщо структура чутливого елемента на основі Hf1-xYxNiSn є упорядкованою, 

то вона стає стійкою до змін температури у широкому діапазоні. А це є 

необхідною умовою отримання чутливих елементів перетворювачів зі 

стабільними та відтворюваними характеристиками.  

У процесі упорядкування структури чутливих елементів на основі Hf1-

xYxNiSn відбуваються також зміни і в їхніх електронних структурах. При цьому 

зменшується число донорів («пріорне легування») [8]. Одночасно у матеріалах 

чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn росте число акцепторів, адже Y має на 

один 5d-електрон менше, ніж а Hf. Отже, ми є свідками одночасно двох процесів, 

які суттєво змінюють електронну структуру чутливих елементів на основі Hf1-

xYxNiSn, що повинно знайти своє відображення при експериментальних 

дослідженняї кінетичних та магнітних властивостей. 
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4.1.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn для упорядкованої структури 

Для моделювання поведінки рівня Фермі 𝜀𝐹, ширини забороненої зони 𝜀𝑔 та 

кінетичних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі 

Hf1-xYxNiSn, 0≤x≤0,10, проведено розрахунок DOS)(рис. 4.2).  

  

  

  

Рис. 4.2. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn 
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Беручи до уваги результати структурних досліджень чутливих елементів на 

основі Hf1-xYxNiSn розрахунок енергетичних характеристик проведено для 

упорядкованї структури. Так, уведення у напів-Гейслерову фазу HfNiSn 

мінімальної концентрації Y змушує рухатися рівень Фермі εF (пунктирна лінія на 

рис. 4.2) від зони провідності εC через заборонену зону εg до валентної зон εV, яку 

згодом перетне за певних концентрацій Y. Як видно з рис. 4.2, при уведенні При 

перетині рівнем Фермі εF середини забороненої зони чутливого елемента на 

основі Hf1-xYxNiSn (х≈0.025) основними носіями будуть вільні дірки. При цьому 

відбувається ще одна суттєва зміна в електронній структурі чутливого елемента 

на основі Hf1-xYxNiSn, пов’язана із зменшення ширини забороненої зони εg від 

𝜀𝑔(𝑥 = 0) = 514.3 меВ до 𝜀𝑔(𝑥 = 0.10) = 426.3 меВ.  

Моделювання поведінка рівня Фермі 𝜀𝐹 змінює густину станів на рівні Фермі 

g(εF) (рис. 4.3). Так, легування HfNiSn акцепторною домішкою Y очікувано 

приводить до зменшенням значень g(εF), а мінімум залежності g(εF) за х≈0.025 

відповідає перетину рівнем Фермі 𝜀𝐹 середини забороненої зони 𝜀𝑔  Hf1-xYxNiSn. 

За концентрацій матеріалу чутливого елемента на основі Hf1-xYxNiSn, х≈0.025, 

коли 𝜀𝐹 перетне середину забороненої зони, значення g(εF) почнуть наростати.  

Результати розрахунків зміни значень g(εF), узгоджуються з результатами 

вимірювань магнітної сприйнятливості χ Hf1-xYxNiSn (рис. 4.3, крива 2). 

 

Рис. 4.3. Моделювання зміни густини електронних станів на рівні Фермі g(εF) 

(залежність 1) і зміна χ(х) (залежність 2) чутливих елементів на основі  

Hf1-xYxNiSn 
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Дослідження магнітної сприйнятливості χ(х) чутливих елементів на основі 

Hf1-xYxNiSn, х>0,01, встановили парамагнетиз Паулі. А оскільки магнітна 

сприйнятливість Паулієвського парамагнетика визначається вільними 

електронами, то її значення пропорційна значенням g(εF). Як можна бачити з рис. 

4.3, зміна значень χ(х) чутливих елементів термоперетворювачів при х>0.03 

виходить на плато, яке, як показують розрахунки, ми пов’язуємо саме зі зміною 

g(εF) при перетині рівнем Фермі εF валентної зони. Зазначимо, що напівпровідник 

напів-Гейслерова фаза HfNiSn є діамагнетиком (χ(х=0)=-0.082 см3/г [4]). У цьому 

випадку збільшення значень χ(х) при х=0÷0,01 не можна приписувати збільшенню 

густини станів на рівні Фермі g(εF). Те, що чутливі елементи термоперетворювачів 

на основі Hf1-xYxNiSn є парамагнетиком Паулі зменшить спотворення їхніх 

характеристик за наявності зовнішнього магнітного поля. 

  

а б 

Рис. 4.4. Моделювання зміни опору ρ(х) (а) та коефіцієнта термо-ерс 𝛼(𝑥) 

чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn при температурах: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 

3 – 250 К; 4 – 380 К  

 

Моделювання електронної структури чутливих елементів на основі Hf1-

xYxNiSn дозволяє моделювати їхні кінетичні характеристики. На рис. 4.4 показані 

результати моделювання опору ρ(х) та коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих 

елементів на основі Hf1-xYxNiSn за різних температур, а на рис. 4.5 та 4.6 – 

моделювання температурних залежностей питомого електроопору lnρ(1/T) та 
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коефіцієнта термо-ерс α(1/T) за різних складів. Видно, що за різних концентрацій 

Y у матеріалі Hf1-xYxNiSn є високі додатні і від’ємні значення коефіцієнта термо-

ерс, що дозволяє створити чутливі елементи термоелектричних термометрів 

(отримувати дві вітки термопари).  

  

а б 

Рис. 4.5. Моделювання температурних залежностей питомого електропору 

lnρ(1/T) чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn  

 

Таким чином, результати розрахунку густини електронних станів чутливих 

елементів на основі Hf1-xYxNiSn показують, що має місце генерування акцепторів.   

  

а б 

Рис. 4.6. Моделювання температурних залежностей коефіцієнта термо-ерс α(1/T) 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn  

 

Нижче наведено результати експериментальних досліджень чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn, які покажуть відповідність 

результатів моделювання реальним процесам у них. 
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4.1.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних, енергетичних 

та магнітних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn 

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ЕРС 

α(1/T) чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn, х=0÷0,30, навнднно на рис. 4.7.  

  

  

  

Рис. 4.7. Температурні залежності питомого електроопору (1) та коефіцієнта 

термо-ерс (2) чутливих елементів перетворювачів на основі Hf1-xYxNiSn 

 

З виду залежностей lnρ(1/T) чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn, 

х=0÷0.10, можна зробити висновок, що рівень Фермі 𝜀𝐹 розташований поза 

зонами неперервних енергій – у забороненій зоні. Той факт, що значення 

коефіцієнта термо-ерс α(х) напів-Гейслерової фази HfNiSn є від’ємні цілком 
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зрозумілі і викликані не упорядкуваннях її структури (позиція Hf до ~1% зайнята 

Ni) [8]. Натомість, у чутливих елемента на основі Hf1-xYxNiSn, х=0.01, знак термо-

ерс є від’ємним (рис. 4.7, 4.8б) засвідчують, що концентрація генерованих 

дефектів акцепторної природи при заміщенні Hf  на Y є меншою, ніж донорів у 

напів-Гейслеровій фазі HfNiSn, а рівень Фермі εF є біля зони провідності.  

  

а б 

Рис. 4.8. Зміна опору 𝜌(𝑥) (а) та коефіцієнта термо-ерс 𝛼(𝑥) (б) чутливих 

елементів на основі Hf1-xYxNiSn при температурах:  

1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 – 380 К 

 

У даному контексті важливо зауважити, що поведінка експериментально 

отриманих залежностей питомого електроопору та коефіцієнта термо-ерс 

чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn як зі зміною температури (рис. 4.7), так 

і складу (рис. 4.8) є близькою до таких, отриманих шляхом моделювання 

кінетичних характеристик (рис. 4.4, 4.5 та 4.6) на основі результатів розрахунку 

розподілу густини електронних станів (DOS) (рис. 4.2).  

Для чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn, х=0,02÷0,10, коли 𝛼(𝑥) > 0, 

число акцепторів є більшим за донорів, що змушує рівень Фермі εF розташуватися 

в акцепторній зоні чутливого елемента. 

Процес термічного закиду вільних дірок на рівень протікання валентної зони 

описує високотемпературна ділянка на залежності lnρ(1/T). Відсутність активації 

(металізація провідності) на залежності lnρ(1/T)  та додатні значення коефіцієнта 
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для х=0.30 засвідчують, що рівень Фермі εF перетнув валентну зону, як і 

прогнозувалося розрахунками (DOS) Hf1-xYxNiSn. Важливо розуміти, що чутливий 

елемент з х=0.30 і надалі є напівпровідником, однак активація у дослідженому 

діапазоні температур відсутня. 

Не зовсім логічною є хід залежності ρ(х) на ділянці х=0÷0,10 (рис. 4.8а). Так, 

уведення у HfNiSn найменшої концентрації Y супроводжується стрімким 

зменшенням значень питомого опору, наприклад, при 160 К, від значень 

2.487)0( x  мкОм∙м до 1.121)01.0( x  мкОм∙м. 

В силу обставин не вдалося отримати чутливі елементи на основі Hf1-xYxNiSn 

з х<0,01. Концентрація акцепторів у чутливих елементах на основі Hf1-xYxNiSn, 

х=0.01, є доволі високою, що не дозволило прослідкувати рух рівня Фермі εF від 

рівня протікання зони провідності до середини забороненої зони чутливого 

елемента. Такий рух приводить до меншення значень g(εF) у матеріалі 

електронного типу провідності при легуванні акцепторами. Так, при найменшій 

концентрації акцепторів (х=0.01) значення коефіцієнта термо-ерс є додатними і 

змінюються, наприклад, за 160 К від 5.252)0( x  мкВК-1 до 4.3)01.0( x  

мкВК-1, що вказує на ріст концентрації дірок при наближенні рівня Фермі εF до 

рівня протікання валентної. Виходить, що концентрація акцепторів у чутливому 

елементі на основі Hf1-xYxNiSn, х=0,01, достатня для змінити типу провідності. 

Дослідимо поведінку енергетичних характеристик чутливих елементів Hf1-

xYxNiSn, які розраховані із залежностей lnρ(1/T) та α(1/T) (рис. 4.9). Із 

активаційних ділянок (рис. 4.7) залежностей )/1(ln T  обчислено значення 

енергій активації з рівня Фермі 𝜀𝐹 на рівень протікання зони провідності 𝜀1
𝜌

(𝑥), а з 

)/1( T  –енергію активації 𝜀1
𝛼(𝑥), яка дає значення амплітуди модуляції зон 

неперервних енергій [129-193]. Так, з рис. 4.9 видно, що легування напів-

Гейслерової фази HfNiSn супроводжується зменшенням значень 𝜀1
𝜌

(𝑥). Важливо 

пояснити, що значення енергії 𝜀1
𝜌

(𝑥) для HfNiSn відображає енергетичну щілину 

між положенням 𝜀𝐹 та зоною провідності. У той же час, значення енергії активації 
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𝜀1
𝜌

(𝑥) для найменшої концентрації Y і усіх подальших відображає положення 

рівня Фермі 𝜀𝐹 до валентної зони.  

 

Рис. 4.9. Залежності 𝜀1
𝜌(𝑥) (1) та 𝜀1

𝛼(𝑥) (2) чутливих елементів на основі  

Hf1-xYxNiSn 

 

Із практично лінійного характеру поведінки 𝜀1
𝜌

(𝑥) на ділянці концентрацій 

х=0,01÷0,10 можна оцінити швидкість руху рівня Фермі εF до краю валентної 

зони: Δ𝜀𝐹/Δx ≈ 0.9 меВ/%Y. Такий результат можна прогнозували, адже число 

уведених акцепторів наростає лінійно.  

З рис. 4.9 можемо бачити, що у випадку напів-Гейслерової фази HfNiSn 

амплітуда модуляції становить 𝜀1
𝛼(𝑥 = 0) = 50.9 меВ. У чутливому елементі на 

основі Hf1-xYxNiSn, х=0.01, практично не змінюється ступінь компенсації, на що 

вказує значення амплітуда модуляції 𝜀1
𝛼(𝑥 = 0.01) = 50.6 меВ.  

Додавання у чутливий елемент р-Hf1-xYxNiSn, х=0.01, акцепторів зменшує 

ступінь компенсації, а різниця іонізованих акцепторів та донорів зростає. Це 

знаходить своє відображення зменшенням значень амплітуда модуляції до 

значень 𝜀1
𝛼(𝑥 = 0.02) = 25.4 меВ. Зрозуміло, що подальше легування чутливого 

елемента р-типу акцепторами буде зменшувати ступінь компенсації та значення 

амплітуда модуляції 𝜀1
𝛼(𝑥) (рис. 4.9).  

Таким чином, у результаті комплексного дослідження структурних, 

енергетичних, кінетичних та магнітних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів, отриманих легування напів-Гейслеровоїі фази HfNiSn 
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атомами Y, встановлено механізми утворення лише акцепторів. Упорядкованість 

кристалічної структури чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn та 

парамагнетизм Паулі є запорукою стабільністі та відтворюваності їхніх 

характеристик у діапазоні температур Т=4,2÷1300 К за наявності зовнішнього 

магнітного поля. 

 

4.2. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn 

4.2.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn 

Структурні дослідження та мікрозондів аналіз чутливих елементів на основі 

Hf1-xErxNiSn засвідчили їхню однорідність по складу [126]. Як і у попередньому 

випадку чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn, уведення атомів Er у 

структуру напів-Гейслерової фази HfNiSn, упорядковує кристалічну структуру, 

що робить її, а також характеристики термічно стійкими до температури 

гомогенізуючого відпалу Т=1300 К. Упорядкуваність структури чутливих 

елементів на основі Hf1-xErxNiSn приводить до перерозподілу електронної густини 

та зміни енергетичних характеристик термоелементів. Зокрема, це пов’язано з 

тим, що Er (5d06s2) володіє на два 5d-електрони менше, ніж Hf. У такому разі, 

заміщення Hf на Er приведе до появи ц матеріалах чутливих елементів на основі 

Hf1-xErxNiSn структурних дефектів, які мають акцепторну природу.  

 

4.2.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn для упорядкованої структури  

Для прогнозування поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn проведено 

моделювання DOS для упорядкованого варіанту структури (рис. 4.10а). З рис. 

4.10а видно, що за найменшої концентрації Er у напів-Гейслеровій фазі HfNiSn 

рівень Фермі εF (пунктирна лінія) починає рухатися від дна зони провідності εС до 
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середини забороненої зони εg (заштрихована ділянка), що також супроводжується 

збільшенням ступеню компенсації Hf1-xErxNiSn [6].  

  

а б 

Рис. 4.10. Моделювання DOS (а) та g(εF) (б) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn для упорядкованої структури  

 

За концентрацій Er, коли рівень Фермі εF перетне ½ εg (x≈0,02) і дрейфує у 

напрямі зони εV, яку перетне при x≈0,04, зміниться тип провідності чутливого 

елемента, а основними носіями струму стануть вільні дірки. Для чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі р-Hf1-xErxNiSn, x≥0.02, виключно вільні 

дірки визначатимуть тип провідності чутливого елемента, що зменшить ступінь 

компенсації. При цьому також має місце зменшення значень забороненої зони εg 

від εg(х=0)≈514 меВ до εg(х=0.10)≈438 меВ [129-193]. 

Рух рівня Фермі εF Hf1-xErxNiSn також супроводжується зміною густини 

станів на рівні Фермі g(εF) (рис. 4.10б). Так, легування HfNiSn акцепторною 

домішкою Er очікувано приводить до зменшення значень g(εF), а мінімум 

залежності g(εF) при х≈0.025 відповідає перетину рівнем Фермі εF середини 

забороненої зони εg Hf1-xErxNiSn. За більших концентрацій Er, коли εF наблизиться 

до валентної зони εV, густина станів на рівні Фермі g(εF) почне наростати. 

Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-

xErxNiSn сворює умови для моделювання кінетичних характеристик 

термоперетворювачів, зокрема, коефіцієнта термо-ерс та питомого електроопору. 
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Поведінку коефіцієнта термо-ерс α описано на основі формули (3.2), а питомого 

електропору ρ співвідношення (3.3). На рис. 4.11, як приклад, показана зміна 

значень питомого електропору ρ та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn для низки температур.  

Отриманий результат є близьким до отриманого раніше для Hf1-xYxNiSn (рис. 

4.4), оскільки властивості рідкісноземельних металів Y та Er подібними. Можемо 

зробити висновок, що за різних концентрацій Er отримуємо у термоелектричному 

матеріалі Hf1-xErxNiSn високі додатні і від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс, 

що дозволяє створити на їхній основі чутливі елементи термоелектричних 

термометрів (отримувати дві вітки термопари). 

  

а б 

Рис. 4.11. Моделювання ρ(х,Т) (а) та α(х,Т) (б) чутливих елементів на основі Hf1-

xErxNiSn при температурах: 1 – 80 К; 2 – 250 К; 3 – 380 К  

 

Таким чином, результати розрахунку густини електронних станів чутливих 

елементів на основі Hf1-xErxNiSn показують, що в матеріалах чутливих елементів 

основними носіями є дірки. Таке у матеріалі чутливого елемента можливе за 

умови, що за найменшої концентрації Er у напів-Гейслеровій фазі HfNiSn 

генеруються акцептори. Експериментальні дослідження, пов’язані з 

вимірюваннями електрокінетичних та магнітних характеристик чутливих 

елементів на основі Hf1-xErxNiSn зможуть однозначно встановити природу 

генерованих дефектів.  
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4.2.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних та 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn 

Температурні та концентраційні залежності питомого опору lnρ(1/T) та 

коефіцієнта термо-ерс α(1/Т) Hf1-xErxNiSn, х=0÷0.10, наведено на рис. 4.12.  

  

  

Рис. 4.12. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T,х) (1) та 

коефіцієнта термо-ерс α(1/T,х) (2) чутливих елементів термоперетворювачів на 

основі Hf1-xErxNiSn. 

 

З рис. 4.12 одразу можна побачити невідповідність результатів моделювання 

енергетичних характеристик (рис. 4.10а) експериментальним дослідженням. Так, 

наявність для всіх чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn на залежностях 

lnρ(1/T) високотемпературних активаційних ділянок свідчить, що рівень Фермі εF 

знаходить за межами зони неперервних енергій. Саме з цього рівня Фермі εF має 

місце закид дірок у валентну зону. У той же час результати моделювання 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn 

показували, що при х≈0.04 рівень Фермі εF зайде у валентну зону. 
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Уведення в напів-Гейслерову фазу HfNiSn найменшої концентрації 

акцепторної домішки Er приводить до зменшення опору, наприклад, за 80 К, від 

ρ(х=0)=1029.1 мкОм∙м до ρ(х=0.02)=90.8 мкОм∙м (рис. 4.13).  

  

а б 

Рис. 4.13. Зміна ρ(x,Т) (а) та α(x,Т) (б) чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn 

при: 1 – Т=80 К; 2 – Т=160 К; 3 – Т=250 К; 4 – Т=380 К. 

 

З наведених результатів можна сказати, як і у випадку Hf1-xYxNiSn (рис. 4.7), 

концентрація акцепторів х=0,02 є зависокою для того, щоб побачити рух рівня 

Фермі εF від зони провідності до ½ εg. При цьому відбувався ріст значень опору 

через зменшення густини станів на рівні Фермі εF (рис. 4.10б) у напівпровіднику 

електронного типу провідності при легуванні акцепторами. А так ми отримуємо 

одну вітку чутливого елемента перетворювача р-типу провідності [129-193].  

Поведінка коефіцієнта термо-ерс чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn  

повністю узгоджується з зробленим висновком щодо зміни значень з ростом 

температури (рис. 12) та концентрації (рис. 4.13б). Від’ємні значення коефіцієнта 

термо-ерс HfNiSn є зрозумілі і пов’язані з «апріорним легуванням [4]. У свою 

чергу, у Hf1-xErxNiSn, х≥0.01, концентрація дефектів акцепторної природи повинна 

відповідати концентрації донорів у HfNiSn [4]. У свою чергу, те, що знак 

коефіцієнта термо-ерс чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-

xErxNiSn, х=0.01, в усьому температурному діапазоні є додатній є свідченням 

переважання концентрації акцепторів над донорами.  
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Поведінка енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-

xErxNiSn показує, що уведення Er у структуру HfNiSn приводить до одночасного 

генерування акцепторів та донорів (рис. 4.14). З рис. 4.14 також видно, що 

швидкість руху рівня Фермі εF у процесі руху від зони провідності до валентної 

зони не є величиною сталою, як прогнозувало моделювання DOS. Так, на ділянці 

х=0÷0,02 швидкість руху ΔεF/Δх≈33 меВ/%Er, а на іншій ділянці, х=0,05÷0,07, така 

швидкість була ΔεF/Δх≈2.5 меВ/%Er. У даному випадку не зрозуміло, яому 

швидкість руху рівня Фермі до валентної зони є різною. 

 

Рис. 4.14. Залежності ε1
ρ(х) (1) та ε1

α(х) (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn. 

 

Таким чином, проведені вимірювання кінетичних характеристик чутливих 

елементів на основі Hf1-xErxNiSn, а також розрахунок з них енергетичних 

параметрів показують, що у матеріалах чутливих елементів одночасно з 

акцепторами генеруються донори, природа яких не встановлена. 

 

4.2.4. Моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn з 

урахування результатів кінетичних досліджень 

Для ідентифікації таких дефектів, які визначають механізм провідності 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn, використано 

розроблений метод ітераційного моделювання (рис. 2.1). Дослідження показали, 
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що в матеріалах чутливих елементах термоперетворювачів на основі Hf1-xErxNiSn 

відбуваються невідомі раніше структурні зміни, які полягають у появі вакансій у 

позиції атомів Sn (4b). При цьому, збільшення концентрації акцепторної домішки 

також приводить до збільшення числа структурних дефектів донорної природи – 

вакансій у позиції 4b. Отже, при введенні домішкових атомів Er у структуру 

напів-Гейслерової фази HfNiSn відбуваються зміни, які змінюють електронну 

структуру чутливого елемента термоперетвороювача: – генерування донорів.  

Отримавши нові знання про структуру чутливих елементів на основі Hf1-

xErxNiSn (рис. 4.15), можна перейти до моделювання його кінетичних 

характеристик, а також передбачати будову і склад чутливого елемента з 

максимальними значеннями опору та коефіцієнта термо-ерс. 

 

Рис. 4.15. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Hf1-xErxNiSn з урахуванням результатів кінетичних досліджень 

 

Таким чином, у результаті дослідження структурних, енергетичних та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xErxNiSn нами 

ідентифіковано механізми появи у структурі чутливих елементів донорів у 

вигляді вакансій у позиції атомів Sn (4b). Даний висновок є справедливим для 

випадків легування напів-Гейслерової фази HfNiSn атомами рідкісноземельних 

металів, уведених шляхом заміщення атомів Hf. 
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4.3. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Hf1-xTmxNiSn 

Нижче представлено результати дослідження чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn, отриманого шляхом сильного 

легування напів-Гейслерової фази HfNiSn рідкісноземельним металом Tm, 

уведеним заміщенням Hf. Легування проведене з метою оптимізації параметрів 

чутливого елемента для отримання максимальних значень термо-ерс α та 

електроопору ρ у діапазоні 4,2÷1300 К. Досліджено вплив домішки Tm на зміну 

структурних, енергетичних та кінетичних характеристик чутливих елементів на 

основі Hf1-xTmxNiSn, що виявить особливості механізмів електропровідності.  

Вище показано, що уведення у структуру напів-Гейслерової фази HfNiSn 

рідкісноземельних металів (R) Er (4f125d06s2) чи Y (4d15s2) шляхом заміщення Hf 

генерує у Hf1-хRxNiSn структурні дефекти акцепторної природи, оскільки атоми Er 

та Y мають менше 5d-електронів, ніж Hf. Присутність у матеріалі чутливих 

елементів на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn великої кількості заряджених 

центрів суттєво змінює розподіл густини електронних станів є спричиняє появу 

флуктуацій зон неперервних енергій [9]. Досліджуючи чутливі елементи 

термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn, ми встановимо механізми 

утворення таких центрів та їхній вплив на роботу термоелементів у широкому 

температурному діапазоні.  

 

4.3.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn 

Структурні дослідження показали, що порошкограми матеріалів чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.50, індексуються у структурному типі 

MgAgAs [129] та відноситься до напів-Гейслерових фаз. Так, на дифрактограмах 

Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.10, не виявлено слідів інших фаз, для складів 0.01<х≤0.40 

виявлено відбиття, які належать фазі TmNiSn. Мікрозондовий аналіз концентрації 

атомів на поверхні чутливих елементів Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.10, показав їхню 
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відповідність складу шихти, що слугує доказом заміщення атомів Hf на Tm. Як 

результат, електрокінетичні характеристики досліджувалися лише для чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.10.  

Заміщення Hf (rHf=0.158 нм) на Tm (rTm=0.175 нм) приводить до збільшення 

періоду елементарної комірки а(х) матеріалів чутливих елементів на основі Hf1-

xTmxNiSn (рис. 4.16а, крива 2), а відхилення а(х) від лінійної залежності за х>0.40 

фіксує межу існування розчину.  

  

а б 

Рис. 4.16. Зміна значень періоду елементарної комірки а(x) матеріалів чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn: 1 – розрахунок; 2 – експеримент (а) та вільної 

енергії ΔG (b) за різних температур: 1 – 0 К, 2 – 673 К, 3 – 1073 К (б) 

 

Моделювання термодинамічних характеристик (концентраційна залежність 

вільної енергії ΔG) чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn показало (рис. 

4.16б), що за умови гомогенізуючого відпалу матеріалів за температури 1073 К 

розчинність Tm обмежена х≤0.40 (мінімум на залежності ΔG(x)). З іншого боку, 

упорядкування структури матеріалів чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

робить її термічно стійкою зі стабільними та відтворюваними характеристиками 

до температури гомогенізуючого відпалу 1273 К. 

Той факт, що на залежності а(х) чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

присутні дві лінійні ділянки (0≤х≤0.02 та х≥0.04) (рис. 4.16а, вставка), 

узгоджується зі зміною значень періоду елементарної комірки а(х) для 

досліджених раніше чутливих елементів на основі Hf1-xRxNiSn [7,8] і є додатковим 
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підтвердженням правильності запропонованої моделі структури напів-

Гейслерової фази HfNiSn [6].  

Оскільки структура чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn є 

упорядкованою, проведено моделювання зміни значень а(х) Hf1-xTmxNiSn (рис. 

4.16а, крива 1). Співставлення розрахованих та отриманих з експерименту 

значень а(х) демонструє відсутність структурних особливостей, пов’язаних з 

витісненням Ni з позиції Hf, оскільки ними у процесі моделювання нехтували. 

Можемо припустити, що при упорядкуванні структури чутливих елементів на 

основі Hf1-xTmxNiSn будуть також змінюватися енергетичні параметри 

термоелементів. Ці зміни викликані як витісненням Ni з позиції атомів Hf, що 

приведе до зменшення донорів, так і появи та росту концентрації акцепторів при 

заміщенні атомів Hf на Tm (4f135d06s2) (атом Tm володіє меншим числом 5d-

електронів). 

Таким чином, уведення у структуру напів-Гейслерової фази HfNiSn 

домішкових атомів Tm (х=0÷0.10) упорядкувує структуру чутливих елементах на 

основі Hf1-xTmxNiSn, а також супроводжується зменшенням числа донорів та 

збільшенні числа акцепторів. Упорядкування структури чутливих елементів на 

основі Hf1-xTmxNiSn робить її, а також характеристики термічно стійкими до 

температури гомогенізуючого відпалу Т=1300 К. 

 

4.3.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn для упорядкованої структури 

Для моделювання поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, 0≤x≤0.10, 

розраховано розподіл густини електронних станів (DOS) (рис. 4.17). 

Моделювання DOS проведено для упорядкованого варіанту структури, оскільки 

структурні дослідження зафіксували цей факт. 

При уведенні в напів-Гейслерову фазу HfNiSn домішкових атомів Tm змушує 

рівень Фермі εF рухатися від зони провідності εС у глибину забороненої зони εg 

(рис. 4.17). Поведінка рівня Фермі εF та розподіл густини електронних станів Hf1-
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xTmxNiSn нагадує такі залежності для Hf1-xYxNiSn (рис. 4.2) та Hf1-xErxNiSn (рис. 

4.10а), що не дивно, оскільки легуючі домішки відносяться до одного класу 

рідкісноземельних металів. За концентрацій Tm, коли рівень Фермі εF перетне ½ εg 

(x≈0.02) основними носіями електрики чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

є вільні дірки. 

Наступні легування напівпровідникового чутливого елемента р-Hf1-xTmxNiSn, 

x≈0.04, акцепторами зменшить ступінь компенсації. Окрім дрейфу рівня Фермі εF, 

причина якого лежить у зміні ступеню компенсації напівпровідникового 

матеріалу, зменшується також ширина забороненої зони εg Hf1-xTmxNiSn від 

значень εg(х=0)≈514 меВ до значень εg(х=0.10)≈430 меВ [129-193]. 

  

  

Рис. 4.17. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn для упорядкованої структури 
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Таким чином, моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів 

на основі Hf1-xTmxNiSn для упорядкованої структури показують, що в 

термоелементі утворюються акцептори. Результати досліджень кінетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn покажуть ступінь 

адекватності результатів моделювання реальним процесам у 

термоперетворювачах. 

 

4.3.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних та 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс 

α(1/T) чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.10, показано на рис. 4.18 

та 4.19. Дані залежності є типовими для СЛСКН з наявністю кількох механізмів 

провідності [8,101], про які детально говорили у попередніх пунктах.  

  

а б 

Рис. 4.18. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn: а – 1 – х = 0, 2 – х = 0.01, 3 – х = 0.03, 4 – х = 

0.07; б – х = 0.10. 

 

Наявність на залежностях lnρ(1/T) для Hf1-xTmxNiSn, х≥0.04, активаційних 

ділянок за високих температур вказує на розташування εF у забороненій зоні, що 

суперечить результатам розрахунків DOS (рис. 4.17), які прогнозували перетин 

рівнем Фермі εF валентної зони за х≈0.04 і переходом провідності діелектрик-
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метал [9]. Для чутливого елемента термоперетворювача Hf1-xTmxNiSn, х=0.10, 

тільки при низьких температурах можемо бачити активацію стрибкової 

провідності ε3
ρ по станах, близьких до εF. Тобто, за низьких температур рівень 

Фермі εF у чутливих елементах на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0.10, розташований у 

забороненій зоні термоелемента. 

Від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) HfNiSn (рис. 4.19а) зрозумілі 

і пов’язані з «апріорним легуванням» [8] (позиція Hf до ~1% зайнята атомами Ni). 

У свою чергу, у чутливому елементі Hf1-xTmxNiSn, х=0.01, концентрація 

акцепторної домішки Tm відповідає концентрації донорів у напів-Гейслеровій 

фазі HfNiSn і має місце практично повна компенсація, коли рівень Фермі εF 

знаходиться середини забороненої зони εg чутливого елемента.  

  

а б 

Рис. 4.19. Температурні залежності коефіцієнта термо-ерс α(1/T) чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn: а – х = 0; б – 1 – х = 0.10, 2 – х = 0.07, 3 – х = 

0.03, 4 – х = 0.01. 

 

Оскільки при низьких температурах знак коефіцієнта термо-ерс чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn є додатним (рис. 4.19б та 4.20), то можна 

зробити висновок, що кількість структурних дефектів акцепторної природи 

переважає таке дефектів донорної природи. Нагадаємо, що донори в напів-

Гейслеровій фазі HfNiSn виникають як результат невпорядкованості її структури. 



 122 

При вищих температурах, зокрема, Т = 380 К знак коефіцієнта термо-ерс 

α(х,Т) чутливого елемента термоперетворювача на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0.01, 

(рис. 4.19б та 4.20) від’ємнй. Можемо припустити, що з ростом температури 

відбувається зміна у співвідношенні іонізованих донорів та акцепторів чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn. Окрім того, максимум залежності α(1/T) при 

270 К для чутливого елемента Hf1-xTmxNiSn, х=0.01, показує температуру, при 

якій рівень Фермі εF перетне ½ εg середини забороненої зони і починає рухатися у 

напоямі зони провідності. Таким чином, у матеріалі чутливого елемента на основі 

Hf1-xTmxNiSn, х=0.01, концентрація донорів невідомого походження є більшою за 

концентрацію утворених акцепторів при заміщенні Hf на Tm..  

  

  

Рис. 4.20. Зміна значень питомого електроопору ρ(x) (1) та коефіцієнта термо-

ерс α(x) (2) чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn за різних температур. 

 

Те, що атоми Tm, уведені у HfNiSn, генерують акцептори показують 

залежності зміни значень питомого опору ρ(х) (рис. 4.20). З характеру зміни 

значень ρ(х) Hf1-xTmxNiSn, х=0÷0.01, за різних температур видно описану вище 
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динаміку зміни структури чутливого елемента, у процесі якої одночасно 

зменшується число електронів:  

1 – зменшення концентрації донорів при упорядкуванні структури чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn [8]; 

2 – виморожування електронів на енергетичні рівні акцепторної зони, 

утворені при заміщенні у позиції 4а атомів Hf атомами Tm. 

Питомий опір чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-

xTmxNiSn зменшується, наприклад, при Т=80 К від ρ(х=0) =1029.1 мкОм·м до 

ρ(х=0.01) =902.32 мкОм·м та ρ(х=0.03) =169.31 мкОм·м. Можемо стверджувати, 

що максимум на залежності ρ(х) чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, 

х≥0.01, при Т≥160 К (рис. 4.20) показує, що рівень Фермі εF дрейфує до середини 

забороненої зони εg, що збільшує число вільних електронів за невідомим 

механізмом та ступінь компенсації термометричного матеріалу чутливого 

елемента [129-193].  

Для чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0.02÷0.10, додатні 

значення коефіцієнта термо-ерс α(x) за низьких температур вказують, що 

концентрація генерованих акцепторів є більшою, ніж донорів, а рівень Фермі εF 

фіксується акцепторною зоною. Доказом того, що у міру збільшенні концентрації 

домішки Tm рівень Фермі εF рухається до валентної зони, є характер зміни 

значень α(х) (рис. 4.20). Тепер високотемпературна активаційна ділянка на 

залежностях lnρ(1/T) (рис. 4.18) є проявом термічного закиду дірок з рівня Фермі 

εF у валентну зону, збільшуючи число вільних дірок. Натомість, металічний хід 

залежності lnρ(1/T) чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-

xTmxNiSn, х=0.10, при високих температурах, а також додатні значення α(х) 

вказують, що рівень Фермі εF перетнув валентну зону. Однак, за Т<250 К 

стрибковий механізм провідності вказує на вихід εF із валентної зони, що можливо 

при появі донорів за невідомим механізмом. 

Отже, характер поведінки електроопору та коефіцієнта термо-ерс чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn за різних температур та 

концентрацій показує складний механізм генерування акцепторів при зайнятті 
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атомами Tm позиції 4а атомів Hf та донорів за невідомим механізмом, що 

унеможливлює прогнозування характеристик термоперетворювачів. 

Проведемо аналіз зміни значень енергетичних характеристик чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn, отриманих з температурних залежностей 

lnρ(1/T) (рис. 4.18) та α(1/T) (рис. 4.19). З рис. 4.21а видно, що в чутливих 

елементах термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn ріст числа акцепторів 

супроводжується зміною положення рівня Фермі εF від значення 81.3 меВ (у 

напів-Гейслеровій фазі HfNiSn) до нуля при х=0.10. Нагадаю, що ε1
ρ(х) у напів-

Гейслеровій фазі HfNiSn відображає енергетичну щілину між положенням рівня 

Фермі εF та зоною провідності. У свою чергу, у чутливих елементах 

термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn енергія ε1
ρ(х) показує енергетичну 

щілину між εF та валентною зоною. 

  

а б 

Рис. 4.21. Залежності ε1
ρ(х) (1) і ε3

ρ(х) (2) (а) та ε1
α(х) (1) і ε3

α(х) (2) (б) чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn 

 

Нами обчислено швидкості дрейфу рівня Фермі εF до валентної зони на 

ділянках концентрацій чутливих елементів Hf1-xTmxNiSn: х=0÷0.03 та х=0.03÷0.10. 

Виявилося, що на ділянці х=0÷0.03 швидкість дрейфу становить ΔεF/Δx=22.6 

меВ/% Tm, а на ділянці х=0.03÷0.10 така швидкість дорівнює ΔεF/Δx=2.3 меВ/% 

Tm. До речним задатися питанням щодо різниці у швидкостях дрейфу рівня 

Фермі εF у чутливих елементах на основі Hf1-xTmxNiSn. Питання породжени тим 

експериментальним фактом, що при приготуванні матеріалів чутливих елементів 
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на основі Hf1-xTmxNiSn концентрація домішкових атомів наростала лінійно. 

Відповідно, таким чином збільшувалося число акцепторів в Hf1-xTmxNiSn. 

З фізики напівпровідників відомо, що таке є можливим тоді, коли в матеріалі 

чутливого елемента генеруються донори невідомого походження. 

Далі, якщо порівняти швидкість руху рівня Фермі εF до валентної зони, 

отриману з розрахунків DOS для упорядкованї структури Hf1-xTmxNiSn (рис. 4.17), 

коли генеруються акцептори, з результатами, отриманими з експериментальних 

залежностей (рис. 4.21а), то там вона менша 2.5 рази. Вразовуючи, що 

розташування рівня Фермі εF відображає співвідношення донорів та акцепторів, то 

напрошується висновок про наявність у матеріалах чутливих елементів на основі 

Hf1-xTmxNiSn донорів невідомого походження. З іншого боку, якщо одночасно 

генеруються з різною швидкістю донори та акцептори, що змінює ступінь 

компенсації, то це ми побачимо у зміні значень ε1
α(х) [8,101]. Така зміна буде 

відображати співвідношення іонізованих акцепторів та донорів.  

Можемо бачити (рис. 4.21б), що у випадку напів-Гейслерової фази HfNiSn 

ε1
α(х=0)=50.9 меВ. У чутливому елементі на основі Hf1-xTmxNiSn, х=0.01, ступінь 

компенсації наростає, а значення ε1
α(х=0.01)=80.5 меВ. При цьому основними 

носіями термоелемента є дірки. У чутливому елементі на основі Hf1-xTmxNiSn, 

х=0.03, ступінь компенсації зменшується (ε1
α(х=0.03)=23.1 меВ,), а кількість 

акцепторів є більшою за донорів. В усіх наступних термоелементах на основі Hf1-

xTmxNiSn, які містять більше число домішкових атомів Tm, ступінь компенсації 

зменшується (рис. 4.20б).  

Таким чином, встановлено, що в Hf1-xTmxNiSn основними носіями є дірки і 

число акцепторів збільшується лінійно. Ми очікували такої ж зміни від залежності 

амплітуди модуляції ε1
α(х). Однак, як видно з рис. 4.21б, хід залежності ε1

α(х) є 

подібним до такої ε1
ρ(х) (рис. 4.21а), що також свідчить про одночасне 

генерування акцепторів та донорів за невідомим механізмом. Характер поведінки 

залежності ε3
α(х) (рис. 4.21б) (амплітуда модуляції дрібномасштабної флуктуації) 

подібний до такого для ε3
ρ(х) (рис. 4.21а), що можливе за умови генерування у 
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чутливих елементах Hf1-xTmxNiSn також донорів, що змінює їхню ступінь 

компенсації.  

Таким чином, результати кінетичних досліджень чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xTmxNiSn показують одночасну участь в 

електропровідності термоелементів дірок та електронів невідомого походження. 

 

4.3.4. Моделювання структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-

xTmxNiSn з урахування результатів кінетичних досліджень  

Дана проблема вирішується застосуванням розробленого методу 

ітераційного моделювання. Адже результати моделювання електронної структури 

чутливого елемента у співставленні з результатами досліджень фізичних 

властивостей дають інформацію про реальну структуру чутливого елемента, 

недоступну при використанні структурних методів дослідження.  

Результатом досліджень встановлено, що у структурі матеріалів чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn у кристалографічній позиції позиції Sn (4b) 

з’являються вакансії, які генерують структурні дефекти донорної природи.   

 
 

а б 

Рис. 4.22. Розрахована (1) і експериментально отримана (2) глибина залягання 

рівня Фермі εF(х) (а) та динаміка зміни концентрації атомів Ni у позиції Hf (1) та 

вакансій у позиції Sn (2) (б) у чутливих елементах на основі Hf1-xTmxNiSn 
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На рис. 4.22б показано швидкість зміни числа вакансій у позиції  атомів Sn в 

чутливих елементах на основі Hf1-xTmxNiSn. Розрахована на цій основі динаміка 

руху рівня Фермі εF у напрямі валентної зони показана на рис. 4.22а, крива 1, 

практично накладається із залежністю, отриманою з температурних залежностей 

опору чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn (рис. 4.18).  

Нашу увагу привернув той факт, що атомний радіус атомів Sn (rSn=0.162 нм) 

є найбільшим у матеріалі чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn. Не важко 

спрогнозувати, що навколо такої вакансії виникають значні деформаційні ефекти. 

З ростом числа домішкових атомів Tm (х>0.40) росте концентрація утворених 

вакансій, а значить і ступінь деформованості структури матеріалу термоелементів 

на основі Hf1-xTmxNiSn. За певних концентрацій чутливих елементів на основі Hf1-

xTmxNiSn структура зруйнується, на що вказують як структурні дослідження (рис. 

4.16а), так і розрахунки зміни значень вільної енергії ΔG (рис. 4.16б). 

На основі отриманих нових знань стосовно способів генерування дефектів у 

чутливих елементах на основі Hf1-xTmxNiSn, що визначають їхню електронну 

структуру, проведено розрахунок густини електронних станів DOS (рис. 4.23). 

Показана на рис. 4.23 модель електронної структури чутливих елементів на основі 

Hf1-xTmxNiSn адекватно відображає наявну ступінь компенсації. Видно, що рівень 

Фермі εF повільно дрейфує до валентної зони, викликане одночасним 

генеруванням структурних дефектів як акцепторної, так і донорної природи, 

причому швидкість генерування донорів (нахил кривої 2) наростає.  

Видно, що для упорядкованої структури (рис. 4.23, крива 1) мінімум на 

залежності g(εF) пов’язаний з дрейфом рівня Фермі εF до ½ εg, яку перетне при 

х≈0.02. За концентрацій х≥0.04 рівень Фермі εF зайде перетне стелю валентної 

зони, що приведе до металізації провідності. Якщо при моделюванні 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

врахувати зміни числа Ni у позиції 4а та вакансій у 4с, то поведінка g(εF) повністю 

узгоджується з результатами, отриманими з експериментальнта. На рис. 4.24, 

крива 2, густина станів на рівні Фермі g(εF) незначно змінюється на ділянці 

концентрацій х=0÷0.07, поки рівень Фермі εF лежить в забороненій зоні. 
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Рис. 4.23. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Hf1-xTmxNiSn з урахуванням результатів експерименту  

 

І лише при заходженні рівня Фермі εF у валентну зони за х=0.10 

збільшуються значення густини станів на рівні Фермі g(εF), що відповідає засадам 

фізики напівпровідників.  

На основі нових результатів структури матеріалів чутливих елементів Hf1-

xTmxNiSn уточнено розрахунок розподілу густини електронних станів та зміну 

значень густини станів на рівні Фермі g(εF), а також, наприклад, коефіцієнта 

термо-ерс α(х) за різних температур (рис. 4.25а), які узгоджуються з результатами 

експериментальних досліджень. Для порівняння, на рис. 4.25б показано 

результати моделювання зміни значень коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn для упорядкованого варіанту структури. 
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Рис. 4.24. Моделювання зміни значень густини станів на рівні Фермі g(εF) 

чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn: 1 – для упорядкованого варіанту 

структури; 2 – з урахуванням результатів експерименту 

 

Результатом дослідження чутливих елементів на основі Hf1-xTmxNiSn 

встановлено природу появи електронів невідомого раніше походження. Показано, 

що в Hf1-xTmxNiSn з’являються дефекти донорної природи – вакансії у позиції 

атомів Sn, які і є джерелом електронів. 

  

а б 

Рис. 4.25. Моделювання зміни значень коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих 

елементів на основі Hf1-xTmxNiSn для уточненого варіанту структури (а) та для 

упорядкованого (б) за: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 – 380 К  
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4.4. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Hf1-xLuxNiSn 

Цікавість до чутливих елементів на основі напів-Гейслерових фаз зумовлена 

одночасно високими значеннями електроопору та термо-ерс у широкому 

температурному діапазоні, що забезпечує їхню високу чутливість, часову та 

термічну стабільність. Нижче досліджено зміну структурних, термодинамічних, 

енергетичних, електрокінетичних та магнітних характеристик чутливих елементів 

на основі Hf1-xLuxNiSn, отриманих з термометричних матеріалів легуванням напів-

Гейслерової фази HfNiSn рідкісноземельним металом Lu. Дослідження зумовлені 

тим, що оптимізація параметрів чутливих елементів для для їхнього використання 

у засобах вимірювання температури залежить від концентрації та механізмів 

розсіювання носіїв розсіювання тощо, а легування є одним із способів такої 

оптимізації [8].  

 

4.4.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn 

Мікрозондовий аналіз концентрації атомів на поверхні матеріалів чутливих 

елементів на основі Hf1-xLuxNiSn показав відповідність вихідним складам шихти. 

Дослідження підтвердили результат невпорядкованості структури HfNiSn. 

Враховуючи той факт, що атомний радіус Hf (rHf=0.158 нм) менший за такий у Lu 

(rLu=0.173 нм), то логічним виглядає збільшення значень періоду елементарної 

комірки а(х) чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn (рис. 4.26а). На 

залежності а(х) є дві лінійні ділянки за концентрацій 0≤х≤0.01 та х≥0.03. Подібний 

хід залежності а(х) спостерігався і у наведених чутливих елементах 

термоперетворювачів, отриманих легуванням напів-Гейслерової фази HfNiSn 

атомами рідкісноземельних металів Y, Er, Tm.  

Уточнення структури чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-

xLuxNiSn показало, що вона упорядкована за x≥0.01 і зайнятість позиції Hf(Lu) 

рівна 100%: відбувається упорядкування структури. У свою чергу, 
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упорядкованість структури чутливого елемента забезпечує стабільність 

характеристик термоперетворювача у діапазоні 4.2÷1300 К 

  

а б 

Рис. 4.26. Зміна значень періоду а(x) (а) та концентраційних залежностей 

термодинамічного потенціалу Гіббса ΔG (б) матеріалів чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn за різних температур 

 

Термодинамічні розрахунки чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn 

показали, що основним фактором, що визначає можливість розчинності Lu у 

HfNiSn є ентропійний (рис. 4.26б). У свою чергу, упорядкування структури Hf1-

xLuxNiSn перерозподіляє електронну густину і приводить до: 

- зменшенням числа донорів («заліковування» дефектів донорної природи); 

- генерування акцепторів (Lu (5d16s2) має на один 5d-електрон менше від Hf). 

 

4.4.2. Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на 

основі Hf1-xLuxNiSn для упорядкованої структури  

Для прогнозування поведінки εF, ширини забороненої зони εg та кінетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn розраховано DOS для 

випадку упорядкованого варіанту структури (рис. 4.27).  

Як видно з рис. 4.27, при уведенні в HfNiSn найменших концентрацій 

домішки Lu рівень Фермі εF дрейфує від зони провідності εС до середини 

забороненої зони εg, а далі до валентної зони εV, яку перетне за певних 

концентрацій Lu. При перетині рівнем Фермі εF середини забороненої зони та русі 

до валентної зони εV основними носіями чутливого елемента Hf1-xLuxNiSn єдірки. 
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Результати моделювання поведінки густини електронних станів на рівні Фермі 

g(εF) для упорядкованої структури Hf1-xLuxNiSn близькі до результатів, отриманих 

для Hf1-xErxNiSn (рис. 4.10б) та Hf1-xTmxNiSn (рис. 4.24, крива 1).  

  

  

  

Рис. 4.27. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Hf1-xLuxNiSn для випадку упорядкованої структури  

 

Отже, результати моделювання енергетичних характеристик чутливих 

елементів на основі Hf1-xLuxNiSn, виконані для упорядкованої структури,  

підтверджують прогнозовану акцепторну природу дефектів, генерованих при 
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заміщенні атомів Hf на Lu. Результати експериментальних досліджень чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn покажуть, чи дійсно так 

відбувається в реальності. 

 

4.4.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних, енергетичних 

та магнітних характеристик чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn 

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс 

α(1/T) чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn наведено на рис. 4.28. Уведення 

у напів-Гейслерову фазу HfNiSn найменшої концентрацій Lu змінює тип 

провідності Hf1-xLuxNiSn: за х≥0,01 значення коефіцієнта термо-ерс α стають 

додатними в усьому діапазоні температур. Це означає, що рівень Фермі εF 

знаходиться біля валентної зони. Така поведінка рівня Фермі εF прогнозувалася 

енергетичних характеристик чутливих елементів [129-193]. 

  

а б 

Рис. 4.28. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (а) та 

коефіцієнта термо-ерс α(1/T) (б) чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn:  

1 – х=0.01; 2 – х=0.02; 3 – х=0.03; 4 – х=0.07; 5 – х=0.10 

 

Доказом генерування структурних дефектів акцепторної природи є хід 

залежностей зміни значень питомого опору ρ та коефіцієнта термо-ерс α Hf1-

xLuxNiSn за різних температур та концентрацій. Так, уведення найменшої 

концентрації Lu зменшує значення питомого опору за 80 К від ρ(х=0)=1029,1 
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мкОм∙м до ρ(х=0,01)=192,4 мкОм∙м та ρ(х=0,10)=35,9 мкОм∙м, а значення 

коефіцієнта термо-ерс змінюються від α(х=0)=-178,1 мкВ/К до α(х=0,01)=3,7 

мкВ/К та α(х=0,10)=13,2 мкВ/К, що вказує на зміну типу провідності Hf1-xLuxNiSn.  

Розглянемо поведінку енергетичних характеристик чутливих елементів на 

основі Hf1-xLuxNiSn (рис. 4.29), отриманих з експериментальних досліджень 

lnρ(1/T) та α(1/T) (рис. 4.28). З рис. 4.29а видно, що уведення у напів-Гейслерову 

фазу HfNiSn атомів Lu супроводжується зменшенням енергії активації 𝜀1
𝜌

(𝑥). 

Значення енергії активації 𝜀1
𝜌

(𝑥) Hf1-xLuxNiSn показує енергетичний бар’єр між 

положенням рівня Фермі та валентною зоною. Із характеру поведінки 𝜀1
𝜌

(𝑥) Hf1-

xLuxNiSn (рис. 4.29а) видно, що починаючи з концентрації х=0,01 і до х=0,10 

рівень Фермі 𝜀𝐹 рухається до валентної зі швидкістю, яка постійно зменшується: 

на ділянці концентрацій х=0,01÷0,02 швидкість руху складає Δ𝜀𝐹/Δx=8 меВ/%Lu, 

на ділянці х=0,03÷0,07 Δ𝜀𝐹/Δx=0,4 меВ/%Lu і на ділянці х=0,07÷0,10 –Δ𝜀𝐹/Δx=0,3 

меВ/%Lu.  

  

а б 

Рис. 4.29. Зміна значень енергій активації )(
1

x  (1) і )(
3

x  (2) (а) та )(
1

x  (1) і 

)(
3

x  (2) (б) чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn 

 

Оскільки при приготуванні матеріалів чутливих елементів на основі Hf1-

xLuxNiSn концентрація концентрація Lu збільшується лінійно, то чому рівень 

Фермі наближається до рівня протікання валентної зони за іншим законом? По 

аналогії з попередніми випадками, можемо припустити, що у Hf1-xLuxNiSn, окрім 
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акцепторів, генеруються донори, швидкість генерування яких наростає при 

збільшенні Lu. Даний висновок відповідає характеру поведінки залежності 

електроопору та коефіцієнта термо-ерс (рис. 4.28), та нагадує результати 

досліджень Hf1-xTmxNiSn.  

Одночасне генерування з різною швидкістю у чутливих елементах на основі 

Hf1-xLuxNiSn донорів та акцепторів впливає на значення амплітуди модуляції зон 

неперервних енергій, яка також зазнає змін. На рис. 4.29б показана залежність 

𝜀1
𝛼(𝑥) чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn. Видно, що у випадку напів-

Гейслерової фази HfNiSn амплітуда модуляції становить 𝜀1
𝛼(𝑥 = 0) = 50,9 меВ, 

уведення найменшої в концентрації домішки Lu (х=0.01) збільшує ступінь 

компенсації. На таку поведінку вказує ріст амплітуди модуляції 𝜀1
𝛼(𝑥 = 0,01) =

53,4 меВ. Окрім того, коли концентрація чутливого елемента 

термоперетворювача на основі Hf1-xLuxNiSn буде рівна х=0.01, основними носіями 

електрити будуть вільні дірки. 

Додавання у р-Hf1-xLuxNiSn, х=0.01, акцепторної домішки Lu зменшує ступінь 

компенсації і, відповідно, зменшується значення амплітуди модуляції до 𝜀1
𝛼(𝑥 =

0.02) = 50.3 меВ, а на залежності 𝜀1
𝛼(𝑥) з’являється максимум. Подальше 

уведення акцепторної домішки Lu буде зменшувати ступінь компенсації, а 

значення амплітуда модуляції  𝜀1
𝛼(𝑥) також зменшуються (рис. 4.29б).  

В експерименті концентрація акцепторів у чутливих елементах на основі Hf1-

xLuxNiSn збільшується за лінійним законом, то природньо очікувати, що за таким 

же законом будуть зменшуватися значення амплітуди модуляції  𝜀1
𝛼(𝑥). Однак, з 

рис. 4.29б видно, що залежність 𝜀1
𝛼(𝑥) при х>0.01 змінюється у спосіб, який дуже 

подібний до способу зміни кривої 𝜀1
𝜌

(𝑥) (рис. 4.29а). Така подібність може 

свідчити про появу в матеріалі чутливих елементів електронів невідомого 

походження. Зміна енергії стрибкової провідності 𝜀3
𝜌

(𝑥) та енергії активації 𝜀3
𝛼(𝑥) 

(рис. 4.29) також вказують на одночасне генерування у матеріалах чутливих 

елементів на основі Hf1-xLuxNiSn акцепторів та донорів за невідомим механізмом. 

Наведені результати електрокінетичних досліджень чутливих елементів на 

основі Hf1-xLuxNiSn узгоджуються з результатами вимірювань магнітної 
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сприйнятливості χ (рис. 4.30а, крива 1). Дослідження показали, що матеріали 

чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn парамагнетики Паулі, в яких значення 

χ(х) пропорційні густині станів на рівні Фермі g(εF). Саме за концентрацій 

х=0,02÷0,03 має місце екстремум на залежності  𝜀1
𝛼(𝑥), коли концентрації 

акцепторів та донорів урівноважені. При подальшому збільшенні концентрації 

акцепторів, коли рівень Фермі εF перетинає валентну зони, росте число вільних 

дірок та густина станів на рівні Фермі g(εF), що викликає ріст залежності χ(х).  

  

а б 

Рис. 4.30. Зміна магнітної сприйнятливості χ(х) (1) за Т=300 К і розрахована 

зміни числа концентрації вакансій у позиції Sn (2) (а) та зміна значень енергії 

активації )(
1

x  (розрахунок) (б) чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn 

 

Отже, результати електрокінетичних та магнітних досліджень чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn показують складний 

механізм одночасного генерування акцепторів донорів, що визначає їхні 

механізми електропровідності. Дослідимо цей механізм. 

 

4.4.4. Моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Hf1-xLuxNiSn з 

урахування результатів кінетичних досліджень  

Для вирішення даної проблеми застосуємо розроблений метод ітераційного 

моделювання. Будемо шукаєти таке просторове розташування атомів у вузлах 

кристалічної ґратки матеріалів чутливих елементів на основі Hf1-xLuxNiSn, при 
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якому отримується адекватність результатів моделювання DOS та результатів 

експериментальних досліджень, зокрема, зміни положення рівня Фермі εF. 

Спираючись на значення енергій активації 𝜀1
𝜌

 з рівня Фермі εF у валетну зону 

чутливого елемента на основі Hf1-xLuxNiSn, отримані з експериментальних 

залежностй lnρ(1/T) (рис. 4.28а), шукали концентрацію носіїв, при якій рівень 

Фермі εF буде рухатися до валентної зони за законом, отриманим з експерименту 

(рис. 4.29а, крива 1). Результати досліджень показали, в при збільшенні 

концентрації домішкових атомів в Hf1-xLuxNiSn з’являються вакансії у позиції Sn 

(4b), які виступають джерелом донорів. Формула матеріалу чутливих елементів 

зміниться: Hf1-xLuxNiSn1-z, а структура залишиться упорядкованою, що робить її 

стійкою до температурних та часових змін у діапазоні 4.2÷1300 К, а це є 

необхідною умовою впровадження чутливих елементів термоперетворювачів. 

Динаміка зміни концентрації вакансій в чутливих елементах на основі Hf1-

xLuxNiSn1-z показана на рис. 4.30а. Розрахована на цій основі швидкість руху рівня 

Фермі εF до валентної зони показана на рис. 4.30б, крива 1 у згоджується 

експериментально отриманою швидкістю руху рівня Фермі εF, отриманою з 

температурних залежностей питомого електроопору (рис. 4.28а).  

Таким чином, дослідження характеристик чутливих елементів на основі Hf1-

xLuxNiSn дозволило встановити механізми одночасного генерування акцепторів та 

донорів, які визначають їхню електропровідність. 

 

4.5. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу HfNi1-xRuxSn 

Попередні дослідження показали, що ефективним способом оптимізації 

кінетичних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів є легування 

напів-Гейслерової фази HfNiSn як різними способами, так і типом домішок 

[8,9,63]. Вище встановлено, що уведення у HfNiSn рідкісноземельних металів 

упорядкувує структуру чутливих елементів і робить її стійкою до температурних 

та часових змін у діапазоні 4.2÷1300 К.  
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Іншим способом, який приводить до такого ж результату, є уведення у 

HfNiSn атомів перехідних 3-d та 4d-металів шляхом заміщення атомів Ni у позиції 

4с. Уведення у HfNiSn Co та Rh [8,63], що супроводжувалося генеруванням у 

матеріалі чутливого елементу акцепторів.  Легування HfNiSn переліченими 

домішками змінювало електронну структуру чутливого елемента, зокрема, 

ширину забороненої зони 𝜀𝑔, положення рівня Фермі 𝜀𝐹 тощо.  

Нижче буде представлено результати дослідження чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі HfNi1-xRuxSn, отриманих шляхом заміщення у 

напів-Гейслеровій фазі HfNiSn атомів Ni на Ru. Будуть показані умови та 

механізми входження Ru у матрицю HfNiSn як із залученням рентгенівських 

методів аналізу [99], так і моделювання енергетичних характеристик [8].  

 

4.5.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі HfNi1-xRuxSn 

Структурні дослідження чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn, 𝑥 = 0 ÷

0.03, не виявили слідів інших фаз. Оскільки атом Ru (4𝑑75𝑠1) володіє меншим 

числом 3d-електронів, ніж Ni, то у заміщення матриці напів-Гейслерової фази 

HfNiSn атомів Ni на Ru генерує структурні дефекти акцепторної природи. Якщо 

врахувати що у HfNiSn до ~1% позиції Hf зайняті Ni, то загальну формулу 

матеріалу чутливого елемента можна записати (Hf1-уNiу)Ni1-хRuхSn, 𝑦 ≤ 0.01, 𝑥 =

0 ÷ 0.03, де у –атоми Ni у позиції Hf(4а) [8]; х – атоми Ru у позиції Ni(4с). 

Логічним виглядає збільшення значень періоду елементарної комірки а(х) 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn (рис. 4.31а), оскільки атомний радіус 

Ru (rRu=0.134 нм) переважає такий для Ni (rNi=0.124 нм).  

Структурні дослідження через незначну кількість атомів Ru в матриці HfNi1-

xRuxSn не дозволили коректно встановити модель просторового розташування 

атомів. Останнє не дозволило встановити причину, чому за концентрації атомів 

Ru (0.02≤х) період елементарної комірки комірки а(х) HfNi1-xRuxSn зменшується 

(рис. 4.31а). Таке зменшення значень а(х) HfNi1-xRuxSn може свідчити про 

генерування дефектів невідомої природи та за невідомим механізмом. 
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Рис. 4.31. Зміна значень періоду елементарної комірки а(х) (а) та 

концентраційних залежностей термодинамічного потенціалу Гіббса ΔG (б) 

матеріалів чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn 

 

Термодинамічні розрахунки матеріалу чутливих елементів на основі HfNi1-

xRuxSn (рис. 4.30б) виявили, що розчинність Ru у матриці напів-Геслерової фази 

HfNiSn незначно залежить від температури та обмежена значенням х<0.05, що 

підтверджує експериментальні результати рентгенівського фазового аналізу. 

 

4.5.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn для упорядкованої структури  

Результати розрахунку DOS для упорядкованої структури чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі HfNi1-xRuxSn представлені на рис. 4.32. 

Дані розрахунки дозволяють моделювати енергетичні та кінетичні 

характеристики чутливих елементів, зокрема, поведінку рівня Фермі εF, ширини 

забороненої зони εg, зміну значень електроопору та термо-ерс (рис. 4.33) у 

широкому концентраційному та температурному діапазонах. Можемо бачити, що 

уведення найменшої концентрації Ru (х=0.005) у структуру HfNiSn приводить до 

руху рівня Фермі εF від краю зони провідності εС у глибину забороненої зони εg. 

При збільшенні концентрації Ru рівень Фермі εF перетинає середину забороненої 

зони εg (х=0.01), а за концентрації х=0.02 входить увалентну зону εV.  



 140 

  

  

Рис. 4.32. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі HfNi1-xRuxSn для упорядкованого варіанта структури 

 

Така поведінка рівня Фнрмі εF є можливою лише за умови генерування у 

матеріалі чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn акцепторів.  

  

а б 

Рис. 4.33. Моделювання ρ(х) (а) та α(х) (б) чутливих елементів на основі HfNi1-

xRuxSn при температурах: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 – 380 К 
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Даний висновок відповідає прогнозам структурних досліджень, які вказували 

на акцепторну природу структурного дефекту при заміщенні Ni на Ru. Основними 

носіями електрики чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn будуть як 

електрони за х<0.01, так і дірки за 0.01<х. А це дозволяє отримати дві вітки 

чутливого елемента термоелектричного перетворювача (вітки термопари) з 

від’ємними і додатними значеннями термо-ерс. 

 

4.5.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних, енергетичних 

та магнітних характеристик чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn 

На рис. 4.34 показані температурні залежності питомого електроопору 

lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс α(1/T) чутливих елементів термоперетворювачів 

на основі HfNi1-xRuxSn. Дані залежності є характериними для напівпровідників, 

оскільки з ростом температури значення питомого електроопору зменшуються, 

що пов’язане з термічним закидом носіїв у зони неперервних енергій при іонізації 

домішкових станів, розташованих у забороненій зоні.  

Уведення у напів-Гейслерову фазу HfNiSn атомів Ru приводить до 

збільшення значень ρ(х) (рис. 4.34 та 4.35) від ρ(х=0)=1071 мкОм до ρ(х=0)=9970 

мкОм. Ми пояснюємо це генеруванням у матеріалі чутливих елементів на основі 

HfNi1-xRuxSn структурних дефектів акцепторної природи при заміщенні атомів Ni 

на Ru, які захоплюють вільні електрони, зменшуючи їхню концентрацію.  

Така поведінка ρ(х) відповідає результатами моделювання електронної 

структури (рис. 4.32) зміни значень питомого електропору (рис. 4.33а) чутливих 

елементів на основі HfNi1-xRuxSn За більших концентрацій HfNi1-xRuxSn, х>0.01, 

значення ρ(х) зменшуються, що не узгоджується з результатами моделювання 

(рис. 4.32а). Логічним був би ріст значень ρ(х), адже при збільшенні концентрації 

акцепторів HfNi1-xRuxSn, х>0.01, рівень Фермі εF підійде до валентної зони, що 

збільшить концентрацію вільних дірок, а значення опору ρ(х) мають 

зменшуватися. З іншого боку, з результатів експериментальних вимірювань (рис. 

4.34 та 4.35) видно, що знак коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих елементів на 

основі HfNi1-xRuxSn в усьому діапазоні концентрацій та температур є від’ємним. 
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Рис. 4.34. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (1) та 

коефіцієнта термо-ерс α(1/T) (2) чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn 

 

Таке у напівпровіднику є можливим за умови, що концентрація іонізованих 

донорів переважає концентрацію іонізованих акцепторів. Іншими словами, рівень 

Фермі εF і надалі залишається біля зони провідності, а зменшення значень ρ(х) 

пов’язане з ростом концентрації вільних електронів. Така поведінка ρ(х) за х>0.01 

є можливою за умови генерування у матеріалі чутливих елементів на основі 

HfNi1-xRuxSn донорів невідомого походження. 

Отже, уведення у напів-Гейслерову фазу HfNiSn атомів Ru шляхом 

заміщення Ni приводить до одночасного генерування у матеріалі чутливих 

елементів на основі HfNi1-xRuxSn донорів та акцепторів. Із активаційних ділянок 

залежностей lnρ(1/T) та α(1/T) обраховано значення енергій активації з рівня 

Фермі εF у зону провідності 𝜀1
𝜌

 та енергії активації 𝜀1
𝛼 (рис. 4.36). За найменшої 

концентрації атомів Ru (х=0.005) у матриці напів-Гейслерової фази HfNiSn рівень 

Фермі εF відходить від зони провідності на відстань 96.1 меВ.  
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Рис. 4.35. Зміна значень питомого електропору ρ(х) (1) та коефіцієнта термо-ерс 

α(х) (2) чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn за різних температур 

 

У той же час, за концентрації Ru (х=0.03) рівень Фермі εF відійде від зони 

провідності на 119.2 меВ.  

 

Рис. 4.36. Концентраційні залежності ε1
ρ (1) і ε1

α (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі HfNi1-xRuxSn 

 

Оскільки ширина забороненої зони напів-Гейслерової фази HfNiSn складає 

εg=288 меВ, то за концентрації Ru х=0.03 рівень Фермі εF є ближче до зони 
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провідності, ніж до валентної зони, що забезпечує від’ємні значення коефіцієнта 

термо-ерс. 

Результати дослідження магнітних характеристик чутливих елементів на 

основі HfNi1-xRuxSn (рис. 4.37) узгоджуються з наведеними вище результатами.  

  

а б 

Рис. 4.37. Зміна концентраційних (а) та польових (б) залежностей магнітної 

сприйнятливості χ чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn: а – 1 – Н=3.1 кГс, 

2 – Н=5.2 кГс, 3 – Н=8.4 кГс, 4 – Н=10 кГс; б – 1 – х=0.005, д , 2 – х=0.01, 3 – 

х=0.02, 4 – х=0.03 

 

Я вже згадувалося, напів-Гейслерова фаза HfNiSn є діамагнетиком, на що 

вказують від’ємні значення магнітної сприятливості: χ=-0.082 см3/г [8,63]. 

Додавання у HfNiSn концентрації Ru (х=0.005) робить матеріал парамагнетиком 

Паулі, в якого магнітну сприйнятливість χ визначають електрони, значення якої 

пропорційні густині станів на рівні Фермі g(εF). Однак за усіх інших концентрацій 

х≥0.01 значення магнітної сприйнятливості знову від’ємні, що можливе за умови 

генерування електронів. Спад залежностей χ(х) HfNi1-xRuxSn (рис. 4.37) вказуює на 

збільшенні концентрації донорів при заміщенні атомів Ni на Ru. 

Таким чином, наведені результати кінетичних, енергетичних та магнітних 

характеристик чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn не відповідають 

результатам їхнього моделювання. Така невідповідність не дозволяє прогнозовано 

моделювати термометричні характеристики чутливих елементів HfNi1-xRuxSn.  
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4.5.4. Моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі HfNi1-xRuxSn з 

урахування результатів кінетичних та магнітних досліджень 

Для вирішення проблеми прогнозованого моделювання характеристик 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn застосуємо розроблений метод 

ітераційного моделювання. Відомо, що структурні зміни змінюють DOS. А тому 

адекватність результатів розрахунку DOS та експерименту передбачає, що модель 

структури відображає просторове розташування атомів. Результати моделювання 

дають інформацію про структуру, яка недоступна при рентгенівських методів.  

Так, експериментальні дослідження чутливих елементів на основі HfNi1-

xRuxSn дозволили встановити швидкість руху рівня Фермі εF відносно краю зони 

провідності, яка дорівнює ~9.3 меВ/%(Ru). Далі, шляхом розрахунку розподілу 

густини електронних станів чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn проведено 

моделювання поведінки рівня Фермі εF для практично усіх варіантів зайняття 

атомами тих чи інших позицій або наявності вакансій, які забезпечать 

експериментально отриману швидкість руху рівня Фермі εF.  

   

а б в 

Рис. 4.38. Моделювання поведінки рівня Фермі εF (а), ширини забороненої зони 

εg (б) та зміни значень числа вакансій (z) у позиції Sn (4b) (в) HfNi1-xRuxSn1-z, 

поява яких забезпечує швидкість руху рівня Фермі εF ~9.3 меВ/%(Ru)  

 

Моделювання поведінки рівня Фермі εF дозволило встановити (рис. 4.38а), 

що з усіх можливих варіантів просторового розташування атомів у матеріалах 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn прийнятним є генерування в 
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упорядкованій структурі вакансій (z) у позиції Sn (4b). Упорядкованість структури 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn робить їх стійкими до температурних 

та часових змін у діапазоні 4.2÷1300 К. 

На рис. 4.38а показано розраховану зміну значень положення рівня Фермі εF 

відносно краю зони провідності, які забезпечують швидкість його руху ~9.3 

меВ/%(Ru), яка відповідає експериментально отриманій (рис. 4.36а, крива 1) із 

залежностей lnρ(1/T) (рис. 4.34). На рис. 4.38б показано результати моделювання 

зміни значень концентрації вакансій (z) у позиції Sn (4b) чутливих елементів на 

основі HfNi1-xRuxSn, які дають швидкість руху рівня Фермі εF ~9.3 меВ/%(Ru).  

Отримавши знання про механізм генерування дефектів у матеріалах 

чутливих елементів на основі HfNi1-xRuxSn проведено моделювання поведінки 

його енергетичних характеристик (рис. 4.39).  

  

  

Рис. 4.39. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі HfNi1-xRuxSn з урахуванням вакансій у позиції 4b атомів Sn 
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Можемо бачити, що при збільшенні вмісту домішкових атомів Ru рівень 

Фермі εF рухається до валентної зони з відносно невеликою швилістю, оскільки у 

матеріалі чутливого елементу одночасно генеруються структурні дефекти 

донорної та акцепторної природи, однак швидкість появи донорних дефектів є у 2 

рази меншою, ніж акцепторних.  

Отже, проведені дослідження чутливих елементів термоперетворювачів на 

основі HfNi1-xRuxSn показали термічну стабільність до температур Т≤1300 К у 

силу упорядкованої структури, а встановлений механізм генерування дефектів 

дозволить моделювати чутливі елементи з прогнозованими характеристиками. 

 

4.6. Чутливі елементи електрорезистивних та термоелектричних 

перетворювачів на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn 

Як видно з результатів дослідження структурних, енергетичних, кінетичних 

та магнітних властивостей чутливих елементів засобів вимірювання температури 

на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn, останні володіють стабільними та 

відтворюваними характеристики у температурному діапазоні Т=4,2÷1300 К [000].  

Проведені дослідження стали основою для вирішення проблеми розширення  

діапазону температурних вимірювань та покращення метрологічних і 

експлуатаційних характеристик термоперетворювачів шляхом застосування 

новітніх термометричних матеріалів на основі HfNiSn. Нижче, як приклади, 

наведено результати досліджень та характеристики окремих чутливих елементів 

засобів вимірювання температури виготовлених на основі новітніх 

термометричних матеріалів Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, Hf1-xLuxNiSn 

та HfNi1-xRuxSn. Легування HfNiSn атомами рідкісноземельних металів Tm, Y, Er, 

Lu, а також Ru проведене для отримання максимально можливих значень 

коефіцієнта термо-ерс α і питомого електроопору ρ у діапазоні 4,2÷1300 К. 

Нижня межа температур Т=4,2 К є умовною і обмежена технічними 

можливостями експериментальних досліджень, які не передбачали пониження 

температури шляхом адіабатичного охолодження зразка (зменшення тиску парів 

гелію у кріогенній установці). Верхню межу температур Т≤1300 К визначають 
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технологічні особливості отримання термометричних матеріалів, використаних 

для виготовлення чутливих елементів. За температури Т=1300 К проводиться 

гомогенізуючий відпал термометричних матеріалів у вакуумованих кварцевих 

ампулах на протязі 720 годин, який приводить матеріал у стан рівноваги.  

Головною обставиною, яка забезпечує прогнозованість та стабільність 

температурних вимірювань у діапазоні Т=4,2÷1300 К є стабільність кристалічної 

структури матеріалів чутливих елементів засобів вимірювання температури, яку 

досягнуто завдяки упорядкуванню структури HfNiSn відповідним легуванням. У 

свою чергу, стабільність кристалічної структури чутливих елементів є основою 

для стабільності їхньої електронної структури та термометричних характеристик 

у діапазоні Т=4,2÷1300 К, що підтверджують експериментальні дослідження. 

Дослідження також показали, що використання новітніх термометричних 

матеріалів на основі HfNiSn дозволяє отримати термоелектроди обох знаків для 

термоелектричної термометрії (дві вітки термопар з різними знаками).  

Основою термометра опору є зразки прямокутної форми розмірами 0,5×0,5×5 

(мм3) з контактами з мідного/платинового дроту. Було отримано два варіанти 

чутливих елементів: до 450 К (Cu контакти) та до 1300 К Pt контакти). Функції 

перетворення описуються рівнянням R(T)=R0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + B*

4T
4 + 

B*
5T

5) (Ом). У табл. 4.1, як приклад, наведено інтерполяційне рівняння R(T) 

чутливого елемента термометра опору на основі Hf0.97Tm0.03NiSn. 

Таблиця 4.1 

Інтерполяційне рівняння R(T) чутливого елемента термометра опору на 

основі Hf0.97Tm0.03NiSn  

R(T) = R0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (Ом) Bi = B*
i/R0. 

R0 19.65083 

В1 -0.04444 

В2 3.14075 10-6 

B3 8.33649 10-8 

B4 -8.98407 10-11 

B5 2.86738 10-14 

Коефіцієнт кореляції C = 0.9993 
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На рис. 4.40, як приклад, наведено функції перетворення термометра опору 

Hf0.97Tm0.03NiSn. Як можемо бачити з рис. 4.40, залежність опору від температури 

R(T) чутливого елемента термометра опору на основі Hf0.97Tm0.03NiSn задовільно 

описується інтерполяційним рівнянням 5-го степеня, є гладкою кривою. 

  

а б 

Рис. 4.40. Функції перетворення термометра опору R(T) на основі 

Hf0.97Tm0.03NiSn (а) та регулярних відхилень   (б)  

 

Залежність R(T) (рис. 4.40) забезпечує однозначність вимірювань у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К, а температурний коефіцієнт опору (ТКО) становить 1,5·10-2 К-1. 

Також було отримано два варіанти чутливих елементів для 

термоелектричних перетворювачів: низькотемпературні та високотемпературні. У 

першому варіанті основою чутливого елементу була термоелектрична пара мідь-

термометричний матеріал. Верхня межа таких чутливих елементів складає 450 К.  

У другому варіанті утворена термоелектрична пара платина-термометричний 

матеріал. Верхня межа обмежена температурною стабільністю структури 

термометричного матеріалу перетворювача і становить Т≤1300 К.  

У табл. 4.2, як приклад, наведено інтерполяційне рівняння Е(T) чутливого 

елемента термоелектричного перетворювача Pt-Hf0.97Tm0.03NiSn, а на рис. 4.41, як 

приклад, наведено його функції перетворення. Як видно з рис. 4.41, залежність 

термо-ерс від температури Е(T) термоелектричного перетворювача Pt-

Hf0.97Tm0.03NiSn задовільно описується інтерполяційним рівнянням 5-го степеня, є 
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гладкою кривою, що забезпечує однозначність температурних вимірювань у 

діапазоні Т=4,2÷1300 К. 

Таблиця 4.2 

Інтерполяційне рівняння Е(T) чутливого елемента  

термоперетворювача Pt-Hf0.97Tm0.03NiSn 

Е(T) = Е0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (мВ) Bi = B*
i/Е0. 

Е0 -0.35374 

В1 0.02301 

В2 -5.10355 10-5 

B3 1.21888 10-7 

B4 -9.50659 10-11 

B5 2.5973 10-14 

Коефіцієнт кореляції C = 0,9997 

 

  

а б 

Рис. 4.41. Температурні залежності термо-ерс Е(T) (а) та регулярних відхилень 

  (б) термоелектричного перетворювача Pt-Hf0.97Tm0.03NiSn 

 

Результати експериментальних тестувань отриманих чутливих елементів 

термоперетворювачів (табл. 4.3) на основі напів-Гейслерової фази HfNiSn 

показують, що залежності електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) від температури 

мають однозначний характер. У той же час, амплітуда зміни значень 

електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) чутливих елементів термоперетворювачів є 

достатньо високою і дозволяє з високою точністю реєструвати зміну температури.  
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Отримані чутливі елементи термоперетворювачів володіють високою 

чутливістю, яка вища від чутливості відомих промислових термопар.  

 

Таблиця 4.3 

Характеристики окремих чутливих елементів термоперетворювачів 

Термоелектричні чутливі елементи  

Pt-термометричний матеріал 

Чутливі елементи термометрів опору 

(контакти платинові) 

Термом. матеріал Викор., К Термом. матеріал ТКО, К-1 Викор.,К 

Pt-Hf0.97Tm0.03NiSn 4,2÷1300 Hf0.97Tm0.03NiSn 1,5·10-2 4,2÷1300 

Pt-HfNi0.99Ru0.01Sn 4,2÷1300 HfNi0.99Ru0.01Sn 1,1·10-1 4,2÷1300 

Pt-Hf0.92Tm0.08NiSn 4,2÷1300 Hf0.92Tm0.08NiSn 1,2·10-2 4,2÷1300 

Pt-Hf0.97Er0.03NiSn 4,2÷1300 Hf0.97Er0.03NiSn 2,1·10-2 4,2÷1300 

Pt-Hf0.99Er0.01NiSn 4,2÷300 Hf0.99Er0.01NiSn 2,5·10-1 4,2÷1300 

Pt-Hf0.97Y0.03NiSn 4,2÷1300 Hf0.97Y0.03NiSn 7,6·10-2 4,2÷1300 

Pt-Hf0.99Y0.01NiSn 4,2÷1300 Hf0.99Y0.01NiSn 1,6·10-1 4,2÷1300 

Pt-Hf0.95Y0.05NiSn 4,2÷1300 Hf0.97Lu0.03NiSn 1,9·10-2 4,2÷1300 

Pt-Hf0.99Lu0.01NiSn 4,2÷1300 Hf0.99Lu0.01NiSn 1,1·10-1 4,2÷1300 

Pt-Hf0.97Lu0.03NiSn 4,2÷1300 Hf0.97Lu0.03NiSn 6,8·10-2 4,2÷1300 

 

ТКО отриманих чутливих елементів термометрів опору на основі новітніх 

термометричних матеріалів переважає ТКО металів, але є меншим значенням 

ТКО напівпровідників. Необхідно зазначити, що з числа відомих нам 

термоперетворювачів на основі напівпровідників не працює в діапазоні температу 

Т=4,2÷1300 К.  

На основі результатів кінетичних досліджень чутливих елементів із новітніх 

термометричних матеріалів на основі HfNiSn, які володіють як додатними, так і 

від’ємними значеннями термо-ерс, запропонована термоелектрична пара 

чутливого елемента термоелектричного перетворювача. На рис. 4.42, як приклад, 

наведено результати моделювання функції перетворення термоелектричного 
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перетворювача HfNi0.99Ru0.01Sn-Hf0.97Tm0.03NiSn, а також для порівняння 

термопари PtRh-Pt (тип ТПП 13). Отримана термоелектрична парає володіє 

чутливістю, яка у 4-6 разів є більшою, від відомих термопар. 

 

Рис. 4.42. Моделювання функція перетворення чутливого елементу 

термоелектричного перетворювача HfNi0.99Ru0.01Sn-Hf0.97Tm0.03NiSn 

 

На протязі року була досліджена часова стабільність (ΔT) характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі напів-Гейслерової фази 

HfNiSn шляхом вимірюванням за температури Т=273 К значень опору та термо-

ерс для електрорезистивних Hf0.97Tm0.03NiSn і HfNi0,99Ru0,01Sn та 

термоелектричних перетворювачів Pt-Hf0.97Tm0.03NiSn і Pt-HfNi0,99Ru0,01Sn у 

залежності від числа циклів нагрів-охолодження у діапазоні Т=300÷1300 К.  

Встановлено, що після 25 термоциклів значення температури, отримані з 

вимірювань опору та термо-ерс чутливих елементів перетворювачів, є 

стабільними у межах ±0,05 К та ±0,06 К, відповідно. Таким чином, отримані 

чутливі елементи електрорезистивних та термоелектричних перетворювачів 

володіють стабільними характеристиками у широкому температурному діапазоні. 

 

4.7. Висновки РОЗДІЛУ 4 

1. Встановлено закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних матеріалів 

Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, Hf1-xLuxNiSn та HfNi1-xRuxSn у діапазоні 

4,2÷1300 К з покращеними метрологічними характеристиками. Досліджена часова 

стабільність та відтворюваність характеристик чутливих елементів шляхом 
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вимірюванням значень опору та термо-ерс за Т=273 К. Показано, що значення 

температури, отримані з вимірювань опору та термо-ерс після 25 циклів нагрів-

охолодження в діапазоні 300÷1300 К стабільні у межах ±0,05 К та ±0,06 К, 

відповідно, що дозволяє їхнє запровадження для температурних вимірювань. 

2. Розвинуто метод отримання термоелектричної пари чутливого елементу 

термоелектричного термометра (термопари) на основі новітніх термометричних 

матеріалів Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, Hf1-xLuxNiSn та HfNi1-xRuxSn, 

обидві вітки якої виготовлені з матеріалів електронного та діркового типів 

провідності, що у 4÷6 підвищує чутливість існуючих термоперетворювачів та 

розширяє діапазон температурних вимірювань одним термометром. Отримані 

чутливі елементи термоелектричних перетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, Hf1-xLuxNiSn 

та HfNi1-xRuxSn відрізняються високою чутливістю, а відношення зміни значень 

термо-ерс (ΔE) до температурного діапазону (ΔT) є більшим від усіх відомих 

промислових термопар. 

3. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів 

Hf1-xTmxNiSn, Hf1-xYxNiSn, Hf1-xErxNiSn, Hf1-xLuxNiSn та HfNi1-xRuxSn, що підвищує 

точність та розширяє діапазон температурних вимірювань. Температурний 

коефіцієнт опору отриманих термометрів опору є більшим від ТКО металів, але є 

меншим за ТКО термометрів опору, виготовлених з напівпровідників. У той же 

час, жодний із відомих термометрів опору на базі традиційних напівпровідників 

не забезпечує стабільність характеристик у діапазоні температур 4.2÷1300 К. 
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РОЗДІЛ 5  

МОДЕЛЮВАННЯ, ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ОСНОВІ НАПІВ-ГЕЙСЛЕРОВОЇ ФАЗИ TiNiSn 

 

5.1. Загальні міркування 

Результати аналізу температурних вимірювань електрорезистивними та 

термоелектричними засобами вимірювання температур на основі класичних та 

окремих представників інтерметалічних напівпровідників показав обмеженість 

використання таких термометрів. З одного боку, термометри з використанням 

класичних напівпровідників володіють обмеженим діапазоном температурних 

вимірювань. З іншого боку, на шляху до впровадження чутливих елементів на 

основі напів-Гейслерової фази ТіNiSn стала невідповідність між результатами 

вимірювань та моделювань значень опору і термо-ерс, що спричинило відмову від 

використання таких термоперетворювачів.  

Представлені результати досліджень фізичних основ чутливих елементів 

перетворювачів з використанням нових чутливих елементів на основі новітніх 

термометричних матеріалів показують алгоритм, який дозволяє приводити у 

відповідність результати моделювання та експериментальних досліджень 

термометричних характеристик засобів вимірювання температури. Нижче 

наведено результати моделювання та експериментальні дослідження чутливих 

елементів перетворювачів із застосуванням новітніх термометричних матеріалів, 

отриманих легуванням напів-Гейслерової фази ТіNiSn атомами рідкісноземельних 

металів Dy та Y, 3d-металів Co та Cu, а також 4p-металом Ga. Наведено 

результати дослідження чутливих елементів термоперетворювачів на основі 

TiNiSn1-xGax, Ті1-xYxNiSn, Ті1-xDyxNiSn, TiNi1-хCuxSn та TiNi1-xCoxSn. Легування 

ТіNiSn атомами рідкісноземельних металів Dy та Y, 3d-металів Co та Cu, а також 

4p-металом Ga проведене для отримання максимальних значень термо-ерс α і 

електроопору ρ у діапазоні 4,2÷1300 К [129-193]. 
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5.2. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу TiNiSn1-xGax  

Одним із способів отримання чутливих елементів термоперетворювачів є 

використання новітніх матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерової фази 

ТіNiSn металами, що генерує дефекти донорної і/або акцепторної природи, а 

також змінює як значення, так і знак коефіцієнта термо-ерс [8].  

Нижче представлені результати дослідження чутливих елементів 

перетворювачів на основі TiNiSn1-xGax, отриманого легуванням напів-Гейслерової 

фази TiNiSn атомами Ga (4s24p1). Досліджувалися структурні, енергетичні та 

кінетичні характеристики чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax, що 

дозволило виявити особливості механізмів електропровідності та виробити шляхи 

оптимізації параметрів, що забезпечило стабільність структури та характеристик, 

зокрема, значень термо-ерс та електроопору у діапазоні 4,2÷1300 К. 

 

5.2.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі TiNiSn1-xGax 

Мікрозондовий аналіз концентрації атомів на поверхні чутливих елементів з 

термометричних матеріалів TiNiSn1-xGax показав однорівдість складу, який 

відповідав наважкам при сплавленні вихідних компонентів. Приймаючи до уваги 

той факт, що радіус Ga (rGa=0.141 нм) поступається атомному радіусу Sn 

(rSn=0.162 нм), то спад залежності а(х) чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax 

був цілком зрозумілим (рис. 5.1, крива 1).  

Результати уточнення кристалічної структури чутливих елементів на основі 

TiNiSn1-xGax відповідають виснокам [8] щодо невпорядкованості структури напів-

Гейслерової фази ТіNiSn (х=0), суть якої у частковому, до ~1%, зайнятті Ni 

позиції 4а атомів Ті. Виявилося також, що чутливі елементи термоперетворювачів 

на основі TiNiSn1-xGax за найменшої концентрації домішки володіють 

упорядкованою структурою. Якщо врахувати, що Ga має менше р-електронів, 

менше, ніж Sn, то в чутливому елементі на основі TiNiSn1-xGax генеруються 



 156 

структурні дефекти акцепторної природи. У такому разі, легування напів-

Гейслерової фази ТіNiSn найменшими концентраціями акцепторів буде 

супроводжуватися ростом співвідношення донорів та акцепторів [8]. За певних 

концентрацій Ga електропровідність чутливого елемента на основі TiNiSn1-xGax 

повинні визначати вільні дірки. 

   

Рис. 5.1. Зміна значень періоду елементарної комірки матеріалів чутливих 

елементів на основі TiNiSn1-xGax: 1 – експеримент, 2 – моделювання 

 

Моделювання поведінки а(х) матеріалів чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі TiNiSn1-xGax за умови витіснення Ga атомів Sn 

показало, що що хід залежності а(х) відбувається не так (рис. 5.1, крива 2), як це 

має місце в експерименті (рис. 5.1, крива 1). На основі отриманого можна 

припустити, що у структурі чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax проходять 

перетворення, зауважити які методами структурних досліджень практично не 

можливо. І це при тому, що такі структурні зміни є причиною перерозподілу 

густини електронних станів чутливих елементів термоперетворювачів, що 

впливає на їхні характеристики. 

 

5.2.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax для упорядкованої структури 

Для моделювання механізмів електропровідності, енергетичних 

характеристик, зокрема, поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg 
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чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax розраховано DOS. Оскільки легування 

напів-Гейслерової фази TiNiSn атомами Ga упорядковує структуру, розрахунок 

DOS проведено для упорядкованої структури (рис. 5.2). З рис. 5.2 видно, що при 

уведенні в ТіNiSn акцепторної домішки Ga рівень Фермі εF дрейфує від дна зони 

провідності εС до валентної зони εV, яку перетне за х≈0.04.  

  

  

Рис. 5.2. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі TiNiSn1-xGax для упорядкованої структури термометричного матеріалу 

 

Дрейф рівня Фермі εF від краю зони провідності εС до валентної зони εV 

відображає також зміну співвідношення основних носіїв струму у чутливих 

елементах TiNiSn1-xGax. У чутливих елементах на основі TiNiSn1-xGax, х<0.02, 

коли рівень Фермі εF знаходиться між зоною провідності εС та серединою 

забороненої зони εg, електропровідність термоперетворювачів визначають дірки. 
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Легування напів-Гейслерової фази ТіNiSn найменшими концентраціями 

акцепторів збільшує ступінь компенсації [8, 101]. У свою чергу, за х>0.02 і аж до 

перетину рівнем Фермі εF валентної зони εV дірки є основними носіями електрики. 

Перетин рівнем Фермі εF валентної зони змінить механізм електропровідності 

чутливого елемента на основі  TiNiSn1-xGax [101]).  

Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на основі 

TiNiSn1-xGax також дозволяє моделювати їхні кінетичні характеристики, зокрема, 

поведінку питомого електропору ρ(х,Т) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) (рис. 5.3). 

Для розрахунку зміни значень α(х,Т) та ρ(х,Т) використано відповідно 

співвідношення (3.2) та (3.3).  

  

а б 

Рис. 5.3. Моделювання зміни значень питомого електропору ρ(х) (а) та 

коефіцієнта термо-ерс α(х) (б) чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax за 

різних температур: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 – 380 К  

 

Як можемо бачити з рис. 5.3, при різних концентраціях Ga можемо мати 

чутливі елементи термоперетворювачів з високими значеннями електроопору та 

термо-ерс обох знаків. У свою чергу, високі додатні і від’ємні значення термо-ерс 

TiNiSn1-xGax дозволяють без використання шляхетних металів створити чутливі 

елементи термоелектричних термометрів (отримувати дві вітки термопари).  

Таким чином, результати моделювання енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливиї елементів термоперетворювачів на основі TiNiSn1-xGax 

показують дірковий тип провідності за всіх температур. 
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5.2.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних та 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax 

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс 

α(1/Т) чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax наведені на рис. 5.4.  

  

  

  

Рис. 5.4. Температурні залежності питомого електроопору (1) та коефіцієнта 

термо-ерс (2) чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax 

 

З наведених залежностей вирахувано енергетичні характеристики чутливих 

елементів на основі TiNiSn1-xGax [8, 101]. Як видно з рис. 5.4, для всіх чутливих 
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елементів на основі TiNiSn1-xGax на залежностях lnρ(1/T) мають місце активаційні 

ділянки. Наявність активаційних ділянок при високих температурах вказує на те, 

що рівеь Фермі εF знаходиться у забороненій зоні. Однак така поведінка рівня 

Фермі εF абсолютно не узгоджується з висновками моделювання енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax (рис. 5.2). Нагадаємо, 

що моделювання DOS передбачало реалізацію переходу провідності діелектрик-

метал при концентрації Ga х=0.04. У чутливих елементах термоперетворювачів на 

основі TiNiSn1-xGax відбувається збільшення значень опору ρ(х) (рис. 5.5а), 

наприклад, при температурі 80 К від ρ(х=0)=56,5 мкОм∙м до ρ(х=0.02)=8885,2 

мкОм∙м. Така поведінка ρ(х) спричинена одночасним зменшенням концентрації 

вільних електронів за двома механізмами:  

- зменшення концентрації донорів; 

- «виморожування» вільних електронів на акцептори.  

Поява максимуму на залежності ρ(х,Т) у чутливих елементах на основі 

TiNiSn1-xGax, х=0.02, (рис. 5.5а) супроводжується наступним зменшенням значень 

питомого опору, коли концентрація Ga збільшується, від ρ(х=0.05)=975.3 мкОм∙м 

до ρ(х=0.10)=280.1 мкОм∙м та ρ(х=0.15)=55.9 мкОм∙м. Така поведінка ρ(х,Т) 

чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax вказує на стрімке збільшення числа 

вільних носіїв струму.  

  

а б 

Рис. 5.5. Зміна значень ρ(х) (а) та α(х) (б) чутливих елементів на основі TiNiSn1-

xGax при: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 –380 К 
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A priori, виходячи з результатів моделювання енергетичних характеристик 

чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax, такими носіями повинні бути дірки. 

Однак поведінка коефіцієнта термо-ерс α(х) TiNiSn1-xGax (рис. 5.4 та рис. 5.5б) 

виявилася не очікуваною. Так, від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс напів-

Гейслерової фази ТіNiSn зрозумілі. 

У чутливих елементах термоперетворювачів на основі TiNiSn1-xGax, х=0.02, 

число акцепторів є більшим за число донорів (z≈0.01) в ТіNiSn («апріорне 

легування») і мав би реалізується стан сильної компенсації, коли рівень Фермі εF 

мав би розташуватися трохи нижче середини забороненої зони εg. Від’ємні 

значення α(х) чутливих елементів термоперетворювачів при х=0.02 можуть 

вказувати на те, що число акцепторів є меншим за таке донорів (рис. 5.4, 

5.5б).Отже, число донорів (z≈0.01) у чутливих елементах на основі TiNiSn1-xGax є 

більшим за акцепторів. Однак моделювання кінетичних характеристик давало 

протилежний результат. 

В усіх чутливих елементах на основі TiNiSn1-xGax, х≥0.02, знак коефіцієнта 

термо-ерс є від’ємним, що вказує, що основними носіями струму залишаються 

електрони. Така поведінка α(х) TiNiSn1-xGax нагадує поведінку у випадку уведення 

в ТіNiSn р-елементів In та Al [8]. 

Отриманий результат не відповідає результатам розрахунків DOS чутливих 

елементів на основі TiNiSn1-xGax, проведених для упорядкованої структури. 

Поведінка коефіцієнта термо-ерс (рис. 5.4, 5.5б) показує, що в чутливих елементах 

на основі TiNiSn1-xGax генеруються також донори за невідомим механізмом, 

концентрація яких переважає концентрацію генерованих акцепторів.  

Проведемо аналіз енергетичних характеристик чутливих елементів на основі 

TiNiSn1-xGax (рис. 5.6) отриманих з досліджень температурних залежностей 

питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс α(1/Т) (рис. 5.4). Ріст залежності 

ε1
ρ від 16.9 меВ до ε1

ρ(х=0.02)=193.2 меВ показує, що рівень Фермі εF дрейфує від 

рівня протікання зони провідності. Така поведінка рівня Фермі εF може бути 

спричинена лише появою у матеріалах чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax 
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акцепторів, які захоплюють електрони, зменшуючи їхню концентрацію, що 

збільшує ступінь компенсації.  

 

Рис. 5.6. Поведінка залежностей ε1
ρ (1) та ε1

α (2) чутливих елементів на основі 

TiNiSn1-xGax 

 

Обрахунки швидкості руху рівня Фермі εF при х=0÷0.02 показують, що рівень 

Фермі εF віддаляється від зони провідності з швидкістю ΔεF/Δх=88.2 меВ/%Ga. 

Така зміна положення рівня Фермі εF є зрозумілою, оскільки число Ga у кожному 

наступному термоперетворювачі збільшувалося. При концентраціях чутливого 

елемента на основі TiNiSn1-xGax, х>0.02, положення рівня Фермі εF змінюється у 

спосіб, що він починає рухатися до зони провідності (рис. 5.6). Даний висновок 

зроблено на основі того, що знак коефіцієнта термо-ерс є від’ємним (рис. 5.4, 

5.5б). Обрахунки показують, що швидкість руху рівня Фермі εF на ділянці х=0,10-

0,15 становить ΔεF/Δх=8.5 меВ/%Ga. Виходить, що генероване значне число 

акцепторів (р=2.9·1021 см-3 для х=0.15) є меншим за таке електронів.  

Виникає запитання, а за яким механізмом генеруються донори, які є 

джерелом електронів? 

Таким чином, результати моделювання структурних (поведінка періоду 

елементарної комірки а(х)) та експериментальні дослідження кінетичних 

характеристик (від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс) чутливих елементів на 

основі TiNiSn1-xGax дозволяють говорити про механізм одночасного генерування 

акцепторів та донорів. Структурні дослідження матеріалів чутливих елементів на 

основі TiNiSn1-xGax цього не виявили. 
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5.2.4. Моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі TiNiSn1-xGax з 

урахування результатів кінетичних досліджень  

Саме одночасне генерування акцепторів та донорів за невідомим механізмом 

у матеріалах чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax була тією обставиною, яка 

спричиняла невідповідність результатів моделювання та експериментальних 

вимірювань термометричних характеристик чутливих елементів. Для вирішення 

даної проблеми застосуємо розроблений методу ітераційного моделювання. 

Результати моделювання електронної структури чутливого елемента у 

співставленні з результатами досліджень фізичних властивостей дають 

інформацію про реальну структуру чутливого елемента, недоступну при 

використанні структурних методів дослідження.  

Використовуючи прив’язку до числових значень енергії активації ε1
ρ(х) з 

рівня Фермі εF на край валентної зони чутливих елементів на основі TiNiSn1-xGax 

шукали ступінь компенсації, яка забезпечить експериментально встановлену 

швидкість руху рівня Фермі εF, показану на рис. 5.6, крива 1. Моделювання DOS 

проведені для всіх можливих випадків зайняття атомами кристалографічних 

позицій матеріалів чутливих елементів TiNiSn1-xGax власними або чужими 

атомами (рис. 5.7). Результати моделювання характеристик чутливих елементів на 

основі TiNiSn1-xGax показали, що узгодження руху рівня Фермі εF досягається за 

умови появи вакансів атомів у позиції олова. На основі отриманих результатів 

стосовно просторового розташування атомів у структурі чутливих елементів на 

основі TiNiSn1-xGax проведено повторне моделювання їхніх енергетичних 

характеристик (рис. 5.7), а також густини станів на рівні Фермі g(εF), які 

узгоджуються з результатами експерименту. 

Таким чином, дослідження чутливих елементів перетворювачів на основі 

термометричних матеріалів TiNiSn1-xGax, отриманих шляхом легування напів-

Гейслерової фази ТіNiSn атомами Ga, встановлено упорядкування структури, що 

робить її, а також термометричні характеристики перетворювачів стійкими до 

температурних та часових змін у діапазоні 4.2÷1300 К. Окрім того, встановлено 
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механізми одночасного генерування у матеріалі чутливих елементів акцепторів та 

донорів, які змінюють ступінь компенсації. Отримані результати дозволили 

встановити механізми провідності чутливих елементів перетворювачів для 

отримання максимальних значень термо-ерс та електропору. 

  

  

Рис. 5.7. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі TiNiSn1-xGax з урахуванням експерименту 

 

 

5.3. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Ti1-xYxNiSn  

У попередньому розділі було досліджено чутливі елементи перетворювачів 

на основі термометричного матеріалу Hf1-xYxNiSn, отриманого легуванням напів-

Гейслерової фази HfNiSn атомами Y, характеристики яких були стабільними як у 

діапазоні температур 4.2÷1300 К, так і за наявності зовнішнього магнітного поля. 

Нижче наведено результати експериментальних та теоретичних досліджень 
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чутливих елементів перетворювачів на основі термометричного матеріалу Ті1-

xYxNiSn, легуванням напів-Гейслерової фази ТіNiSn атомами Y.  

 

5.3.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xYxNiSn 

Рентгенівський фазовий аналіз не виявів слідів інших фаз в матеріалах 

чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn, x≤0,20. Значення періоду елементарної 

комірки а(х) матеріалів чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn зростають (рис. 

5.8а), що є цілком логічним, оскільки атомний радіус Y (rY=0,180 нм) є більшим 

за такий у Ті (rТі=0,145 нм). У той же час міжатомні відстані Ni-Ti(Y), Sn-Ni та Sn-

Ti(Y) є меншими, ніж сума відповідних атомних радіусів (рис. 5.8б). Уточнення 

структури матеріалів чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn показало, що 

уведення Y у напів-Гейслерову фазу ТіNiSn упорядковує структуру матеріалів 

чутливих елементів. Одержані результати нагадують такі для Hf1-xYxNiSn (п. 4.1). 

  

а б 

Рис. 5.8. Залежність а(х) (а) та скорочення міжатомних відстаней δ(х) (б) 

матеріалів чутливих елементів Ti1-xYxNiSn 

 

Наведений характер зміни значень міжатомних відстаней δ(х) у структурі 

чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn вказує на ковалентність у хімічних 

зв’язках та напівпровідникові властивості. З рис. 5.8б видно, що зі збільшенням 

вмісту Y у структурі матеріалів чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn 

значення відносного скорочення δ(х) між Ni-Ti(Y) та Sn-Ti(Y) збільшуються, а 
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між Sn-Ni – зменшуються. Отже, уведення Y у структуриуТіNiSn деформує 

елементарну комірку. На рис. 5.8б показано результат апроксимації (штрихова 

лінія) відносних скорочень до значень х≈0,35, а точка перетину деформацій уздовж 

Ni–Sn та Ті-Sn показує межу існування термометричного матеріалу.  

Термодинамічні розрахунки для випадку упорядкованої моделі кристалічної 

структури чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn показали (рис. 5.9), що у 

TiNiSn атоми Y можуть замістити Ті до складу x≈0,30, що відповідає результатам 

структурних досліджень. Основним чинником, який впливає на розчинність Y є 

ентропійний, а при збільшенні температури число заміщених атомів зростає. 

 

Рис. 5.9. Зміна значень термодинамічного потенціалу Гіббса ΔG матеріалів 

чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn за різних температур 

 

 

5.3.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn для упорядкованої структури  

Моделювання електронної структури чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn 

досліджено для упорядкованої структури (рис. 5.10) у відповідності до результатів 

структурних досліджень. Оскільки Y ( 2154 sd ) має менше число d-електронів, ніж Ті 

( 22 43 sd ), то у структурі чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn генеруються 

акцептори, що радикально перебудує електронну структуру чутливого елемента.  

Легування напів-Гейслерової фази ТіNiSn домішкою Y приводить до руху рівня 

Фермі εF до валентної зони, що є причиною зміни типу основних носіїв. В 
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експериментальних дослідженнях така поведінка рівня Фермі εF буде відповідати 

додатнім значенням коефіцієнта термо-ерс. Результати кінетичних досліджень 

повинні зафіксувати зменшення значень енергії активації з рівня Фермі εF у 

валентну зону. 

Розрахунок густини станів на рівні Фермі εF засвідчує, що для незначних 

концентрацій Y густина станів визначається d-електронам Ті із внеском d-станів 

Ni. Із збільшенням концентрації Y визначальним є внесок d-електронів Y. 

Уведення незначної кількості атомів Y (х<0,005) до неупорядкованої кристалічної 

структури напів-Гейслерової фази ТіNiSn приведе до «вимивання» атомів Ni з «чужої 

позиції» атомів Ті. 

  

  

Рис. 5.10. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Ti1-xYxNiSn для упорядкованої структури термометричного матеріалу  

 

На рис. 5.11 показано зміну значень густини станів (сумарну) на рівні Фермі 

g(εF) чутливих елементів на основі Ті1-xYxNiSn. На ділянці концентрацій Y, 

0≤х≤0,03, густина станів на рівні Фермі g(εF) спочатку зменшуються до значень 

Ті1-xYxNiSn, 01,0x , а потім наростає до значень 03,0x  (залежність g(εF) 
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проходить через мінімум, якщо 01,0x ). Така поведінка зумовлена дрейфом 

рівня Фермі εF до середини забороненої зони при легуванні n-ТіNiSn акцепторами. 

За концентрацій Y х≈0,01 рівень Фермі εF буде посередині забороненої зони.  

Із збільшенням концентрації Y (0,01<х) рівень Фермі εF дрейфує до валентної 

зони, яку перетне за 10,008,0 x . Дрейф рівня Фермі εF до валентної зони 

супроводжуватиметься спочатку незначним збільшення значень g(εF), а при 

підході до зони значення g(εF) змінюються набагато істотніше. Після входження 

рівня Фермі εF до валентної зони зменшується швидкість зміни g(εF) (нахил 

залежності g(εF)) за х≥0,12. Перетин рівнем Фермі εF валентної зони 

супроводжується переходом провідності діелектрик–метал 101.  

 

Рис. 5.11. Зміна магнітної сприйнятливості () (1) та густини станів на рівні 

Фермі g(εF) (2) чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn, х=0÷0,10 

 

Відомо, що напів-Гейслерова фаза ТіNiSn є парамагнетиком Паулі 

(=0,36·10-6 см3/г за кімнатної температури) 8, у якого магнітна сприйнятливість 

визначається сприйнятливістю основних носіїв струму, зокрема, їхньою 

концентрацією. На рис. 5.11, крива 1, наведено хід залежності χ(х), побудованої на 

основі результатів експериментальних досліджень чутливих елементів на основі 

Ті1-xYxNiSn за Т=300 К при напруженості магнітного поля Н=0,5 Тл та теоретично 

розраховано зміну значень g(εF). Видно, що ці залежності подібні. Отже, цей та 

інші результати показують, що запропонована модель зміни кристалічної 

структури чутливих елементів на основі Ті1-xYxNiSn та результати розрахунку 



 169 

DOS адекватно відображають фізичні процеси. Результати моделювання 

електронної структури чутливих елементів на основі Ті1-xYxNiSn є основою для 

розрахунку їхніх кінетичних та інших характеристик. 

 

5.3.3. Експериментальні дослідження електрокінетичних та 

енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn 

Як ми і передбачали за результатами розрахунку електронної структури 

чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn, уведення домішки Y супроводжується 

збільшенням значень питомого опору в усьому температурному інтервалі (рис. 

5.12). Однак, за більших концентрацій, що відповідають складам чутливих 

елементів на основі Ti1-xYxNiSn, х>0,02, залежності ρ(х) спадають, виходячи на 

насичення при х≥0,06. Одержаний характер зміни ρ(х) чутливих елементів на 

основі Ti1-xYxNiSn нагадує такий для випадку Hf1-xYxNiSn, розглянутому вище. 

  

  

Рис. 5.12. Зміна значень ρ(х) (1) та α(х) (2) чутливих елементів на основі  

Ті1-xYxNiSn за різних температур 
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Зміна значень коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих елементів на основі Ti1-

xYxNiSn (рис. 5.12) хоч і нагадує за формою такі для випадку Hf1-xYxNiSn (рис. 

4.8). Окрім того, має місце і суттєва відмінність: знак термо-ерс у Ti1-xYxNiSn не 

змінюється. Зміна типу провідності чутливих елементах на основі Hf1-xYxNiSn 

передбачувана, оскільки рівень Фермі εF дрейфував від зони провідності до 

валентної зони, який перетинав за х>0,12. 

Температурні залежності питомого електроопору чутливих елементів на основі 

Ti1-xYxNiSn характерні для напівпровідникових матеріалів (рис. 5.13). Відсутність 

низькотемпературної активації на залежності lnρ(1/T) за х=0,10 ми пов’язуємо із 

залиттям електронами дрібномасштабного рельєфу зони провідності [129-193]. 

  

  

Рис. 5.13. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (1) та 

коефіцієнта термо-ерс α(1/T) (2) чутливих елементів на основі Ті1-xYxNiSn 

 

Наявність високотемпературної активації за х=0,10 показує, що рівень Фермі 

εF розташовується нижче зони провідності, а активація свідчить про механізм 
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термічного закиду електронів з рівня Фермі εF у зону провідності. У випадку х=0,20 

активація відсутня, зміна lnρ(1/T) є характерною для металів – значення ρ 

збільшуються із ростом температури, а рівень Фермі εF перетнув зону провідності. 

Отже, за характером зміни значень ρ(х) та lnρ(1/T) чутливих елементів на основі 

Ti1-xYxNiSn можна сказати, край якої зони перетне рівень Фермі εF за х≥0,20. І лише 

характер зміни значень α(х) та α(1/Т) (рис. 5.12 та 5.13) вказує, що рівень Фермі εF 

перетне зону провідності, оскільки електрони основними носіями струму.  

З високотемпературних ділянок залежностей lnρ(1/T) та α(1/Т) чутливих 

елементів на основі Ti1-xYxNiSn обчислено значення енергії активації із рівня 

Фермі εF у зону провідності 
1

 та 
1

 (рис. 5.14), які відображають глибину 

потенціальної ями великомасштабної флуктуації [101].  

  

а б 

Рис. 5.14. Зміна ε1
ρ(х) (а) і ε1

α(х) (б) чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn 

 

Те, що під час уведення найменшої в експерименті концентрації акцепторної 

домішки Y в TiNiSn збільшується значення енергії активації 
1

, показує, що рівень 

Фермі εF відійшов від зони провідності у глибину забороненої зони на в 101 меВ. 

При збільшенні концентрації Y приводить до зменшення значень 
1

. У випадку 

чутливих елементів на основі Hf1-xYxNiSn характер зміни значень )(
1

x  подібний 

(рис. 4.14), однак зменшення значень )(
1

x  за х>0,02 асоціювали з реалізацією зміни 

типу провідності, коли рівень Фермі εF пройде середину забороненої зони і дрейфом 

до валентної зони. Оскільки у Ti1-xYxNiSn знак термо-ерс залишається від’ємним, то 

зменшення значень енергії активації )(
1

x  за х>0,02 пов’язане з рухом рівня Фермі 
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εF до зони провідності, яку перетне за 20,0x . Така поведінка рівня Фермі εF у 

чутливих елементах на основі Ti1-xYxNiSn є свідченням того, що швидкість 

генерування донорів невідомого походження переважає швидкість генерування 

акцепторів, що не відповідає результатам DOS (рис. 5.10). Це спонукає провести 

додаткові дослідження структури чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn, що 

зробить моделювання характеристик адекватним результатам експерименту і 

забезпечить прогнозованість. 

 

5.3.4. Моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xYxNiSn з урахування 

результатів кінетичних досліджень  

Проблема прогнозованого моделювання характеристик чутливих елементів 

перетворювачів на основі Ti1-xYxNiSn вирішується за допомогою методу 

ітераційного моделювання. Так, експериментальні дослідження чутливих 

елементів на основі Ti1-xYxNiSn дозволили встановити швидкість руху рівня Фермі 

εF відносно краю зони провідності, яка дорівнює ~8.3 меВ/%(Y). Далі, шляхом 

розрахунку DOS чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn моделювали поведінку 

рівня Фермі εF для усіх варіантів зайняття атомами тих чи інших позицій (рис. 

5.15), які забезпечать експериментально отриману швидкість руху рівня Фермі εF.  

 

Рис. 5.15. Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на 

основі Ti1-xYxNiSn з урахуванням появи вакансій у позиції (4b) атомів Sn 

 

Моделювання поведінки рівня Фермі εF дозволило встановити, що з усіх 

можливих варіантів просторового розташування атомів у матеріалах чутливих 
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елементів на основі Ti1-xYxNiSn прийнятним є генерування в упорядкованій 

структурі вакансій (z) у позиції Sn (4b). Упорядкованість структури чутливих 

елементів на основі Ti1-xYxNiSn робить їх стійкими до температурних та часових 

змін у діапазоні 4.2÷1300 К. Результати розрахунку узгоджуються з результатами 

кінетичних досліджень чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn. 

Отже, проведені дослідження чутливих елементів термоперетворювачів на 

основі Ti1-xYxNiSn виявили стабільність їхніх характеристик за температур 

4.2÷1300 К. Упорядкованість структури чутливих елементів на основі Ti1-xYxNiSn 

забезпечує відтворюваність їхніх характеристик.  

 

5.4. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Ti1-xDyxNiSn 

5.4.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Ti1-xDyxNiSn 

Рентгеноструктурні дослідження кристалічної структури матеріалів чутливих 

елементів на основі Ti1-xDyxNiSn показали упорядкованість структури, а значення 

періоду елементарної комірки а(х) монотонно зростають у діапазоні концентрацій 

0≤х≤0,15 (рис. 5.16). Наведена зміна значень а(х) Ti1-xDyxNiSn цілком зрозуміла, 

якщо взяти до уваги, що радіус у Dy (rDy=0.177 нм) є більший за Ті (rТі=0.145 нм). 

 

Рис. 5.16. Зміна значень періоду елементарної комірки а(х) матеріалів чутливих 

елементів на основі Ti1-xDyxNiSn 
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На залежності а(х) можна виділити дві ділянки: 0≤х≤0.005 та х≥0.005. У 

випадку Ti1-xDyxNiSn ця особливість вказує на неупорядкованість структури 

напів-Гейслерової фази ТіNiSn, про що ми вже говорили. При уведенні у ТіNiSn 

найменшої концентрації Dy останні витісняють Ni з позиції Ті. Враховуючи, що 

атомний радіус Dy більший, ніж у Ni (rNi=0,124 нм) та Ті, то на залежності а(х) на 

ділянці 0≤х≤0.005 є екстремум (рис. 5.16, вставка), засвідчуючи витіснення Ni. 

Наступний ріст залежності а(х) Ti1-xDyxNiSn пов’язаний з заміщенням Ті на Dy. За 

концентрації домішки х≥0,005 всі Ni будуть витіснені з позиції 4а і має місце 

лише заміщення Ті на Dy, а залежність а(х) Ti1-xDyxNiSn має менший нахил. 

 

5.4.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn для упорядкованої структури  

Результати моделювання DOS Ti1-xDyxNiSn зображено на рис. 5.17.  

  

  

Рис. 5.17. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Ti1-xDyxNiSn для упорядкованої структури термометричного матеріалу 

 

Наявність магнітного моменту у атомі Dy є причиною симетричності DOS 

чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn. Електронна густина вище рівня Фермі 
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εF чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn визначається головним чином d-

станами Ті, p-станами Sn та f-станами Dy, роль яких із збільшенням концентрації 

Dy зростає. Уведення у напів-Гейслерову фазу ТіNiSn домішки Dy приведе до 

зміни типу основних носіїв, а коефіцієнт термо-ерс змінить знак на додатний. 

Рівень Фермі εF дрейфує від зони провідності до валентної зони. Коли рівень 

Фермі εF заходить у валентну зону, провідність чутливих елементів Ti1-xDyxNiSn 

визначають дірки і реалізується перехід провідності діелектрик–метал.  

На рис. 5.18 показано зміну густини станів на рівні Фермі g(εF) чутливих 

елементів на основі Ti1-xDyxNiSn, 20,0x . На залежності g(εF) можна виділити 

кілька ділянок, поява яких показує зміни у електронній системі Ti1-xDyxNiSn. 

 

Рис. 5.18. Моделювання зміни значень густини станів на рівні Фермі g(εF)  

чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn для упорядкованї структури 

 

Так, за х≈0.01 рівень Фермі εF перетне середину забороненої зони, а цій 

концентрації Dy відповідає найменше значення густини станів, оскільки кількість 

уведених акцепторів та донорів стає практично однаковою. Дрейф рівня Фермі εF до 

валентної зони проявиться зменшенням значень енергії активації 
1

. Отже, уведення 

Dy у структуру TiNiSn змінює DOS, з’являється магнітна взаємодія між атомами, 

що змінить механізми провідності чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn.  

Розрахунок електронної структури чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn 

дозволяє моделювати їхні кінетичні характеристики. На рис. 5.19 показані 

результати моделювання зміни значень ρ(х) та α(х) чутливих елементів на основі 



 176 

Ti1-xDyxNiSn. Вимірювання ρ(Т,х) та α(Т,х) чутливих елементів на основі Ti1-

xDyxNiSn покажуть, чи були при моделюванні враховані всі фактори, які 

визначають механізми провідності. 

  

а б 

Рис. 5.19. Моделювання зміни ρ(х) (а) та α(х) (б) за різних температур чутливих 

елементів на основі Ti1-xDyxNiSn для упорядкованої структури за температур:  

1 – Т=80 К; 2 – Т=250 К; 3 – Т=380 К 

 

 

5.4.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn 

На рис. 5.20 наведено температурні залежності питомого опору та коефіцієнта 

термо-ерс чутливих елементів на основі Ті1-xDyxNiSn. Уведення найменшої 

концентрацій домішки Dy у напів-Гейслерову фазу ТіNiSn не приводить до зміни 

знаку коефіцієнта термо-ерс, як це прогнозувалося розрахунками DOS. І лише для 

х=0,02 за температури Т≈101 К знак коефіцієнта термо-ерс стає додатний, однак за 

Т≈155 К знову стане від’ємним. Для чутливих елементів з х=0,04 зразка подібна 

зміна знака виникатиме за Т≈119 К та Т≈160 К. Характер зміни значень коефіцієнта 

термо-ерс засвідчує, що матеріали чутливих елементів містять донори невідомого 

походження, а уведені акцептори компенсуть донори. За таких умов рівень Фермі 

εF буде біля середини забороненої зони. Для чутливих елементів Ті1-xDyxNiSn, 

х>0,005, провідність носить металічний (без активаційний) характер. 
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Рис. 5.20. Зміна значень ln(ρ(1/T) (1) α(1/T) (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Ti1-xDyxNiSn 

 

За найменшої концентрації Dy у напів-Гейслеровій фазі ТіNiSn 

відбувається збільшення значень питомого опору (рис. 5.21). Така поведінка 

ρ(х) засвідчує, що у кристалі генеруються акцептори, які захоплюють вільні 

електрони, зменшуючи їхню концентрацію. Генерування акцепторів є 

можливим, коли атоми Dy у ТіNiSn займають кристалографічну позицію Ті, 

що узгоджується з результатами структурних досліджень. 
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Рис. 5.21. Залежності ρ(х) (1) та α(х) (2) чутливих елементів на основі Ti1-

xDyxNiSn за різних температур 

 

Навіть за значних концентрацій Dy не відбувається зміна знаку коефіцієнта 

термо-ерс α(х), а електрони і надалі є основними носіями струму чутливих 

елементів на основі Ti1-xDyxNiSn. Отже, якщо збільшення значень опору ρ(х) 

пов’язане з генеруванням акцепторів, а зміна знаку термо-ерс α(х) відсутня, то 

одночасно з акцепторами мають генеруватися донори невідомого походження. 

На те, що у чутливих елементах на основі Ті1-xDyxNiSn рівень Фермі εF 

дрейфує до середини забороненої зони, вказують результати зміни енергетичних 

характеристик, зокрема зміна положення εF відносно зони провідності (рис. 

5.21а). Можемо бачити, що за концентрації х=0.02 рівень Фермі εF розташувався 

на відстані ~134 меВ відносно зони провідності, тоді як у ТіNiSn він знаходився 

відстані ~17 меВ від цієї зони. Оскільки ширина забороненої зони складає ~280 

меВ, то рівень Фермі εF ще не перетнув середину забороненої зони і є ближче до 

зони провідності.  
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а б 

Рис. 5.22. Залежності ε1
ρ (а) та ε1

α (б) чутливих елементів термоперетворювачів 

на основі Ti1-xDyxNiSn 

 

При збільшенні концентрації Dy у чутливих елементах на основі Ті1-xDyxNiSn 

значення рівня Фермі εF зменшуються, а від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс 

показують, що рівень Фермі εF повертається до зони провідності. Тобто, 

швидкість генерування донорів невідомого походження у матеріалах чутливих 

елементів на основі Ті1-xDyxNiSn переважає швидкість генерування акцепторів.  

Даний результат не відповідає результатам структурних досліджень та 

моделювання енергетичних характеристик Ті1-xDyxNiSn, що вимагає додаткових 

досліджень, щоб отримати чутливі елементи з прогнозованими характеристиками. 

 

5.4.4. Моделювання структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ті1-

xDyxNiSn з урахування результатів кінетичних досліджень  

Для уточненого моделювання структурних та енергетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Ті1-xDyxNiSn, що забезпечить адекватність 

результатів експериментальних досліджень та розрахунків їхньої електронної 

структури застосуємо розроблений метод ітераційного моделювання. Будемо 

шукаєти таке просторове розташування атомів у вузлах кристалічної ґратки 

матеріалів чутливих елементів на основі Ті1-xDyxNiSn, при якому отримується 

адекватність результатів моделювання DOS (рис. 5.23а) та експериментальних 

досліджень, зокрема, зміни положення рівня Фермі εF. Спираючись на числову 
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величину 𝜀1
𝜌

 з рівня Фермі εF у зону провідності знаходили таке положення рівня 

Фермі εF, яке відповідає результатам експерименту (рис. 5.22а). Результати 

моделювання показали, що в матеріалах чутливих елементів на основі Ті1-

xDyxNiSn з’являються вакансії у позиції атомів олова. Формула матеріалу 

чутливих елементів зміниться: Ті1-xDyxNiSn1-z, а структура залишиться 

упорядкованою. У свою чергу, упорядкованість структури чутливого елемента є 

запорукою стабільності їхніх характеристик діапазоні 4.2÷1300 К, а це є 

необхідною умовою впровадження чутливих елементів термоперетворювачів. 

Результати моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на 

основі Ti1-xDyxNiSn дозволяють моделювати їхні кінетичні характеристики з 

високим ступенем адекватності результатам експерименту. На рис. 5.23б наведені 

результати моделювання зміни α(х) чутливих елементів на основі Ti1-xDyxNiSn, які 

повністю узгоджуються з результатами кінетичних досліджень (рис. 5.21).  

  

а б 

Рис. 5.23. Моделювання DOS (а) та значень коефіцієнта термо-ерс α(х) (б) 

чутливих елементів на основі Ті1-xDyxNiSn з урахуванням вакансій у позиції Sn  

 

Таким чином, дослідження чутливих елементів на основі Ті1-xDyxNiSn 

встановлено механізми одночасного генерування  акцепторів та донорів, які 

визначають їхню провідність. Можемо стверджувати, що отримано низку 

чутливих елементів термоперетворювачів зі стабільними характеристиками у 

діапазоні 4.2÷1300 К. Упорядкованість структури чутливих елементів на основі 

Ti1-xDyxNiSn забезпечує відтворюваність їхніх характеристик. 
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5.5. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Ti1-xVxNiSn  

Вище ми неодноразово доводили, що визначальним за провідність чутливих 

елементів, отриманих легуванням напів-Гейслерової фази, є електронна будова 

домішки. Ключовим є слово «визначальним», оскільки вище спостерігали, коли у 

напів-Гейслерову фазу вводилася домішка, яка генерувала структурні дефекти, 

наприклад, акцепторної природи, то це не означало, що провідність чутливих 

елементів визначають дірки. Виявлялося, що таке легування приводило до появи 

інших дефектів, наприклад, коли у матеріалах чутливих елементів на основі Ti1-

xDyxNiSn з’являлися вакансії у позиції Sn (4b), генеруючи при цьому донори.  

Нижче ми розглянемо чутливі елементи термоперетворювачів, отримані 

шляхом заміщення у напів-Гейслеровій фазі TiNiSn атомів Ті (3d24s2) на атоми V 

(3d34s2). Таке легування мало би генерувати у матеріалах чутливих елементів на 

основі Ti1-хVxNiSn структурні дефекти донорної природи, оскільки V має на один 

3d-електрон більше, ніж Ті. Якщо врахувати, що структура напів-Гейслерової 

фази TiNiSn є неупорядкованою через часткове (до 1 ат.%) зайняття атомами Ni 

позиції атомів Ті, що генерує донори, то у чутливих елементах на основі Ti1-

хVxNiSn за усіх температур та концентрацій основними носіями будуть електрони. 

 

5.5.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xVxNiSn 

Рентгенівський фазовий аналіз матеріалів чутливих елементів на основі Ti1-

хVxNiSn показав, з одного боку, відсутність сторонніх фаз, а з іншого – 

відбувається зменшення значень періоду елементарної комірки а(х) (рис. 5.24а, 

крива 1). Така поведінка а(х) прогнозувалася, оскільки атомний радіус V (rV=0,135 

нм) є меншим за такий у Ті (rТі=0,146 нм). Тобто, арактер зміни значень а(х) у 

матеріалах чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn вказує на те, що V може 

займати позицію Ti. Даний висновок підтверджують результати уточнення 

структури чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn, здійснені методом порошку 
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[116]. Дослідження також показали, що структура чутливих елементів на основі 

Ti1-хVxNiSn упорядкована.  

  

а б 

Рис. 5.24. Зміна значень а(х) (а) та термодинамічного потенціалу Гіббса ΔG (б) 

матеріалів чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-хVxNiSn 

 

З іншого боку, моделювання зміни значень а(х) матеріалів чутливих 

елементів на основі Ti1-хVxNiSn (рис. 5.24а, крива 2) показують, що зменшення 

значень періоду елементарної комірки а(х) відбувається з більшою швидкістю, 

ніж дають результати експериментальних вимірювань. Можемо припустити, що 

частина V не бере участі у заміщенні Ti, а розташовуються у тетраедричних 

пустотах структури, генеруючи при цьому структурні дефекти донорної природи.  

 

5.5.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Ti1-xVxNiSn для упорядкованої структури  

Розрахунок розподілу густини електронних станів чутливих елементів на 

основі Ti1-хVxNiSn здійснено методом KKR-CPA для упорядкованої структури 

(рис. 5.25), що випливає із структурних досліджень. Заміщення Ті на V генерує у 

чутливих елементах на основі Ti1-хVxNiSn структурні дефекти донорної природи.  

Нагадаємо, що структура напів-Гейслерової фази TiNiSn містить дефекти 

донорної природи, а рівень Фермі εF розташовується біля зони провідності. 

Додаткове уведення у матеріал чутливих елементів домішок, що генерують 
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донори іншого походження, приведе до дрейфу рівня Фермі εF до зони 

провідності з наступним її перетином. Розрахунки показують, що за концентрації 

домішки V (х=0.005) рівень Фермі εF перетне зону провідності і відбудеться 

перехід діалектрик-метал. Тепер значення опору ρ чутливих елементів на основі 

Ti1-хVxNiSn будуть збільшуватися з ростом температури у силу дії механізмів 

розсіювання, а знак коефіцієнта термо-ерс α залишатиметься від’ємним за усіх 

концентрацій та температур. 

  

  

Рис. 5.25. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі Ti1-хVxNiSn для упорядкованої структури термометричного матеріалу 

 

 

5.5.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Ti1-xVxNiSn 

Зміна значень питомого опору ρ(T) та коефіцієнта термо-ерс α(T) чутливих 

елементів на основі Ti1-хVxNiSn (рис. 5.26) відповіднає прогнозам, зробленим з 

результатів моделювання їхніх енергетичних характеристик (рис. 5.25).  
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Рис. 5.26. Температурні залежності питомого електроопору ρ(T) (1) та 

коефіцієнта термо-ерс α(T) (2) чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn 

 

З рис. 5.26 видно, що значення ρ(T) практично лінійно збільшуються з ростом 

температури для всіх чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn. Такий характер 

зміни значень ρ(T) говорить про те, що вже за найменших концентрацій V, що 

відповідає складу чутливого елемента на основі Ti0.995V0.005NiSn, рівень Фермі εF 

перетнув зону провідності – відбувся перехід провідності діелектрик-метал, а 

електрони є основними носіями струму.  

На ділянці концентрацій х=0÷0.01 відбувається стрімка зміна значень ρ(х) 

чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn за різних температур (рис. 5.27). 

Причиною такої поведінки ρ(х) є збільшення концентрації вільних електронів, 

коли рівень Фермі εF заходить у зону провідності. Іншими словами, на цій ділянці 

визначальним є концентраційний ефект зміни числа носіїв струму. За більших 

концентрацій домішкових атомів V у матеріалах чутливих елементів на основі Ti1-

хVxNiSn нахил залежностей ρ(х) стає більш пологим для всіх температур. 

Зрозуміло, що і за більших концентрацій V росте концентрація вільних 
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електронів, викликана подальшим наростанням числа донорів. Однак тепер на 

значення питомого електроопору суттєво впливають механізми розсіювання 

носіїв струму на ценрах розсіювання. 

  

  

Рис. 5.27. Залежності ρ(х) (1) та α(х) (2) чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn 

за різних температур 

 

Оскільки напів-Гейслерова фаза TiNiSn містить домішковий донорний 

рівень, то уведення V упорядковує структуру чутливих елементів на основі Ti1-

хVxNiSn шляхом витіснення Ni з позиції Ті. Це приведе до зменшення числа таких 

донорів. Одночасно з цим у тій же позиції Ті генеруються дефекти донорної 

природи іншого типу при заміщенні Ті на V, що буде збільшувати концентрацію 

вільних електронів у чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn при іонізації цих 

донорів. А це, в свою чергу, забезпечить від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс 

α(х) чутливих елементів, про що свідчать результати, наведені на рис. 5.27. З рис. 

5.27 видно, що залежності α(х) чутливих елементів на основі Ti1-хVxNiSn також, як 

і на ρ(х), за усіх досліджених температур мають дві характерні ділянки, пов’язані з 

перетином рівнем Фермі εF зони провідності матеріалу.  
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Таким чином, проведені дослідження встановлюють умови отримання нових 

чутливих елементів термометрів опору та термоелектричних перетворювачів на 

основі новітніх термометричних матеріалів Ti1-хVxNiSn, отриманих шляхом 

легування напів-Гейслерової фази TiNiSn атомами V. Оскільки структура таких 

чутливих елементів упорядкована, то це забезпечує стабільність та їхніх 

характеристик у температурному діапазоні 4.2÷1300 К.  

 

5.6. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу TiNi1-xCuxSn  

Результати досліджень чутливих елементів, зокрема, на основі ТіNiSn1-xGaх та 

Ti1-xDyxNiSn, дозволили встановити як умови відтворюваності їхніх 

характеристик, так і досягнення максимальних значень опору та термо-ерс у 

діапазоні 4.2÷1300 К. Було встановлено, що у чутливих елементах одночасно 

генеруються як структурні дефекти акцепторної природи (Ga та Dy володіють 

меншим числом р- та d-електронів, ніж Sn та Ті, відповідно), так і донорної як 

результат появи вакансі у позиції 4b атомів Sn (у Ti1-xDyxNiSn) та зайняття 

атомами Ni тетраедричних пустот структури (у ТіNiSn1-xGaх).  

Нижче досліджено чутливі елементи термоперетворювачів на основі 

термометричних матеріалів TiNi1-xCuxSn, отриманих шляхом заміщення у напів-

Гейслеровій фазі ТіNiSn Ni на атоми Cu (3d104s1). Таке заміщення приведе до 

появи в матеріалі чутливого елемента донорі (Cu має більше 3d-електронів). 

Чутливі елементи на основі TiNi1-xCuxSn повиненні володіти стабільними та 

термометричними характеристиками у широкому температурному діапазоні. 

 

5.6.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі TiNi1-xCuxSn 

Аналіз поверхні матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn, 

х=0÷0,10, показав відповідність прогнозам при приготуванні складових матеріалу. 

Окрім того, беручи до уваги, що атомний радіус Cu (rCu=0.128 нм) є більшим за 
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такий у Ni, очікували монотонного збільшення значень періоду елементарної 

комірки а(х) чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn. Такий результат зміни 

значень а(х) отримано при комп’ютерному моделюванні структури матеріалів 

чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn (рис. 5.28а, залежність 2).  

  

а б 

Рис. 5.28. Зміна а(х): 1 – експеримент; 2 –моделювання (а) та термодинамічного 

потенціалу Гіббса ΔG (б) чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn 

 

Однак, рентгеноструктурні дослідження матеріалів чутливих елементів на 

основі TiNi1-xCuxSn показали, що уведення Cu у структуру шляхом заміщення Ni 

не супроводжується монотонним збільшенням значень а(х) (рис. 5.28а, залежність 

1). Така поведінка а(х) є свідченням структурних змін, які не виявили 

рентгенівські методи досліджень. З рис. 5.28а видно, що на ділянці концентрацій 

х=0÷0.005 значення періоду а(х) стрімко збільшуються, однак на ділянці 

х=0.005÷0.01 так само стрімко зменшуються, а за концентрацій x≥0.01 монотонно 

наростає і є близьким до результатів моделювання структури чутливих елементів 

на основі TiNi1-xCuxSn.  

Зрозуміло, що структурні зміни при 0≤х≤0.01 будуть супроводжуватися 

змінами в електронній структурі чутливих елементів та визначатимуть їхні 

кінетичні властивості. Спробуємо ідентифікувати ці зміни, які спричинили таку, 

на перший погляд, не прогнозовану поведінку періоду елементарної комірки а(х). 

Уточнення структури матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn 
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показало, що за найменшої концентрації Cu структура упорядковується 

(«заліковуються» структурні дефекти донорної природи).  

Поряд із витісненням Ni з позиції 4а у матеріалі чутливого елемента на 

основі TiNi1-хCuxSn одночасно відбувається заміщення Ni на Cu. Такі структурні 

зміни у матеріалах чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn на ділянці 

х=0÷0.005 зумовлять стрімкий ріст значень а(х) (рис. 5.28, залежність 1). Після 

упорядкування структури (витіснення Ni з позиції Ті) зміну значень а(х) 

визначатиме витіснення Cu атомів Ni (4c). Таке заміщення буде причиною росту 

а(х), як передбачали при моделюванні структури чутливих елементів на основі 

TiNi1-хCuxSn. Принагідно зауважимо, що упорядкування структури матеріалів 

чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn робить їхні характеристики 

стабільними у діапазоні 4.2÷1300 К.  

Зміни у структурі матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn 

приведуть до відповідної трансформації електронної структури та кінетичних 

характеристик. Зрозуміло, що наявний у ТіNiSn домішковий донорний рівень ɛD
1  

повинен зникнути за концентрацій х>0.01. Присутність великої концентрації 

донорів ɛD
2 визначатиме кінетичні характеристики чутливих елементів на основі 

TiNi1-хCuxSn, що проявитися при дослідженні питомого опору та коефіцієнта 

термо-ерс.  

 

5.6.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn для упорядкованої структури  

Для моделювання енергетичних та кінетичних характеристик чутливих 

елементів на основі TiNi1-хCuxSn розраховано розподіл густини електронних 

станів (DOS) (рис. 5.29а). Розрахунок DOS проведено для упорядкованої 

структури у відповідності до результатів структурних досліджень. При уведенні в 

напів-Гейслерову фазу ТіNiSn найменших концентрацій Cu зменшиться ступінь 

компенсації, а рівень Фермі εF наближається до зони провідності εС. За найменшої 

концентрації Cu (х=0,005) рівень Фермі εF перетне зону провідності. За більших 

концентрацій Cu значення опору та коефіцієнта термо-ерс зменшуються.  
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а б 

Рис. 5.29. Моделювання DOS (а) та термо-ерс α(х) (б) для упорядкованої 

структури чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn при: 1 – Т=80 К; 2 – Т=250 

К; 3 – Т=380 К 

 

5.6.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі TiNi1-хCuxSn 

Залежності питомого електроопору ρ та коефіцієнта термо-ерс α чутливих 

елементів на основі TiNi1-хCuxSn наведені на рис. 5.30-5.32. Залежності lnρ(1/T) та 

α(1/Т) для напів-Гейслерової фази ТіNiSn (рис. 5.30) є типовими для СЛСКН 

[101], а високотемпературні активаційні ділянки свідчать, що рівень Фермі εF 

міститься в зоні заборонених енергій. Отриманий результат для ТіNiSn 

узгоджується з результатами роботи [8].  

 

Рис. 5.30. Температурні залежності lnρ(1/T) (1) та α(1/Т) (2) ТіNiSn. Вставка: 

залежність lnρ(1/T) чутливого елемента на основі TiN0.995Cu0.005Sn 
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Провідність чутливого елемента на основі.995Cu0.005Sn (рис. 5.30, вставка) 

носить металічний характер за Т=80-360 К (рис. 5.31а, крива 1), що можливе при 

перетині рівенем Фермі εF зони провідності. Отже, стрімке наближення рівня 

Фермі εF до зони провідності показує, що донорний рівень ɛD
2 лежить на відстані 

kBT від зони провідності, а температура 80≤Т≤360 К достатня його іонізації. 

Однак за Т>360 К відбувається зрив металічної провідності та зворотній 

перехід метал-діелектрик [8,101], а значення опору чутливих елементів на основі 

TiNi0.995Cu0.005Sn зменшуються з температурою (рис. 5.30, вставка). Така поведінка 

залежності lnρ(1/T) чутливих елементів на основі TiNi0.995Cu0.005Sn свідчить, що за 

Т>360 К рівень Фермі εF виходить із зони провідності у заборонену зону. 

Враховуючи той факт, що знак термо-ерс TiNi0.995Cu0.005Sn є від’ємним (рис. 

5.31б), можемо стверджувати, що активація відбувається у зону провідності. 

  

а б 

Рис. 5.31. Залежності ρ(T) (а) та α(1/Т) (б) чутливих елементів на основі TiNi1-

xCuxSn: 1 – х=0.005; 2 – х=0.01; 3 – х=0.03; 4 – х=0.05; 5 – х=0.10 

 

Така поведінка рівня Фермі εF чутливих елементів на основі TiNi0.995Cu0.005Sn 

у діапазоні 80≤Т≤360 К має просте пояснення. Дійсно, концентрація донорів 

донорного рівня ɛD
1 (z=0.01) [8] переважає концентрацію донорів ɛD

2, генерованих 

за найменшої концентрації Cu, х=0.005. Глибина залягання донорного рівня ɛD
1 [8] 

набагато більша, ніж ɛD
2. Зворотній перехід метал-діелектрик зумовлений 

виснаженням донорного рівня ɛD
2 за температур Т≥360 К. Оскільки концентрація 

донорів на рівні ɛD
1 є більшою, ніж ɛD

2, а при збільшенні температури (Т≥360 К) 



 191 

проходить закодування електронів з донорного рівня ɛD
1, що проявляється появою 

активаційної ділянки на залежності lnρ(1/T) (рис. 5.30, вставка). 

Доказом того, що в TiNi1-xCuxSn генеруються донори є поведінка залежностей 

ρ(х,Т) та α(х,Т) за усіх концентрацій та температур (рис. 5.32). Так, уведення 

найменших концентрацій Cu стрімко зменшує значення ρ(х) за Т=80 К від 

ρ(х=0)=56.5 мкОм∙м до ρ(х=0.005)=17.4 мкОм∙м та ρ(х=0.01)=7.4 мкОм∙м, що 

зумовлено збільшенням числа вільних електронів при іонізації донорів.  

  

а б 

Рис. 5.32. Зміна значень питомого опору ρ(х) (а) та коефіцієнта термо-ерс α(х) 

(б) чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn за температур; а: 1 – 80 К, 2 – 380 

К; б: 1 – 80 К, 2 – 160 К, 3 – 250 К, 4 – 300 К, 5 – 380 К 

 

При цьому знак коефіцієнта термо-ерс чутливих елементів на основі TiNi1-

xCuxSn є від’ємним. Представлені результати досліджень чутливих елементів на 

основі TiNi1-xCuxSn узгоджуються з як результатами моделювання їхніх 

енергетичних та кінетичних характеристик (рис. 5.29), так і експериментальними 

вимірюваннями χ при Т=300 К (рис. 5.33).  

Дослідження показали, що чутливі елементи на основі TiNi1-xCuxSn є 

паулієвськими парамагнетиками, в яких магнітну сприйнятливість визначають 

електрони, а χ~g(εF). Як видно з рис. 5.33, залежність χ(х) чутливих елементів на 

основі TiNi1-xCuxSn при х>0 збільшується. Збільшується також  густина станів на 

рівні Фермі g(εF). Таке є можливим лише за умови генерування у матеріалі 

чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn донорів.  
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Рис. 5.33. Зміна значень магнітної сприйнятливості χ(х) за Т=300 К (а) та 

густини станів на рівні Фермі g(εF) (б) чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn  

 

Таким чином, у результаті дослідження чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі TiNi1-xCuxSn показано, що їхні характеристики є 

стабільними та відтворюваними у температурному діапазоні 4.2÷1300 К. 

Упорядкованість структури чутливих елементів на основі TiNi1-xCuxSn забезпечує 

відтворюваність характеристик термоперетворювачів. Оскільки чутливі елементи 

на основі TiNi1-xCuxSn є парамагнетиками Паулі, то вплив зовнішнього магнітного 

поля на їхні характеристики є незначним. 

 

5.7. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу TiNi1-xCoxSn  

5.7.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі TiNi1-xCoxSn 

Метою структурних досліджень чутливих елементів на основі ТіNi1-xСоxSn 

було знайти варіант розташування атомів (або їхньої відсутності) у вузлах 

елементарної комірки, при якому брегівський фактор невідповідності між 

модельним уявленням кристалічної структури та експериментальними резуль-

татами дифракції рентгенівського випромінювання буде найменшим.  
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Оскільки атомний радіус Со (rCo=0.126 нм) є незначно більшим за такий у Ni 

(rNi=0.124 нм), очікувалося незначне збільшення періоду елементарної комірки а(х) 

матеріалів чутливих елементів на основі ТіNi1-xСоxSn. З рис. 5.34а видно, що 

значення а(х) ТіNi1-xСоxSn наростають, однак за х≈0.01 має місце екстремум.  

Експериментальний результат обмеженої розчинності Со відповідає 

результатам моделювання термодинамічних характеристик, зокрема, поведінки 

вільної енергії ΔG матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn (рис. 

5.34б). Можемо бачити, що при відпалі матеріалів при 1073 К розчинність Со у 

напів-Гейслеровій фазі ТіNiSn обмежена концентрацією х≤0.20 (мінімум на 

ΔG(x)). За менших температур (673 К) максимальна розчинність Co у TiNiSn 

зменшується до x(Co)≤0,15. Нехтування внеском ентропії при змішуванні 

компонентів зменшує максимальну розчинність Со до x(Co)<0,10.  

  
а б 

Рис. 5.34. Зміна значень а(х) (а) та термодинамічного потенціалу Гіббса ΔG (б) 

термометричних матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn 

 

Таким чином, в утворенні термометричних матеріалів чутливих елементів 

на основі TiNi1-xCoxSn важливим є як ентальпійний фактор, який вказує на саму 

можливість такого утворення, так і ентропійний, який визначає максимальну 

розчинність третього компонента у матриці напів-Гейслерової фази ТіNiSn. 

Уточнення структури матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn 

методом порошку показало її упорядкування: зайнятість позиції атомів Ni(Co) для 

x≥0.01 становить 100%: відбувається упорядкування структури. Упорядкування 
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структури матеріалів чутливих елементів TiNi1-xCoxSn робить їхні характеристики 

термічно стабільними до температури гомогенізуючого відпалу 1273 К. 

Залежність а(х) матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn містить 

дві лінійні ділянки за 0≤х≤0.02 та х≥0.02 (рис. 5.34а). Така особливість у поведінці 

а(х) характерна для усіх раніше досліджених матеріалів чутливих елементів на 

основі усіх напів-Гейслерових фаз ТіNiSn [8]. Так, якщо у вихідній структурі 

ТіNiSn позиція Ті заповнена Ni (rNi=0.124 нм), то легування Со витісненяє Ni з 

позиції 4а на ділянці 0≤х≤0.01. За концентрацій х≥0.01 всі Ni будуть витіснені з 

позиції 4а і має місце лише заміщення Ni на Со, у яких різниця в атомних 

радіусах є меншою. У такому разі, амплітуда зміни значень а(х) матеріалів 

чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn на ділянках 0≤х≤0.01 та х≥0.01 різна.  

Процес упорядкування структури матеріалів чутливих елементів на основі 

TiNi1-xCoxSn перерозподіляє DOS. Так, якщо в TiNiSn існують дефекти донорної 

природи як результат витіснення до ~1% Ti атомами Ni [8], то упорядкування 

структури приводить до зменшення числа донорів, оскільки Ni покидає позицію 

Ti. З іншого боку, оскільки Co (3d74s2) має на один 3d-електрони менше, ніж Ni 

(3d84s2), то заміщення Ni на Co генерує акцептори. 

Отже, легування TiNiSn атомами Со заміщенням Ті упорядкувує її та 

одночасно зменшує число донорів (Ni у 4а) та збільшує число акцепторів (Со у 

4b), що змінить співвідношення числа донорів та акцепторів.  

 

5.7.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn для упорядкованої структури  

Моделювання електронної структури чутливих елементів на основі TiNi1-

xCoxSn досліджено для випадку упорядкованої структури (рис. 5.35). При легуванні 

ТіNiSn домішкою Со рівня Фермі εF рухається до валентної зони, що змінить тип 

провідності – від електронів до дірок, а в експерименті – до зміни знака 

коефіцієнта термо-ерс. Результати кінетичних досліджень повинні зафіксувати 

зменшення значень енергії активації з рівня Фермі εF на край валентної зони у 

міру наближення рівня Фермі εF до валентної зони.  



 195 

Розрахунок густини станів на рівні Фермі g(εF) засвідчує, що для незначних 

концентрацій Со густина станів визначається d-електронам Ті із внеском d-станів 

Ni. Із збільшенням концентрації Со визначальним є внесок d-електронів Со.  

  

  

Рис. 5.35. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі TiNi1-xCoxSn для упорядкованої структури термометричного матеріалу 

 

На рис. 5.36а показано зміну значень густини станів на рівні Фермі g(εF) 

чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn. Так, густина станів на рівні Фермі g(εF) 

спочатку зменшується і проходить через мінімум за концентрації TiNi1-xCoxSn, 

01,0x , а потім зростає. Така поведінка зумовлена дрейфом рівня Фермі εF від 

зони провідності, де він був у ТіNiSn, до середини забороненої зони при легуванні 

матеріалу чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn акцепторами, яку перетне за 

концентрацій Со х≈0.01. Із збільшенням концентрації Со (0,01<х) рівень Фермі εF 

дрейфуватиме вже у напрямі валентної зони, яку перетне за 10,008,0 x . Дрейф 

рівня Фермі εF до валентної зони приводить спочатку до невеликого росту значень 

густини станів на рівні Фермі g(εF), а біля краю зони та в зоні залежність g(εF) 
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змінюється набагато істотніше. Після входження рівня Фермі εF у валентну зону 

відбудеться перехід провідності діелектрик-метал і зменшується швидкість зміни 

значень густини станів (нахил залежності g(εF)). 

  

а б 

Рис. 5.36. Моделювання для упорядкованого варіанту структури чутливих 

елементів на основі TiNi1-xCoxSn зміни значень густини станів на рівні Фермі g(εF) 

(a) та коефіцієнта термо-ерс α(х) (б): 1 – Т=80 К; 2 – Т=250 К; 3 – Т=380 К 

 

Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на основі 

TiNi1-xCoxSn також дозволяє моделювати його кінетичні характеристики, зокрема, 

поведінку питомого електропору ρ(х,Т) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т). На рис. 

5.36б, як приклад, показано результати моделювання зміни значень коефіцієнта-

термо-ерс α(х) чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn за разних температур. 

Видно, що за різних концентрацій Со можна отримати чутливі елементи з 

високими значеннями питомого електропору та коефіцієнта термо-ерс обох 

знаків. У свою чергу, високі значення коефіцієнта термо-ерс TiNi1-xCoxSn різних 

знаків дозволяють створити дві вітки чутливих елементів термоелектричних 

термометрів (дві вітки термопари).  

Таким чином, результати моделювання енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn з використанням 

результатів структурних досліджень, підтверджують прогнозовану акцепторну 

природу генерованих структурних дефектів. 
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5.7.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn 

Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) та коефіцієнта термо-ерс 

α(1/T) чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn представлені на рис. 5.37. 

  

  

  

Рис. 5.37. Залежності ln(ρ(1/T) (1) та α(1/T) (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі TiNi1-xCoxSn 

 

Представлені залежності є характерними для сильнолегованих 

напівпровідникових матеріалів. На це, зокрема, вказує відсутність 
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низькотемпературних активаційних ділянок на залежностях lnρ(1/T). Лише для 

двох чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn, х=0 та х=0,05, на залежностях 

ln(1/T) має місце низькотемпературна активація, пов’язана із стрибковою. 

Відсутність низькотемпературних активаційних ділянок і наявність екстремумів 

на цих залежностях вказує на металізацію провідності по локалізованих станах 

через значні концентрації домішок та невисоку амплітуду потенціальної ями 

дрібномасштабної флуктуації.  

Із високотемпературних активаційних ділянок залежностей lnρ(1/T) та (1/Т), 

використовуючи співвідношення (3.2) та (3.3) вирахувані значення енергій 

активації 1
 та 1

 (рис. 5.38), які у традиційних напівпровідниках дають значення 

енергетичного бар’єру між рівнем Фермі εF чутливих елементів на основі TiNi1-

xCoxSn та амплітуду флуктуації великомасштабного потенціалу, відповідно.  

 

Рис. 5.38. Зміна значень ε1
ρ (1) і ε1

α (2) чутливих елементів на основі TiNi1-

xCoxSn. Вставка: зміна значень температури інверсії знаку α(х)  

 

Легування найменшою кількістю Со зменшує опір ρ(х) (рис. 5.39) за 

температури 80 К від ρх=0=43,3 мкОм·м до ρх=0,005=24,2 мкОм·м. Поведінка ρ(х) на 

ділянці х=0÷0,005 показує збільшення густини станів на рівні Ферміі g(εF). Така 

поведінка g(εF) можлива лише при уведенні у напів-Гейслерову фазу ТіNiSn 

донорної домішки. Збільшення значень електропровідності на ділянці х=0÷0,005 

викливане ростом концентрації електронів (σ(ε)~n(ε)).  

При цьому, рівень Фермі εF повинен дрейфувати у напрямку валентної зони. 

Збільшення значень питомого електроопору чутливих елементів на основі TiNi1-
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xCoxSn за концентрацій х=0,005÷0,02 пов’язане із зменшенням концентрації 

вільних електронів, при цьому рівень Фермі εF змістився від зони провідності з 

ε1
ρ(х=0,005)=9,2 меВ до ε1

ρ(х=0,01)=37,4 меВ.  

Зменшення концентрації електронів і одночасне збільшення концентрації 

дірок за х=0,005÷0,01 супроводжується збільшенням ступеню компенсації, що у 

відповідності до моделі СЛСКН збільшить амплітуду великомасштабної 

флуктуації [101]. Як видно з рис. 5.38, максимальні значення ε1
α досягаються саме 

за цих значень Со. У діапазоні концентрацій Со х=0,01÷0,02 рівень Фермі εF 

пройде через середину забороненої зони і підійде до валентної зони на відстань 

ε1
ρ(х=0,02)=29,1 меВ. На це вказує зміна знаку коефіцієнта термо-ерс (рис. 5.39).  

  

а б 

Рис. 5.39. Залежності ρ(х) (1) та α(х) (2) чутливих елементів на основі  

TiNi1-xCoxSn за різних температур 

 

Оскільки матеріали досліджених чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn  

леговані, то збільшення концентрації акцепторів та внеску у провідність дірок 

проявляється інверсією знаку коефіцієнта термо-ерс (Тinv.) за нижчих температур, 

що підтверджує рух рівня Фермі εF до валентної зони (Вставка рис. 5.38).  

У свою чергу, спад залежності ρ(х) чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn 

за х>0,02 пояснюється збільшенням концентрації дірок, густини станів на рівні 

Фермі g(εF) валентної зони при підході та перетені рівнем Фермі εF краю валентної 

зони. Даний результат узгоджується з результатами моделювання енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn (рис. 5.36а).  
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Виходячи із поведінки ρ(х) та α(х) можемо стверджувати, що у даному 

діапазоні концентрацій домішок атоми Со генерують у матеріалах чутливих 

елементів на основі TiNi1-xCoxSn структурні дефекти акцепторної природи, на що 

вказували структурні дослідження. Перекомпенсація і збільшення у матеріалах 

чутливих елементів тепер діркового типу концентрації акцепторних домішок 

приведе до зменшення ступеню компенсації і спаду залежності ε1
α(х) (рис. 5.38).  

Таким чином, на основі проведених досліджень чутливих елементів на основі 

TiNi1-xCoxSn можемо стверджувати, що отримано лінійку нових чутливих 

елементів для електрорезистивної та термоелектричної термометрії зі стабільними 

характеристиками у діапазоні 4.2÷1300 К. Саме упорядкованість структури 

матеріалів чутливих елементів на основі TiNi1-xCoxSn забезпечує відтворюваність 

характеристик перетворювачів. Оскільки чутливі елементи на основі TiNi1-xCoxSn 

є парамагнетиками Паулі, то вплив зовнішнього магнітного поля на їхні 

характеристики є незначним. Отримання за різних концентрацій Со високих 

значень питомого електропору та коефіцієнта термо-ерс обох знаків дозволяють 

створити високоефективні чутливі елементи термометрів опору, а високі додатні 

та від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс дозволяють отримати дві вітки 

чутливих елементів термоелектричних термометрів (дві вітки термопари).  

 

5.8. Чутливі елементи електрорезистивних та термоелектричних 

перетворювачів на основі напів-Гейслерової фази ТіNiSn 

Результати досліджень структурних, енергетичних, кінетичних та магнітних 

властивостей нових чутливих елементів електрорезистивних та термоелектричних 

перетворювачів, отриманих з новітніх термометричних матеріалів на основі напів-

Гейслерової фази ТіNiSn, виявили стабільність структури та відтворюваність 

термометричних характеристик у діапазоні Т=4,2÷1300 К [129-193]. Нижче, як 

приклади, наведено результати досліджень та характеристики окремих чутливих 

елементів засобів вимірювання температури виготовлених на основі новітніх 

термометричних матеріалів TiNiSn1-xGax, Ti1-xYxNiSn, Ti1-xDyxNiSn, Ti1-xVxNiSn, 

TiNi1-xCuxSn та TiNi1-xCoxSn. Легування напів-Гейслерової фази TiNiSn атомами Y 
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та Dy, а також 3d-металами V, Co та Cu проведене для отримання максимальних 

значень коефіцієнта термо-ерс α і питомого опору ρ у діапазоні 4,2÷1300 К. 

Стабільність кристалічної структури матеріалів чутливих елементів засобів 

вимірювання температури на основі TiNiSn1-xGax, Ti1-xYxNiSn, Ti1-xDyxNiSn, Ti1-

xVxNiSn, TiNi1-xCuxSn та TiNi1-xCoxSn забезпечує прогнозованість та стабільність 

температурних вимірювань у діапазоні Т=4,2÷1300 К. У свою чергу, стабільність 

кристалічної структури чутливих елементів є основою для стабільності їхньої 

електронної структури та термометричних характеристик у діапазоні Т=4,2÷1300 

К, що підтверджують експериментальні дослідження. 

Нижню (Т=4,2 К) та верхню межі (Т≤1300 К) температур використання 

чутливих елементів термоперетворювачів визначають технічні обмеження (нижня 

межа) та технологічні особливості отримання термометричних матеріалів, які 

передбачають гомогенізуючий відпал матеріалів за температури Т=1300 К у 

вакуумованих кварцевих ампулах на протязі 720 годин. 

Основою термометра опору є зразки прямокутної форми розмірами 0,5×0,5×5 

(мм3) з контактами з мідного/платинового дроту. Було отримано два варіанти 

чутливих елементів: до 450 К (Cu контакти) та до 1300 К Pt контакти). У табл. 5.1, 

як приклад, наведено інтерполяційне рівняння R(T) чутливого елемента 

термометра опору на основі TiNiSn0.995Ga0.005, а на рис. 5.40, як приклад, наведено 

його функції перетворення.  

Таблиця 5.1 

Інтерполяційне рівняння R(T) чутливого елемента термометра опору на 

основі TiNiSn0.995Ga0.005  

R(T) = R0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (Ом) Bi = B*
i/R0. 

R0 93.65686 

В1 -0.26567 

В2 5.68285 10-4 

B3 -8.16771 10-7 

B4 5.92147 10-10 

B5 -1.63034 10-13 

Коефіцієнт кореляції C = 0.99854 



 202 

Залежність R(T) чутливого елемента на основі TiNiSn0.995Ga0.005 задовільно 

описується інтерполяційним рівнянням 5-го ступеня (рис. 5.40) і є гладкою 

кривою. Залежність R(T) забезпечує однозначність вимірювань у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К, а температурний коефіцієнт опору становить 7,2·10-2 К-1.  

  

а б 

Рис. 5.40. Температурні залежності значень опору R  (а) та регулярних 

відхилень   (б) термометра опору на основі TiNiSn0.995Ga0.005 

 

Дослідження також показали, що використання новітніх термометричних 

матеріалів на основі ТіNiSn дозволяє отримати термоелектроди обох знаків для 

термоелектричної термометрії (дві вітки термопар з різними знаками). Було 

отримано низькотемпературні та високотемпературні термоперетворювачі. У 

першому випадку основою чутливого елементу була термоелектрична пара мідь-

термометричний матеріал, а верхня межа використання складає 450 К.  

У другому варіанті утворена термоелектрична пара платина-термометричний 

матеріал, а верхня межа обмежена стабільністю структури матеріалу Т≤1300 К. 

Функції перетворення, а також номінальні статичні характеристики отриманих 

термоелектричних перетворювачів описуються вже згаданим інтерполяційним 

рівнянням. У табл. 5.2, як приклад, наведено рівняння Е(T) чутливого елемента 

перетворювача Pt-Ti0.98Y0.02NiSn, а на рис. 5.41, як приклад, наведено його функції 

перетворення. 
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Таблиця 5.2 

Інтерполяційне рівняння Е(T) чутливого елемента  

термоперетворювача Pt-Ti0.98Y0.02NiSn 

Е(T) = Е0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (мВ) Bi = B*
i/Е0. 

Е0 1.20675 

В1 0.03276 

В2 7.94527 10-6 

B3 -2.40264 10-8 

B4 3.31279 10-11 

B5 -1.03033 10-14 

Коефіцієнт кореляції C = 0,99986 

 

Як видно з рис. 5.41, залежність термо-ерс від температури Е(T) 

термоелектричного перетворювача Pt-Ti0.98Y0.02NiSn задовільно описується 

інтерполяційним рівнянням 5-го степеня, є гладкою кривою, що забезпечує 

однозначність температурних вимірювань у діапазоні Т=4,2÷1300 К.  

  

а б 

Рис. 5.41. Температурні залежності термо-ерс Е(T) (а) та регулярних відхилень 

  (б) термоелектричного перетворювача Pt-Ti0.98Y0.02NiSn 

 

Результати експериментальних тестувань отриманих чутливих елементів 

термоперетворювачів (табл. 5.3) на основі напів-Гейслерової фази ТіNiSn 

показують, що залежності електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) від температури 

мають однозначний характер. У той же час, амплітуда зміни значень 
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електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) чутливих елементів термоперетворювачів є 

достатньо високою і дозволяє з високою точністю реєструвати зміну температури.  

 

Таблиця 5.3 

Характеристики окремих чутливих елементів термоперетворювачів 

Термоелектричні чутливі елементи  

Pt-термометричний матеріал 

Чутливі елементи термометрів опору 

(контакти платинові) 

Термом. матеріал Викор., К Термом. матеріал ТКО, К-1 Викор.,К 

Pt-Ti0.98Y0.02NiSn 4,2÷1300 Ti0.98Y0.02NiSn 5,1·10-2 4,2÷1300 

Pt-Ti0.96Y0.04NiSn 4,2÷1300 Ti0.96Y0.04NiSn 3,3·10-1 4,2÷1300 

Pt-Ti0.995Dy0.005NiSn 4,2÷1300 Ti0.995Dy0.005NiSn 1,2·10-1 4,2÷1300 

Pt-Ti0.98Dy0.02NiSn 4,2÷1300 TiNiSn0.995Ga0.005 7,2·10-2 4,2÷1300 

Pt-Ti0.995V0.005NiSn 4,2÷300 Ti0.995V0.005NiSn 2,5·10-1 4,2÷1300 

Pt-Ti0.99V0.01NiSn 4,2÷1300 Ti0.99V0.01NiSn 4,6·10-2 4,2÷1300 

Pt-TiNiSn0.98Ga0.02 4,2÷1300 TiNiSn0.98Ga0.02 1,5·10-1 4,2÷1300 

Pt-TiNi0.995Cu0.005Sn 4,2÷1300 TiNi0.995Cu0.005Sn 1,7·10-1 4,2÷1300 

Pt-TiNi0.995Co0.005Sn 4,2÷1300 TiNi0.995Co0.005Sn 1,1·10-1 4,2÷1300 

Pt-TiNi0.98Co0.02Sn 4,2÷1300 TiNi0.98Co0.02Sn 6,8·10-2 4,2÷1300 

 

Отримані чутливі елементи термоперетворювачів мають високу чутливість, а 

зміни термо-ерс у дослідженому діапазоні є більшою від відомих промислових 

термопар. ТКО отриманих чутливих елементів термометрів опору на основі 

новітніх термометричних матеріалів переважає ТКО металів, але є меншим 

значенням ТКО напівпровідників. Необхідно зазначити, що з числа відомих нам 

термоперетворювачів на основі напівпровідників не працює в діапазоні температу 

Т=4,2÷1300 К.  

На основі результатів кінетичних досліджень чутливих елементів із новітніх 

термометричних матеріалів на основі ТіNiSn, які володіють як додатними, так і 

від’ємними значеннями термо-ерс, запропонована термоелектрична пара 

чутливого елемента термоелектричного перетворювача.  
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На протязі року була досліджена часова стабільність (ΔT) характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі напів-Гейслерової фази 

ТіNiSn (рис. 5.42 шляхом вимірюванням за температури Т=273 К значень опору та 

термо-ерс для електрорезистивних TiNiSn0.995Ga0.005 і Ti0.995Dy0.005NiSn та 

термоелектричних перетворювачів Pt-Ti0.98Y0.02NiSn і Pt-Ti0.995V0.005NiSn у 

залежності від числа циклів нагрів-охолодження у діапазоні Т=300÷1300 К.  

  

а б 

Рис. 5.42. Дослідження стабільності характеристик чутливих елементів за 

300T  К електрорезистивних TiNiSn0.995Ga0.005 (1) і Ti0.995Dy0.005NiSn (2) (а) та 

термоелектричних перетворювачів Pt-Ti0.98Y0.02NiSn (1) і Pt-Ti0.995V0.005NiSn (2) 

(б) у залежності від кількості циклів N нагрів-охолодження 

 

Встановлено, що після 21 термоцикла значення температури, отримані з 

вимірювань опору та термо-ерс чутливих елементів перетворювачів, є 

стабільними у межах ±0,045 К та ±0,035 К, відповідно. Таким чином, отримані 

чутливі елементи електрорезистивних та термоелектричних перетворювачів 

володіють стабільними характеристиками.  

 

5.9. Висновки РОЗДІЛУ 5 

1. Встановлено закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних матеріалів 
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TiNiSn1-xGax, Ti1-xYxNiSn, Ti1-xDyxNiSn, Ti1-xVxNiSn, TiNi1-xCuxSn та TiNi1-xCoxSn у 

діапазоні 4,2÷1300 К з покращеними метрологічними характеристиками. 

Досліджена часова стабільність та відтворюваність характеристик чутливих 

елементів шляхом вимірюванням значень опору та термо-ерс за Т=273 К. 

Показано, що значення температури, отримані з вимірювань опору та термо-ерс 

після 21 цикла нагрів-охолодження в діапазоні 300÷1300 К стабільні у межах 

±0,045 К та ±0,035 К, відповідно, що дозволяє їхнє запровадження для 

температурних вимірювань. 

2. Розвинуто метод отримання термоелектричної пари чутливого елементу 

термоелектричного термометра (термопари) на основі новітніх термометричних 

матеріалів TiNiSn1-xGax, Ti1-xYxNiSn, Ti1-xDyxNiSn, Ti1-xVxNiSn, TiNi1-xCuxSn та 

TiNi1-xCoxSn, обидві вітки якої виготовлені з матеріалів електронного та діркового 

типів провідності. Отримана лінійка чутливих елементів у 4÷6 підвищує їхню 

чутливість та розширяє діапазон температурних вимірювань одним термометром, 

а відношення зміни значень термо-ерс до температурного діапазону є більшим від 

усіх відомих промислових термопар. 

3. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів 

TiNiSn1-xGax, Ti1-xYxNiSn, Ti1-xDyxNiSn, Ti1-xVxNiSn, TiNi1-xCuxSn та TiNi1-xCoxSn, 

що підвищує точність та розширяє діапазон температурних вимірювань. ТКО 

отриманих чутливих елементів термометрів опору на основі новітніх 

термометричних матеріалів переважає ТКО металів, але є меншим значенням 

ТКО напівпровідників. Необхідно зазначити, що з числа відомих нам 

перетворювачів на основі напівпровідників не працює в діапазоні температу 

Т=4,2÷1300 К.  
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РОЗДІЛ 6  

МОДЕЛЮВАННЯ, ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ОСНОВІ НАПІВ-ГЕЙСЛЕРОВОЇ ФАЗИ ZrNiSn 

 

6.1. Загальні зауваження 

Попередні дослідження термометричних матеріалів [8,9], отриманих шляхом 

легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn атомами рідкісноземельних, перехідних 

3d-, 4d-металів та р-елементами, виявили непрогнозоване генерування дефектів, 

що впливають на електронну структуру матеріалу, а також його властивості. Такі 

зміни властивостей термометричних матеріалів на основі ZrNiSn не дозволяли 

їхнє використання для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів.  

Використовуючи підходи [8,101] для опису неупорядкованих систем, якими є 

термометричні матеріали на основі напів-Гейслерових фаз HfNiSn, TiNiSn та 

ZrNiSn, досліджено механізми генерування донорів у чутливих елементах на 

основі ZrNiSn1-xGax. Отримані результати дозволять оптимізувати характеристики 

термометричних матеріалів чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax.  

У досліджених раніше чутливих елементах на основі термометричних 

матеріалів ТіNiSn1-xGax (Розділ 5.1) встановлено упорядкування структури, а 

також одночасне генерування акцепторів (Ga має менше р-електронів, ніж Sn) та 

донорів поява вакансій у позиції Sn) [129-193]. 

 

6.2. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу ZrNiSn1-xGax  

6.2.1. Моделювання структурних та термодинамічних характеристик 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі ZrNiSn1-xGax 

Моделювання термодинамічних характеристик чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGax показало, що залежність ΔG(х) має мініму при x≈0.4 за температури 
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відпалу матеріалів Т=1073 К (рис. 6.1а), показуючи межу розчинності Ga у 

структурі напів-Гейслерової фази ZrNiSn.  

  

а б 

Рис. 6.1. Зміна значень термодинамічного потенціалу ΔG(х) при: 1 – Т=0 К; 2 – 

Т=473 К; 3 – Т=673 К; 4 – Т=873 К; 5 – Т=1073 К; 5 – Т=1273 К (а) та періоду 

елементарної комірки а(х) (б) чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх 

 

Структурні дослідження чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх показали 

упорядкованість структури, в якій атомний радіус а(х) змешується. Ми 

прогнозували такий результат, оскільки атомний радіус Ga (rGa=0.141 нм) є 

менший за такий в олова (rSn=0.162 нм). З рис. 6.1б видно, що залежність а(х) 

змінюється немонотонно.  

Упорядкування структури матеріалів чутливих елементів на основі ZrNiSn1-

xGax робить стабільними характеристики при термоциклах нагрів-охолодження до 

температури гомогенізую чого відпалу. 

 

6.2.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax для упорядкованої структури  

Для прогнозування поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax проведено 

розрахунок DOS (рис. 6.2). Розрахунок DOS проведено для упорядкованої 

структури у відповідності до структурних досліджень.  
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Рис. 6.2. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі ZrNiSn1-xGax для упорядкованої структури термометричного матеріалу  

 

Як видно з рис. 6.2, при уведенні у ZrNiSn найменших концентрацій домішки 

Ga рівень Фермі εF (пунктирна лінія) починає дрейфувати від зони провідності εС 

у напрямі валентної зони εV, яку перетне за певних концентрацій Ga. При 

проходженні рівня Фермі εF через середину забороненої зони (х≈0,025) та дрейфі 

до валентної зони, зміниться тип провідності чутливого елемента, а дірки стануть 

основними носіями струму. Зазначимо, що окрім дрейфу рівня Фермі εF 

відбувається зменшення енергетичного зазору між зонами. 

Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGax також дозволяє моделювати їхні кінетичні характеристики, зокрема, 

поведінку питомого електропору ρ(х,Т) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) за різних 

температур та концентрацій домішки (рис. 6.3). Для розрахунку α(х,Т) та ρ(х,Т) 

використано відповідно співвідношення (3.1) та (3.2).  

З рис. 6.3 видно, що за різних концентрацій Ga можна отримати чутливі 

елементи з високими значеннями питомого електропору та коефіцієнта термо-ерс 

обох знаків. У свою чергу, високі додатні і від’ємні значення коефіцієнта термо-

ерс ZrNiSn1-xGax дозволяють створити чутливі елементи термоелектричних 

термометрів (отримувати дві вітки термопари). Результати моделювання 

енергетичних та кінетичних характеристик чутливих елементів на основі ZrNiSn1-

xGax виконане для упорядкованої структури [129-193]. 
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а б 

Рис. 6.3. Моделювання зміни ρ(х) (а) та α(х) (б) чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGax при: 1 – 80 К; 2 – 250 К; 3 – 380 К 

 

 

6.2.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax 

Залежності опору ρ та коефіцієнта термо-ерс α чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGax наведені на рис. 6.4 та рис. 6.5. Залежності lnρ(1/T) та α(1/Т) чутливих 

елементів на основі ZrNiSn1-xGax є типовими для СЛСКН, апроксимуються за 

допомогою відомих співвідношень (3.2) та (3.3) [8,101]. З високотемпературних 

ділянок залежностей lnρ(1/T) та α(1/Т) ZrNiSn1-xGax обчислено енергетичні 

параметри чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax.  

У свою чергу, з низькотемпературних активаційних ділянок lnρ(1/T) та α(1/Т) 

обчислено значення енергії стрибкової провідності ε3
ρ та енергію активації ε3

α 

дрібномасштабної флуктуації. Наявність на залежностях lnρ(1/T) для всіх 

чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGax активації за високих температур є 

свідченням розташування рівня Фермі за межами зон неперервних енергій. Даний 

рзультат суперечить розрахункам DOS чутливих елементів ZrNiSn1-xGax (рис. 6.2), 

які прогнозували перетин рівнем Фермі εF валентної зони за х≈0.04. 

Якщо припустити, що у матеріалах чутливих елементів на основі ZrNiSn1-

xGax генеруються лише акцептори, то за концентрації Ga, наприклад, х=0.15 

(NA
Ga≈3·1021 см-3), рівень Фермі εF давно мав би перетнути валентну зону. Однак 
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ми цього не спостерігаємо, що можливе за умови одночасного генерування 

донорів невідомого походження, які компенсують акцептори, що залишить рівень 

Фермі εF у зоні заборонених енергій.  

  

  

  

Рис. 6.4. Зміна ln(ρ(1/T) (1) та α(1/T) (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNiSn1-xGax 

 

Якщо припустити, що в напів-Гейслеровій фазі ZrNiSn не існує донорних 

рівнів ɛD
1, то легування напів-Гейслерової фази приведе до зменшення опору ρ(х). 

За найменшої концентрації чутливого елемента на основі ZrNiSn1-xGax приводить 
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до росту залежності ρ(х) за Т=80 К від ρ(х=0)=4751.1 мкОм∙м до ρ(х=0.01)=10677.7 

мкОм∙м. Стрімкий ріст залежності ρ(х) на ділянці х=0÷0.01 визначають два 

процеси:  

– зменшення числа донорних станів ɛD
1 при упорядкуванні структури 

матеріалів чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх; 

– зменшення числа вільних електронів при їхньому захопленні акцепторами. 

  

  

  

Рис. 6.5. Залежності ρ(х) (1) та α(х) (2) чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх 

за різних температур 

 



 213 

При складах чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх, х>0.01, опір ρ(х) так 

само стрімко зменшуються від ρ(х=0.02)=4255.89 мкОм∙м до ρ(х=0.05)=3079.7 

мкОм∙м та ρ(х=0.10)=1275.7 мкОм∙м. Таке може бути лише за умови збільшення 

концентрації носіїв струму. Нагадаємо (рис. 6.4 та 6.5), що за температури 80 К 

знак коефіцієнта термо-ерс чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх 

залишається від’ємним. З ростом температури хід кривої зміни опору ρ(х) 

чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх трансформується, відображаючи зміни 

в електронній структурі.  

Таким чином, в чутливих елементах термоперетворювачів на основі ZrNiSn1-

xGaх, які містять незначні концентрації Ga, максимум на залежності ρ(х) за 

концентрації х≈0.01 (рис. 6.5) пов’язаний з існуванням у забороненій зоні 

донорних станів ɛD
1.  

В матеріалах чутливих елементах на основі ZrNiSn1-xGaх, х=0.01, число 

донорних рівнів ів з енергією ɛD
1 є меншим, ніж число генерованих акцепторів з 

енергією ɛА. Коли в чутливих елементах на основі ZrNiSn1-xGaх концентрація 

домішки Ga більша за х≥0.02 знак α(х) з від’ємного стає додатним при рості 

температури з 80 К до T1
inv. (рис. 6.6).  

 

Рис. 6.6. Залежність Tinv. чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх. 

 

Однак, при подальшому підвищенні температури у чутливих елементах на 

основі ZrNiSn1-xGaх, х≈0.02 та х≈0.05, х≈0,10, коефіцієнт термо-ерс стає від’ємним 

(рис. 6.6). Така поведінка α(х) в ZrNiSn1-xGaх за Т=T2
inv. можлива за умови, що у 
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термометричному матеріалі, поряд з домішковими акцепторними станами ɛА, 

генеруються глибокі донорні стани ɛD
2. 

Зміна енергетичних характеристик чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх 

показує, що в цих матеріалах одночасно генеруються акцептори та донори (рис. 

6.7а). Легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn приводить до заглиблення рівня 

Фермі εF до 138.8 меВ і 153.2 меВ.  

  

а б 

Рис. 6.7. Залежності ε1
ρ(х) (1) і ε1

α(х) (2) (а) та χ(х) (б) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNiSn1-xGaх 

 

Цікавими є результати досліджень магнітної сприйнятливості χ чутливих 

елементів на основі ZrNiSn1-xGaх (рис. 6.7б). Було встановлено, що матеріали 

чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх, х>0.01, парамагнетики Паулі. 

Поведінка χ(х) на рис. 6.7б можлива лише за умови появи у матеріалах чутливих 

елементів на основі ZrNiSn1-xGaх одночасно електронів та дірок (χ~g(εF)). 

Таким чином, дослідження чутливих елементів термоперетворювачів на 

основі ZrNiSn1-xGaх показали складний характер одночасного утворення у 

матеріалі електронів та дірок. Саме це і є тим негативним фактором, який 

породжує не прогнозованість характеристик чутливих елементів на основі напів-

Гейслерової фази ZrNiSn. Однак використання розробленого алгоритму 

ітераційного моделювання дозволить вирішити дану проблему. 
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6.2.4. Моделювання структурних, енергетичних та кінетичних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі ZrNiSn1-

xGaх з урахування результатів кінетичних досліджень  

Отже наведені вище результати досліджень чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGaх не дали відповіді стосовно їхніх механізмів провідності через 

непрогнозоване генерування дефектів різної природи. Адекватність результатів 

моделювання DOS та результатів експериментуальних вимірювань енергетичних 

параметрів чутливих елементів передбачає, що модель їхньої структури є 

максимально наближена до реального стану. А тому результати моделювання 

DOS у порівнянні з результатами експерименту дають можливість отримати 

інформацію про реальну структуру чутливого елемента, яка недоступна 

рентгенівським методам дослідження. 

Маючи експериментальні результати швидкості дрейфу рівня Фермі εF як 

енергії активації ε1
ρ(х) чутливих елементів на основі ZrNiSn1-xGaх (рис. 6.7а, крива 

1), шукали таке співвідношення донорів та акцепторів (ступінь компенсації), яке 

зробить швидкість руху рівня Фермі εF максимально близькою до ε1
ρ(х) 

Розрахунки розподілу густини електронних станів проведені для всіхмоливих 

варіантах структури чутливих елементів на основі основі ZrNiSn1-xGaх (рис. 6.8).  

 
 

а б 

Рис. 6.8. Зміна числа Ni в 4а (1) та вакансій в 4b (2) (а) та положення рівня 

Фермі εF з екперименту (1) і розрахунку (2) (б) чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGaх 
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Моделюванння прийшло до висновку, що в матеріалах чутливих елементів на 

основі ZrNiSn1-xGaх утворюються вакансії у позиції атомів олова. На рис. 6.8а 

показані результати розрахунку зміни всіх структурних дефектів ZrNiSn1-xGaх, що 

забезпечує у межах похибки близькість розрахованої швидкості руху рівня Фермі 

εF (рис. 6.8б, крива 2) та отриманої з lnρ(1/T) (рис. 6.8б, крива 1).  

  

  

 
 

Рис. 6.9. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) чутливих елементів 

на основі ZrNiSn1-xGaх з урахуванням вакансій у позиції 4b атомів Sn  
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Отримана модель структури матеріалів чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGaх дозволила провести розрахунок розподілу густини електронних 

станів DOS, який адекватно відображає ступінь компенсації (рис. 6.9).  

З рис. 6.9 також видно, що рівень Фермі εF в чутливих елементах на основі 

ZrNiSn1-xGaх за усіх концентрацій Ga незначно змінює положення у забороненій 

зоні відносно зони провідності рис. 6.4) та узгоджується з результатами їхніх 

кінетичних характеристик.  

Таким чином, на основі проведених досліджень чутливих елементів на основі 

ZrNiSn1-xGaх можемо стверджувати, що отримано лінійку термоперетворювачів, 

придатних для роботи у температурному діапазоні 4.2÷1300 К. Отримання за 

різних концентрацій Ga високих значень питомого електропору та коефіцієнта 

термо-ерс обох знаків дозволяють створити високоефективні чутливі елементи 

термометрів опору, а високі значення коефіцієнта термо-ерс ZrNiSn1-xGaх 

дозволяють створити дві вітки чутливих елементів термоелектричних термометрів 

(отримати дві вітки термопари). Упорядкованість структури чутливих елементів 

на основі ZrNiSn1-xGaх забезпечує відтворюваність їхніх характеристик до 

температури гомогенізуючого відпалу термометричного матеріалу Т=1273 К. 

 

6.3. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу Zr1-xCexNiSn 

Спроби отримати чутливі елементи термоперетворювачів на основі 

термометричних матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn рідкісноземельними металами (R) [8,9] не були успішними, оскільки 

незрозумілим був механізм електропровідності, який визначають енергетичні 

рівні дефектів. При формуванні твердих тіл за участі R атомів їхні валентні 

електрони у результаті невеликого розміру (~0,04 нм) локалізовані на іонному 

остові: реалізовувався випадок максимальної локалізації, а відповідні електронні 

оболонки ведуть себе як атомні і характеризуються тими ж квантовими числами 

L, S, J, як і стани відповідного ізольованого іона. Типове значення валентності 
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рідкісноземельних металів 3+ (R3+). У випадку Се3+ 4f-оболонка містить 1 

неспарений електрон (4f1), а у випадку валентності Се4+ 4f-рівень є пустим (4f0). 

Це приводить до того, що для відповідних атомів енергетично близькими є різні 

валентні стани і R атоми можуть володіти у дробовим числом 4f-електронів [8]. У 

матеріалах за участі R металів, що є напівпровідниками, 4f- рівень розташовується 

поблизу зони провідності (εС).  

Тобто, можна очікувати, що у випадку легування напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn, наприклад, атомами Се їхня 4f- оболонка може втратити стабільність. А 

тому виникла ідея використати властивість Се змінювати валентність при 

легуванні ZrNiSn. У свою чергу, дослідження магнітної сприйнятливості 

матеріалів з Се дозволяє у парамагнітній області встановлювати рівень 

наповненості 4f-оболонки [8]. Нижче наведено результати досліджень механізмів 

провідності чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn, що дозволить моделювати 

та отримувати термічно стабільні характеристики до 1273 К з високими 

значеннями електроопору та додатними і від’ємними значеннями коефіцієнта 

термо-ерс. Остання умова дозволить отримувати дві вітки термоелектричного 

перетворювача (отримувати дві вітки термопари). 

 

6.3.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Zr1-xCexNiSn 

Мікрозондовий та рентгенівський аналази концентрації атомів на поверхні 

матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn показав упорядкованість та 

однорідність їхньої структури. Тобто, легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

упорядковує кристалічну структуру матеріалу чутливих елементів на основі Zr1-

хCexNiSn і робить її та характеристики чутливих елементів стійкими до 

температурних та часових змін до температури гомогенізуючого відпалу 1273 К. 

У матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn періоду елементарної 

комірки а(x) зростає, оскільки атомний радіус Ce (rCe=0.172 нм) є більший за 

такий у Zr (rZr=0.1602 нм) (рис. 6.10).  
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Рис. 6.10. Залежність а(x) (1) та числаNi у позиції 4а Zr (2) у матеріалах 

чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn 

 

З іншого боку, упорядкування структури матеріалів чутливих елементів на 

основі Zr1-хCexNiSn для x>0.01 свідчить, що на ділянці х=0÷0.02 атоми Ni 

покидають позицію Zr (4а) (рис. 6.10, крива 2): відбувається «заліковування» 

дефектів та зменшення концентрації донорів. Одночасно у тій же позиції 4а при 

заміщенні Zr атомами Се можуть генеруватися або дефекти акцептори, коли 

валентний стан Се становить 3+, або донори, коли валентний стан Се є 4+. Отже, 

легування ZrNiSn атомами Се шляхом заміщення Zr супроводжується одночасним 

зменшенням числа донорів (Ni у позиції Zr(4а)) та генеруванням у цій же позиції 

донорів або акцепторів у залежності від валентного стану Се. То ж виникає 

запитання, а якою є валентність Се у матеріалів чутливих елементах на основі Zr1-

хCexNiSn? Адже ці параметри є ключовими для розрахунку електронної структури 

чутливих елементів, а встановлення валентного стану Се є необхідною умовою 

для розуміння механізмів електропровідності.  

 

6.3.2. Експериментальні дослідження магнітних характеристик чутливих 

елементів перетворювачів на основі Zr1-хCexNiSn  

За найменшої концентрації домішки Се (х=0.01), уведеної у структуру напів-

Гейслерової фази діамагнетика ZrNiSn (χ=-0.07∙10-6 см3/г) виникає парамагнітний 

стан, а невеликі значення магнітної сприйнятливості (χ=0.23∙10-6 см3/г), а також 

незалежність від напруженості магнітного поля та температури вказує на 

парамагнетизм Паулі (рис. 6.11, крива 1). У такому разі, магнітну сприйнятливість 
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чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn визначають вільні електрони, а її 

значення пропорційні густині електронних станів на рівні Фермі g(εF) (для 

парамагнетика Паулі ~g(εF)). Беручи до уваги, що на ділянці концентрацій 

х=0÷0.08 залежність (х) зростає, можемо стверджувати про генерування 

структурних дефектів донорної природи. 

 

Рис. 6.11. Зміна значень магнітної сприйнятливості χ (1) та g(εF) для Се4+ (2) 

і Се3+ (3) чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn 

  
 

Відсутність магнітного моменту у матеріалах чутливих елементів на основі 

Zr1-хCexNiSn (ппоказує відсутність електронів 4f-оболонці. Це дозволяє 

заключити, що валентність Се є +4. Однак, незрозумілим є зменшення значень 

(х) Zr1-хCexNiSn за х>0.08, вказуючи на зменшення g(εF). Однією з причин такої 

поведінки (х) може бути генерування акцепторів за невідомим механізмом, 

однак це вимагає детального дослідження.  

Таким чином, дослідження магнітної сприйнятливості чутливих елементів на 

основі Zr1-хCexNiSn не виявило електронів на 4f-оболонці, а генеровані структурні 

дефекти мають донорну природу.  

 

6.3.3. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn для упорядкованої структури  

Для моделювання поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn проведено 

розрахунок DOS для упорядкованої структури та станів Се3+ та Се4+ (рис. 6.12).  
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Як і очікувалося, у випадку Се+3 у кристалі генеруються структурні дефекти 

акцепторної природи, а тому при збільшенні концентрації Се+3 рівень Фермі εF 

прямує від зони провідності εС до валентної зони εV матеріалів чутливих елементів 

на основі Zr1-хCexNiSn, яку перетне за х≈0.05. У випадку Се4+ відбувається 

перебудова зони провідності εС, зменшується ширина забороненої зони, а рівень 

Фермі εF є біля зони провідності через донорну природ генерованих дефектів. 

У даному контексті цікаво порівняти зміну (х) та густини електронних 

станів на рівні Фермі g(εF) для випадків стану Се3+ та Се4+ (рис. 6.11).  

  

  

Рис. 6.12. Моделювання енергетичних характеристик (DOS) для упорядкованої 

структури чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn для Се+3 (а) та Се+4 (б)  

 

Розрахунки показують, що у випадку Се3+, коли генеруються акцептори, 

густина станів g(εF) спадає на ділянці х=0÷0,02, проходячи через мінімум за 

х≈0.02, який пов’язаний з підходом рівня Фермі εF до середини εg. У чутливих 

елементах термоперетворювачів на основі Zr1-хCexNiSn, х>0,02, вже дірки 
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визначають їхню провідність, а рівень Фермі εF наближається до валентної зони, 

яку перетне за х≈0,06, що супроводжується збільшенням значень g(εF). Можемо 

зробити висновок, що залежність g(εF) чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn 

для Се3+ не відповідає зміні магнітної сприйнятливості χ(х), яка за концентрації 

х≈0.06 проходить через максимум і у подальшому незначно спадає.  

Натомість, характер зміни значень Фермі g(εF) чутливих елементів на основі 

Zr1-хCexNiSn для випадку Се4+, коли генеруються донори, є близьким до 

залежності χ(х) (рис. 6.11, крива 2), що показує валентність Се 4+. Видно, що зона 

провідності εС розщеплюється для Се4+ (поява екстремуму (рис. 6.12б)), вказуючи 

на зменшення значень g(εF). Спад залежності χ(х) за х>0,08 лише відображає факт 

перебудови електронної структури чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn, а 

результати кінетичних досліджень дозволять додатково встановити валентний 

стан Се та природу генерованих дефектів та їхній вплив на електропровідність. 

 

6.3.4. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn 

Зміна значень питомого опору ρ та та коефіцієнта термо-ерс α чутливих 

елементів на основі Zr1-хCexNiSn наведено на рис. 6.13 та 6.14.  

  

а б 

Рис. 6.13. Температурні залежності питомого опору lnρ(1/T) (а) та коефіцієнта 

термо-ерс α(1/Т) (б) різних складів чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn: 1 

– х=0.01; 2 – х=0.02; 3 – х=0.04; 4 – х=0.05; 5 – х=0.07; 6 – х=0.08; 7 – х=0.10  
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Температурні залежності lnρ(1/T) та α(1/Т) є типовими для легованих 

напівпровідників з високо- та низькотемпературними активаційними ділянками 

[129-193], з яких обчислено енергетичні параметри. 

Уведення у напів-Гейслерову фазу ZrNiSn найменшої концентрації Се не 

приводить до зміни типу провідності чутливих елементів на основі Zr1-хCexNiSn, а 

значення коефіцієнта термо-ерс α від’ємні (рис. 6.13б, 6.14б). Так, За 80 К, 

значення коефіцієнта термо-ерс α(х) змінюються від α(х=0)=-14 мкВ/К до 

α(х=0.01)=-107 мкВ/К і α(х=0.10)=-8 мкВ/К. Така поведінка α(х) чутливих 

елементів на основі Zr1-хCexNiSn дозволяє стверджувати, що утворені у матеріалі 

дефекти мають донорну природу, що є можливим лише при валентності Се 4+. 

Таким чином, зміна значень питомого опору ρ(х) та коефіцієнта термо-ерс 

α(х) чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn вказуює на генерування донорів, 

що можливо при Се 4+. А це означає, що ступінь компенсації матеріалів чутливих 

елементів на основі Zr1-xCexNiSn зменшиться. Даний результат узгоджується з 

експериментальними дослідженнями магнітного стану Се у матеріалах чутливих 

елементів на основі Zr1-xCexNiSn (рис. 6.11), а також з результатами моделювання 

їхніх енергетичних характеристик (рис. 6.12). 

  

а б 

Рис. 6.14. Зміна ρ(х) (а) та α(х) (б) чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn 

при: 1 – 80 К; 2 – 160 К; 3 – 250 К; 4 – 300 К; 5 – 380 К 

 

Зміна значень енергії активації 


1 (х) чутливих елементів на основі Zr1-

xCexNiSn (енергія активації з рівня Фермі εF у зону провідності) не показує 
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наявності акцепторів (рис. 6.15а). Так, якщо в ZrNiSn значення 


1 (х) відображає 

положення рівня Фермі εF до краю зони провідності, то легування ZrNiSn Се 

(х=0.01) приводить до зменшення значень 


1 (х) (рис. 6.15а): рівень Фермі εF 

дрейфує до зони провідності, що можливе при появі донорів за умови валентності 

Се 4+. У такому разі, чому виникає максимуму за х=0.01 на залежності )(
1

x , 

значення якої пропорційні амплітуді модуляції зон неперервних енергій (рис. 

6.15а), яка відображає зміну ступеня компенсації матеріалу чутливих елементів? 

На перший погляд, це виглядає як прояв механізму генерування акцепторів за 

невідомим досі механізмом, які компенсують донори, оскільки максимум )(
1

x  за 

х=0.01 відображає зменшення швидкості росту числа донорів у матеріалах Zr1-

xCexNiSn. Зазначимо, що число донорів росте пропорційно до числа атомів Се4+ у 

кристалографічній позиції Zr.  

  

а б 

Рис. 6.15. Залежності )(
1

x  (1) і )(
1

x  (2) (а) та )(
3

x  (1) і )(
3

x  (2) (б) 

чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn 

 

Для пояснення залучимо результати структурних досліджень, які показали, 

що у (Zr1-yNiy)NiSn позиція Zr (4а) до ~1ат.% (у=0.01) зайнята Ni, що є джерелом 

донорів. На ділянці х=0÷0.02 відбувається зменшення та повна ліквідація дефектів 

донорної природи при упорядкування структури (рис. 6.10). Оскільки атоми Се 

генерують донори, то на ділянці х=0÷0.02 на кожне число х уведених донорів 

(атомів Се) зменшується число донорів на значення у (Ni покидає позицію 4а). 
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Тобто, максимум на залежності )(
1

x  чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn 

за х=0.01 говорить про зменшення темпу генерування донорів, що у 

напівпровіднику має місце за умови появи акцепторів, що і збільшує ступінь його 

компенсації [8,101]. І лише у чутливих елементах на основі Zr1-xCexNiSn, х>0.02 

ріст концентрації домішки буде відповідати числу генерованих донорів, що у 

напівпровідновому матеріалі електронного типу провідності Zr1-xCexNiSn буде 

тепер зменшувати ступінь компенсації, про що свідчить хід залежності )(
1

x  

(рис. 6.15а). Незначний екстремум )(
1

x  за х=0.08 пов’язаний з перебудовою 

зони провідності εС, про що говорилося вище.  

Спад залежності )(
3

x  (рис. 6.15.б) вказує на зменшення радіусу локалізації 

електрона, що у матеріалі n-типу провідності можливе при рості числа донорів 

[101]. Зменшення значень амплітуди модуляції дрібномасштабної флуктуації від 

𝜀3
𝛼(х=0,01)=9,1 меВ до 𝜀3

𝛼(х=0,05)=3,9 меВ та 𝜀3
𝛼(х=0,10)=0,7 меВ також є 

можливим за умови генерування донорів. 

Таким чином, на основі проведених досліджень кристалічної та електронної 

структур, кінетичних та магнітних характеристик чутливих елементів на основі 

Zr1-xCexNiSn можемо стверджувати, що отримано лінійку термоперетворювачів, 

придатних для роботи у температурному діапазоні 4.2÷1300 К. Отримання за 

різних концентрацій Ce високих значень питомого електропору та коефіцієнта 

термо-ерс обох знаків дозволяють створити високоефективні чутливі елементи 

термометрів опору, а високі значення коефіцієнта термо-ерс Zr1-xCexNiSn 

дозволяють створити дві вітки чутливих елементів термоелектричних термометрів 

(отримати дві вітки термопари). Упорядкованість структури та парамагнетизм 

Паулі чутливих елементів на основі Zr1-xCexNiSn забезпечує відтворюваність їхніх 

характеристик за наявності зовнішнього магнітного поля до температури 

гомогенізуючого відпалу термометричного матеріалу Т=1273 К. 
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6.4. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітнього 

термометричного матеріалу ZrNi1-xRhxSn  

Продовжуючи програму пошуку принципово нових чутливих елементів 

засобів вимірювання температури проведено моделювання та дослідження 

лінійки нових чутливих елементів на основі термометричного матеріалу ZrNi1-

xRhxSn, отриманого легуванням напів-Гейслерової фази ZrNiSn атомами Rh, 

уведеними шляхом заміщення атомів Ni. Розуміння механізмів 

електропровідності чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn дозволить 

зрозуміти режими отримання термометричних матеріалів з високими та 

стабільними значаннями питомого електроопору та коефіцієнта термо-ерс у 

щирокому температурному діапазоні. 

Електронний тип провідності напів-Гейслерової фази ZrNiSn викликаний 

невпорядкованістю її структури що генерує структурні дефекти донорної 

природи, а легування ZrNiSn структура упорядковується і зникають донори, 

породжені «апріорним легуванням».  

З іншого боку, структура ZrNiSn містить значні тетраедричні пустоти (рис. 

6.16, a,б). У РОЗДІЛІ 3 описано виявлений нами ефект розташування Ni у 

пустотах, що також змінює ширину забороненої зони ɛg. 

 

   

а б в 

Рис. 6.16. Моделі ZrNiSn (a), (Zr1-yNiy)Ni1+xSn (б) та ZrNi1-xRhxSn (в) 
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Схожий результат отримано і при дослідженні термометричного матеріалу 

HfNi1-xRhxSn [63]. Тобто, при легуванні термометричного матеріалу n-типу 

акцепторною домішкою одночасно з акцепторами також виникають донори 

невідомого походження. У [63] прогнозували лише генерування акцепторів. 

Яка природа донорів? Автори [2] показали, що у ZrNiSn частина Ni міститься 

у пустотах структури, генеруючи донори («апріорне легування»). Також можна 

припустити, що експериментально встановлена донорна природа дефектів у 

напів-Гейслеровій фазі ZrNiSn викликана не так невпорядкованістю структури, як 

зайняттям пустот, що супроводжується появою донорів. 

 

6.4.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNi1-xRhxSn 

Структурний та мікрозондів аналізи поверхні чутливих елементів на основі 

ZrNi1-xRhxSn показав упорядкованість структури та її однорідність. Також було 

встановлено, що значення періоду елементарної комірки а(х) матеріалів чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn супроводжується збільшенням а(х), оскільки 

радіус Rh (rRh=0.136 нм) є більший за такий у Ni. Однак поведінка а(х) носить 

складний характер (рис. 6.17а).  

  

а б 

Рис. 6.17. Зміна а(х) (а) та DOS (б) матеріалів чутливих елементів на основі 

ZrNi1-xRhxSn для упорядкованого варіанту структури  
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Збільшення концентрації Rh у ZrNi1-xRhxSn, окрім структурних змін, впливає 

на перерозподіл електронної густини, які зумовлені двома процесами: 

– ліквідація донорів; 

– утворення акцепторів при заміщенні Ni (4с) на Rh.  

Таким чином, структурниі дослідження матеріалів чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhxSn показали, що збільшення числа Rh приведе до змін 

електронної структури термоелементів.  

 

6.4.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn для упорядкованої структури  

Для моделювання поведінки рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg та 

кінетичних характеристик чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn розраховано 

розподіл густини електронних станів (DOS) для упорядкованої структури (рис. 

6.17б). Як видно з рис. 6.17б, за найменших концентрацій домішки Rh рівень 

Фермі εF чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn дрейфує від зони провідності 

εС до середини забороненої зони εg і далі до валентної зони εV, яку перетне за 

х≈0.04. При перетині εF середини забороненої зони εg (х≈0.02) та русі до валентної 

зони εV, зміниться тип провідності і дірки стануть основними носіями. Окрім 

дрейфу рівня Фермі εF зменшується ширина забороненої зони εg (рис. 6.17б).  

Таким чином, результати розрахунку розподілу густини електронних станів 

DOS чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn показують появу акцепторів та 

зміну основних носіїв струму. 

 

6.4.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

Температурні та концентраційні залежності питомого електроопору ρ та 

коефіцієнта термо-ерс α чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn наведені на 

рис. 6.18 та 6.19. Залежності lnρ(1/T) та α(1/Т) (рис. 6.18) є типовими для СЛСКН, 

а активаційні ділянки вказують на кілька механізмів переносу заряду [8,101]. Для 

ZrNiSn розраховано значення енергії активації з рівня Фермі εF у зону провідності 
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ε1
ρ=97.6 меВ. На це вказують від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс α в усьому 

температурному інтервалі.  

  

  

  

Рис. 6.18. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (1) та  

коефіцієнта термо-ерс α(1/Т) (2) чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

 

Легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn домішкою Rh змінює характер 

зміни залежностей опору та коефіцієнта термо-ерс (рис. 6.18 та 6.19). У чутливих 

елементах термоперетворювачів на основі ZrNi1-xRhxSn, х=0.005, зростає опір до 



 230 

ρ(х=0.005)=2042.6 мкОм∙м. Прицьому у матеріалі чутливого елемента проходить 

зміна типу основних носіїв, а знак термо-ерс стає додатним. Прогнозування 

характеристик чутливих елементів, зокрема поведінки α(х), також показувало 

зміну знака α(х), з чого виходить, що у позиції 4с атомів Ni(Rh) генеруються 

акцептори. 

Оскільки в чутливих елементах на основі ZrNi1-xRhxSn, х=0.005, знак термо-

ерс при низьких температур є додатнім, то концентрація дірок є більшою, ніж 

електронів, а рівень Фермі εF знаходиться біля валентної зони. Така поведінка εF є 

реакцією на легування матеріалу n-типу акцепторами, що збільшує відношення 

іонізованих акцепторів та донорів. З ростом температури (Тinv.≥254 К) знак термо-

ерс знову від’ємний, а отже електрони знову є основними носіями струму.  

  

а б 

Рис. 6.19. Зміна значень ρ(х) (а) та α(х) (б) чутливих елементнів 

термоперетворювачів на основі ZrNi1-xRhxSn при: 1 – 80 К, 2 – 250 К, 3 – 380 К. 

 

Виходить, що в чутливих елементах на основі ZrNi1-xRhxSn, х=0.005, рівень 

Фермі εF з ростом температури дрейфує від валентної зони до зони провідності, 

перетинаючи середину забороненої зони ɛg за Тinv.≈254 К, коли настає повна 

компенсація.  

Для чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn, х=0.005, обчислено 

положення рівня Фермі εF 127.2 меВ (рис. 6.20а). Оскільки знак коефіцієнта 

термо-ерс за цих температур від’ємний, то бачимо відхід рівня Фермі εF від зони 
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провідності. Наявність максимуму на залежності α(1/Т) при Тext.≈190 K (рис. 6.18) 

показує, що провідність чутливих елементів одночасно здійснюється електронами 

та дірками. 

  

а б 

Рис. 6.20. Залежності ε1
ρ(х) (а) та ε1

α (б) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNi1-xRhxSn. Вставка (б):залежність ɛg(х) 

 

При вищих температурах, коли можливою є іонізація донорів, збільшується 

концентрація електронів та їхній внесок у провідність. З цих умов змінює знак 

коефіцієнт термо-ерс з додатного на від’ємний, а рівень Фермі εF за температури 

Тinv.≈254 К перетинає середину забороненої зони ɛg.  

Для перевірки коректності невпорядкованої моделі структури ZrNiSn 

дослідимо поведінку кінетичних та енергетичних характеристик чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn, х≥0.01. Опір чутливих елементів на основі ZrNi1-

xRhxSn зменшуються до ρ(х=0.05)=125.4 мкОм∙м та ρ(х=0.10)=40.9 мкОм∙м. При 

цьому знак коефіцієнта термо-ерс додатній. 

Можемо зазначити, що поведінка ρ(х) чутливих елементів на основі ZrNi1-

xRhxSn при низьких температурах відповідає результатам досліджень структури та 

розрахунків DOS (рис. 6.17б). Враховуючи, що дефекти донорної природи 

проявляються при значно більших концентраціях, ніж якби вони були генеровані 

особливостями напів-Гейслерової фази ZrNi1-xRhxSn, х≈0.01, запропонована у [8] 

модель дефектності структури ZrNiSn вимагає корекції.  
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Рис. 6.21. Залежності Tinv.(х) (1) та екстремуму Тext. на α(1/Т) (2) чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

 

Висновок про те, що в чутливих елементах на основі ZrNi1-xRhxSn одночасно 

проявляються акцептори та донори, випливає з аналізу поведінки рівня Фермі εF 

чутливих елементів термоперетворювачів з х=0.01 і х=0.03.  

У чутливих елементах на основі ZrNi1-xRhxSn, х=0.10, в яких за T=80÷400 K 

на залежності lnρ(1/T) відсутні будь-які активаційні ділянки (рис. 6.18), можемо 

стверджувати, що рівень Фермі εF перетнув валентну зону. Однак максимум на 

залежності lnρ(1/T) та формування високотемпературної активації вказує, що за 

вищих температур рівень Фермі εF вийде із валентної зони у заборонену [101]. 

Таке можливе лише за умови появи електронів невідомого походження, які 

іонізують акцептори  та змушуючи Фермі εF покинути валентну зону.  

 

6.4.4. Експериментальні дослідження магнітних характеристик чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

Результати дослідження магнітної сприйнятливості χ чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhxSn (рис. 6.22). Беручи до уваги той факт, що χ~g(εF) [8], то 

незначна зміна значень χ(х) у чутливих елементах на основі ZrNi1-xRhxSn означає, 

що і густина станів на рівні Фермі g(εF) також мало змінюється, що можливе за 

одночасного генерування донорів та акцепторів. Ріст залежності χ(х) на ділянці 

х=0÷0.01 не пов’язаний з ростом g(εF), оскільки ZrNiSn є слабким діамагнетиком.  
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Рис. 6.22. Зміна значень магнітної сприйнятливості χ чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhxSn при Т=300 К 

 

Отже, проведені дослідження чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

показують не простий характер зміни їхньої електронної структури, впливаючи на 

ширину забороненої зони та ступінь компенсації. Ми так і не встановили, чи 

знаходяться атоми Ni і/або Rh у тетраедричних пустотах, генеруючи дефекти 

донорної природи. Для вирішення цього завдання необхідно залучити інші методи 

дослідження. 

 

6.4.5. Моделювання термодинамічних характеристик чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn з урахуванням результатів кінетичних 

досліджень 

Термодинамічні розрахунки проведено для наступних моделей матеріалів 

чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn:  

а) ідеальна модель структури матеріалу чутливих елементів на основі ZrNi1-

xRhxSn, де атоми Ni заміщаються Rh (рис. 6.23а); б) модель матеріалу чутливих 

елементів на основі Zr(Ni1-xRhx)NiySn, в якій Ni знаходиться у пустотах (рис. 

6.23б); в) модель матеріалів чутливих елементів на основі ZrNiRhхSn, в якій атоми 

Ni повністю заповнюють позицію 4с, а Rh розташовується у пустотах (рис. 6.23в). 

 

 



 234 

   

а б в 

Рис. 6.23. Зміна значень термодинамічного потенціалу ΔG(x) матеріалів 

чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn 

 

6.4.6. Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhxSn з урахуванням результатів кінетичних досліджень 

На рис. 6.24 зображено результати моделювання енергетичних характеристик 

ZrNi[Niy]Sn. В [8] при розрахунках DOS ширина енергетичного вікна була 16 еВ, 

що є недостатньо для отримання вичерпної інформації про DOS і розрахунки 

проведено для 22 еВ (рис. 6.24). Можемо бачити, що в ZrNiSn рівень Фермі εF 

розташований біля зони провідності εС. Крім того, розташування Ni в пустоті 

породжує донорну зону ɛD
2, на якій розташовується εF.  

За результатами експериментальних досліджень чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhxSn, х≥0.01, встановлено, що в електропровідності беруть участь 

електрони. Як вже згадувалося, особливістю структури напів-Гейслерової фази 

ZrNiSn є наявність тетраедричних пустот (рис. 6.16а), які займають ~24% об’єму 

елементарної комірки. Автори [8] виявили ефект акумулювання Ni1+у. 

З ростом [Niy] рівень Фермі εF перетне дно зони провідності εС: відбудеться 

перехід провідності діелектрик-метал (перехід Андерсона) [101].  

Беручи до уваги представлені результати, досліджено вплив на положення 

рівня Фермі εF та значення ширини забороненої зони εg у чутливих елементах на 

основі ZrNi1-xRhxSn при заміщенні атомів Ni на Rh та атомів у пустотах (рис. 6.26) 

і (рис. 6.27).  
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Рис. 6.24. Розрахунок розподілу густини електронних станів DOS чутливих 

елементів на основі ZrNi[Niy]Sn 

 

У випадку чутливих елементів на основі ZrNi0.97Rh0.03[Ni0.002]Sn рівень Фермі 

εF розташовується поблизу середини забороненої зони εg, а знак коефіцієнта 

термо-ерс α(х) є чутливий до найменших змін ступеню компенсації. І лише в 

чутливих елементах на основі ZrNi0.95Rh0.05[Ni0.002]Sn рівень Фермі εF підійде до 

стелі валентної зони εV, що зумовить зміну типу основних носіїв струму, якими 

стануть дірки.  
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Рис. 6.25. Уточнений розрахунок зміни значень ширини забороненої зони εg 

чутливих елементів на основі ZrNi[Niy]Sn 

 

  

  

  

Рис. 6.26. Моделювання розподілу густини електронних станів DOS чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhx[Ni0.002]Sn 
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При збільшенні концентрації Rh (х=0.10) рівень Фермі εF перетне валентну 

зону εV, а провідність чутливих елементів на основі ZrNi0.90Rh0.10[Ni0.002]Sn є 

металічною. Результати розрахунку поведінки рівня Фермі εF, ширини 

забороненої зони εg, коефіцієнта термо-ерс α(х) чутливих елементів на основі 

ZrNi1-xRhx[Ni0.002]Sn відповідають експериментальним дослідженням. 

При збільшенні концентрації Rh до значень х=0.005÷0.03, відбудеться 

нейтралізація донорів і зросте ступінь компенсації матеріалів чутливих елементів 

на основі ZrNi1-xRhx[Ni0.004]Sn. Інверсія типу провідності чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xRhx[Ni0.004]Sn наступить за Rh х≥0.05, коли основними носіями є 

дірки. Зазначимо, що поведінка рівня Фермі εF у моделі матеріалів чутливих 

елементів ZrNi1-xRhx[Ni0.004]Sn відрізняється від результатів експерименту. 

Розглянемо наступний варіант кристалічної структури матеріалів чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn. На рис. 6.27 наведено результати розрахунку 

DOS для Zr1-λNi[Niy]Sn (а), Zr1-λNi1-xRhx[Niy]Sn (б) при появі вакансій (λ), а також 

Ni у вакансіях. В обох випадках концентрація вакансій в 4а та атомів Ni в 4d є 

однаковою: λ=0.0016, у=0.0018. У випадку матеріалів чутливих елементів на 

основі Zr1-λNi[Niy]Sn вакансії генерують у забороненій зоні акцепторні рівні, а 

поблизу валентної зони εV (рис. 6.27а) існує зона ɛA
2.  

  

а б 

Рис. 6.27. Моделювання DOS чутливих елементів на основі Zr1-λNi[Niy]Sn (а) та 

Zr1-λNi1-xRhx[Niy]Sn (б) за концентрацій: λ=0.0016 та у=0.0018. 
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Атоми Ni в тетраедричних пустотах формують домішкову донорну зона ɛD
2. 

Розташування атомів Ni у тетраедричних пустотах приводить до зменшення 

ширини забороненої зони εg напів-Гейслерової фази ZrNiSn (як в експерименті). 

На рис. 6.28 показано залежність ширини забороненої зони εg чутливих елементів 

на основі Zr1-λNi[Ni0.002]Sn від концентрації вакансій (λ).  

З рис. 6.28 видно, що значення ширини забороненої зони εg зменшуються від 

значень εg(у=0.002)=244 меВ до εg(у=0.003)=220 меВ та εg(у=0.01)=146 меВ. 

Зазначимо, що в представленому на рис. 6.27а розрахунку DOS чутливих 

елементів на основі Zr1-λNi[Niy]Sn, λ=0.0016 та у=0.0018, ширина забороненої зони 

εg=252 меВ. 

 

Рис. 6.28. Моделювання зміни значень ширини забороненої зони εg матеріалів 

чутливих елементів на основі Zr1-λNi[Ni0.002]Sn 

 

Запропонований вище алгоритм моделювання енергетичних рівнів (зон) у 

забороненій зоні матеріалів чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn демонструє 

чутливість їхніх фундаментальних параметрів, зокрема, положення рівня Фермі 

εF, густину станів на рівні Фермі g(εF), ширину забороненої зони εg тощо від 

найменших структурних змін матеріалу.  

Результати наведених досліджень показують складні зміни у кристалічній та 

електронній структурах чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn. Отримані 

результати дозволять цілеспрямовано оптимізувати характеристики матеріалів 

чутливих елементів для максимальної ефективності температурних вимірювань.  
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Таким чином, на основі проведених досліджень кристалічної та електронної 

структур, кінетичних та магнітних характеристик чутливих елементів на основі 

ZrNi1-xRhxSn можемо стверджувати, що отримано лінійку термоперетворювачів, 

придатних для роботи у температурному діапазоні 4.2÷1300 К. Отримання за 

різних концентрацій Rh високих значень питомого електропору та коефіцієнта 

термо-ерс обох знаків дозволяють створити високоефективні чутливі елементи 

термометрів опору, а високі значення коефіцієнта термо-ерс ZrNi1-xRhxSn 

дозволяють створити дві вітки чутливих елементів термоелектричних термометрів 

(отримати дві вітки термопари). Упорядкованість структури та парамагнетизм 

Паулі чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn забезпечує відтворюваність їхніх 

характеристик за наявності зовнішнього магнітного поля до температури 

гомогенізуючого відпалу термометричного матеріалу Т=1273 К. 

 

6.5. Моделювання, отримання та дослідження термічно стабільних 

чутливих елементів термоперетворювачів на основі новітніх 

термометричних матеріалів Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn 

6.5.1. Моделювання структурних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn 

Рентгенівські фазовий та структурний аналізи показали, що дифрактограми 

матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn індексуються у 

структурному типі MgAgAs [126] та відповідність складу шихти. Оскільки 

атомний радіус V (rV=0.134 нм) є меншим за такий у Zr (rZr=0.160 нм), однак 

більшим за атомний радіус Ni (rNi=0.124 нм), хід залежностей зміни значень 

періода елементарної комірки а(х) матеріалів згаданих чутливих елементів 

повинен бути протилежним. У випадку чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 

значення а(х) мали би зменшуватися, а у випадку ZrNi1-xVxSn – збільшуватися. 

Однак, результати структурних досліджень чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn виявили чітку тенденцію до росту а(х) (рис. 6.29).  

Цей експериментальний результат є першою важливою ознакою того, що у 

структурі матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn відбуваються 
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зміни, які нами не передбачалися і які будуть джерелом структурних дефектів, що 

визначатимуть їхні кінетичні властивості. Той факт, що у концентраційному 

діапазоні х=0.07÷0.10 значення періоду елементарної комірки а(х) Zr1-xVxNiSn не 

змінювалося може свідчити про обмежену розчинність V у матриці напів-

Гейслерової фази ZrNiSn. Даний факт опосередковано вказує, що у матеріалах 

чутливих елементів Zr1-xVxNiSn, х>0,07, можлива присутність незначної кількості 

металічної фази, яку ми не ідентифікували. А тому до результатів досліджень 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, х=0.10, підходимо з обережністю.  

  

а б 

Рис. 6.29. Зміна значень періоду елементарної комірки а(х) матеріалів 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn (а) та ZrNi1-xVxSn (б) 

 

Така поведінка періоду елементарної комірки а(х) Zr1-xVxNiSn виявилася 

неочікуваною, а уточнення кристалічної структури в силу малості домішки, 

концентрація якої є далеко за межами точності приладу, не дало відповіді на 

спосіб входження атомів V у матрицю напів-Гейслерової фази ZrNiSn.  

Оскільки атом V (3d34s2) містить на один d-електрон більше, ніж Zr (4d24s2), а 

також має на п’ять 3d-електронів менше, ніж Ni (3d84s2), то у матеріалах чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn відповідно повинні генеруватися 

структурні дефекти донорної та акцепторної природи. При цьому, у забороненій 

зоні чутливих елементів на основі згаданих термометричних матеріалів мали би 

з’явитися відповідні домішкові донорний та акцепторний енергетичні рівні.  
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Ріст залежності а(х) у матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 

можливий, наприклад, за умови неочікуваного зайняття атомами V 

кристалографічної позиції 4с менших за розміром атомів Ni (rNi=0.124 нм). У 

такому разі у кристалографічній позиції 4с будуть генеруватися структурні 

дефекти акцепторної природи. З іншого боку, у разі зайняття витісненими 

атомами Ni тетраедричних пустот структури, як це було матеріалах чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xRhxSn, генеруватимуться також дефекти донорної 

природи. Як результат, отримані матеріали чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn будуть СЛКН [101]. 

 

6.5.2. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn для упорядкованої 

структури  

На рис. 6.30 та 6.31 наведено результати розрахунку розподілу густини 

електронних станів DOS чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn 

для упорядкованої структури.  

  

а б 

Рис. 6.30. Моделювання DOS (а) та зміни ширини забороненої зони εg (б) 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn для упорядкованої структури 

 

Представлені результати досліджень DOS дозволяють моделювати як 

енергетичні характеристики чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-

xVxSn, зокрема, поведінку рівня Фермі εF, ширини забороненої зони εg, так і зміну 
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значень питомого електроопору ρ(х,Т) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) за різних 

концентрацій та температур. Особливості дослідження DOS Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-

xVxSn пов’язані із неоднозначністю структурних досліджень, які свідчать про 

складний характер структурних змін, що виникає у напів-Гейслеровій фазі ZrNiSn 

у разі уведення V. 

  

  

Рис. 6.31. Моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNi1-xVxSn 

 

Розрахунки показують, що рівень Фермі εF у разі уведення найменших 

концентрацій атомів V шляхом заміщення Zr починає стрімко дрейфувати у 

напрямі зони провідності, яку перетне за найменших концентрацій донорної 

домішки (рис. 6.30а). Подальше збільшення концентрації домішкових атомів V 

лише сприяє зануренню рівня Фермі εF у зону провідності матеріалів чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn. Окрім руху рівня Фермі εF до зони провідності 

також відбувається зменшення ширини забороненої зони матеріалів чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn. На це вказують результати досліджень, наведені 

на рис. рис. 6.30б. 
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У той же час, легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn домішковими 

атомами V, уведеними шляхом заміщення атомів Ni, показує дрейф рівня Фермі εF 

від зони провідності ZrNi1-xVxSn до валентної зони, яку перетне при х=0,04 (рис. 

6.31). Така поведінка рівня Фермі εF чутливих елементів на основі ZrNi1-xVxSn 

цілком зрозуміла, адже у матеріалі чутливих елементів генеруються структурні 

дефекти акцепторної природи.  

Моделювання зміни значень ρ(х,Т) та α(х,Т), виконане для упорядкованої 

структури матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, показує стрімкий 

спад значень ρ(х,Т) до концентрацій х≈0.03. У той же час коефіцієнт термо-ерс 

α(х,Т) за усіх концентрацій та температур залишається від’ємним, підтверджуючи 

тим самим висновок про входження рівня Фермі εF у зону провідності.  

У випадку чутливих елементів термоперетворювачів на основі ZrNi1-xVxSn 

моделювання зміни питомого електроопору ρ(х,Т) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т), 

також виконане для упорядкованої структури матеріалів чутливих елементів, 

спочатку показує стрімкий ріст значень ρ(х,Т), пов’язаних з «виморожуванням» 

вільних електронів на акцепторні стани (захоплення електронів акцепторами). 

При концентрації х≥0.02 відбудеться зміна типу основних носіїв струму чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xVxSn вд електронів до рірок. При цьому значення 

коефіцієнта термо-ерс повинні бути додатними. При подальшому рості 

концентрації V у матеріалах чутливих елементів на основі ZrNi1-xVxSn значення 

опору також почнуть стрімко зменшуватися, оскільки буде наростати 

концентрація вільних дірок при при іонізації акцепторів. 

Ступінь адекватності результатів моделювання покажуть експериментальні 

дослідження чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn. 

 

6.5.3. Експериментальні дослідження кінетичних та енергетичних 

характеристик чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn  

Зміна значень опору ρ та термо-ерс α чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn наведені на рис. 6.32-6.35. Залежності lnρ(1/T) та α(1/Т) Zr1-

xVxNiSn (рис. 6.32 та 6.33) є типовими для сильно легованих та сильно 
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компенсованих напівпровідників [101]. Це відбувається через закид носіїв струму 

ε1
ρ з рівня Фермі εF у зони неперервних енергій (високі температури) та стрибкова 

провідність ε3
ρ по енергетичних станах, близьких до рівня Фермі εF.  

  

  

  

Рис. 6.32. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (1) та  

коефіцієнта термо-ерс α(1/Т) (2) чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 

 

Уведення домішкових атомів V у структуру напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

супроводжується зміною як характеру поведінки залежностей електроопору 
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lnρ(1/T), так і коефіцієнтатермо-ерс α(1/Т) (рис. 6.32 та 6.33). Так, у чутливих 

елементах на основі Zr1-xVxNiSn заміщення атомів Zr на V повинно генерувати у 

матеріалі чутливого елемента структурні дефекти донорної природи, то 

збільшення концентрації вільних електронів має привести до зменшення значень 

значення питомого електроопору ρ(х,Т). Саме таку поведінку ρ(х,Т) можна бачити 

на рис. 6.34а. При цьому знак коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) Zr1-xVxNiSn 

залишається від’ємним за усіх концентрацій та температур (рис. 6.34б).  

  

  

Рис. 6.33. Температурні залежності питомого електроопору lnρ(1/T) (1) та  

коефіцієнта термо-ерс α(1/Т) (2) чутливих елементів на основі ZrNi1-xVxSn 

 

Отримані результати експериментальних досліджень зміни значень ρ(х,Т) та 

α(х,Т) чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn є близькими до результатів 

моделювання цих залежностей на основі аналізу електронної структури. 

Оскільки структура напів-Гейслерової фази ZrNiSn містить дефекти донорної 

природи (є невпорядкованою), то уведення найменших концентрацій домішки V у 

структуру матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn приведе до зміни 
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співвідношення донорів та акцепторів (ступінь компенсації). Це відбудеться як 

через ріст концентрації електронів з появою домішкової донорної зони ɛD
2 та 

збільшення числа донорів при заміщенні Zr на V, так і одночасного зменшення 

числа електронів через зникнення донорної зона ɛD
1 при упорядкуванні структури 

матеріалу чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn. За більших концентрацій 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, х>0.01, повинні генеруватися лише 

донори, що приведе до росту числа електронів та зменшення значень питомого 

електроопору ρ(х,Т), що ми і спостерігаємо на рис. 6.32 та 6.34. 

  

а б 

Рис. 6.34. Експериментально встановлена зміна значень ρ(х,Т) та α(х,Т) чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn за: 1– Т=80 К; 2 – Т=160 К; 3 – Т=380 К 

 

Наявність високотемпературних активаційних ділянок на залежностях 

lnρ(1/T) чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn навіть за «гігантських» 

концентрацій донорної домішки (ND
V≈1.9·1021 см-3 для х=0.10) (рис. 6.32) та 

від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) засвідчують, що рівень Фермі εF 

знаходиться у забороненій зоні біля дна зони провідності. Цей експериментальний 

факт є другою важливою ознакою того, що у матеріалах чутливих елементів на 

основі Zr1-xVxNiSn, окрім донорів, з’являються дефекти акцепторної природи за 

невідомим механізмом, які захоплюють вільні електрони, зменшуючи їхню 

концентрацію, що сповільнює рух рівня Фермі εF до зони провідності. Принагідно 

нагадаємо, що легування напів-Гейслерової фази ZrNiSn, наприклад, донорною 

домішкою Sb (4d105s25p3) при заміщенні олова Sn (4d105s25p2) (у Sb більше 5p-
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електронів) приводило до швидкого дрейфу рівня Фермі εF до зони провідності та 

її перетину за концентрації Sb х≈0.02, що супроводжувалося металізацією 

провідності ZrNiSn1-xSbx [8]. У нашому випадку чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn ми не спостерігаємо металізації провідності за жодних температур та 

концентрацій. І цей результат також не відповідає результатам поведінки рівня 

Фермі εF, отриманим при моделюванні його поведінки (6.30а). 

Характер зміни значень ρ(х,Т) та α(х,Т) чутливих елементів на основі ZrNi1-

xVxSn (рис. 6.35) є подібним до випадку чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 

(рис. 6.34). Однак, якщо у випадку чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 

від’ємні значення коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) прогнозувалися результатами 

моделювання (рівень Фермі рухався у напрямку до зони провідності), то від’ємні 

значення коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) для чутливих елементів на основі ZrNi1-

xVxSn є не очікуваним (рис. 6.33 та 6.35б). Даний результат показує, що в 

структурі матеріалів чутливих елементів на основі ZrNi1-xVxSn відбулися зміни, 

які генерували структурні дефекти донорної природи невідомого походження.  

  

а б 

Рис. 6.35. Експериментально встановлена зміна значень ρ(х,Т) та α(х,Т) чутливих 

елементів на основі ZrNi1-xVxSn при температурах: 1 – Т=80 К; 2 – Т=160 К; 3 – 

Т=250 К; 4 – Т=380 К 

 

З іншого боку, наявність високотемпературних активаційних ділянок на 

залежностях lnρ(1/T) чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn (рис. 

6.32 та 6.33) дозволяє обчислити значення енергії активації електронів ε1
ρ(х) з 
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рівня Фермі εF на край рухливості зони провідності і прослідкувати за динамікою 

положення рівня Фермі εF у забороненій зоні матеріалів чутливих елементів. У 

свою чергу, з активаційних ділянок α(1/Т) можемо отримати інформацію щодо 

зміни ступеню компенсації матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та 

ZrNi1-xVxSn шляхом обчислення значень енергії активації [8,101].  

На рис. 6.36 наведено залежності ε1
ρ(х) та ε1

α(х) чутливих елементів на основі 

Zr1-xVxNiSn. Так, за найменшої концентрації домішки х=0.01 рівень Фермі εF у 

матеріалі чутливого елемента на основі Zr1-xVxNiSn зі швидкістю ΔεF/Δх≈77.8 

меВ/%V стрімко наблизився до рівня протікання зони провідності на відстань 19.8 

меВ, тоді як у напів-Гейслеровій фазі ZrNiSn він знаходився на відстані 97.6 меВ.  

  

а б 

Рис. 6.36. Залежності ε1
ρ(х) (а) та ε1

α(х) (б) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі Zr1-xVxNiSn 

 

І це при тому, що на цій концентраційній ділянці відбувалося зменшення 

концентрації електронів через зникнення домішкової донорної зона ɛD
1 при 

упорядкуванні структури матеріалів чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, що 

мало би гальмувати рух рівня Фермі εF у напрямі зони провідності До речі, з 

подібною швидкістю рухався рівень Фермі εF до рівня протікання зони 

провідності у випадку легування ZrNiS донорною домішкою Sb [8]. Однак, за 

більших концентрацій V відбувається зменшення швидкості руху рівня Фермі εF у 

напрямі зони провідності. Так, на ділянці концентрацій х=0.01–0.03 швидкість 
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руху рівня Фермі εF становить ΔεF/Δх≈2.2 меВ/%V, а на ділянці х=0.03–0.10 стає 

ще меншою і становить ΔεF/Δх≈0.7 меВ/%V. Оскільки концентрація домішок V, 

які повинні генерувати донори, уводиться у матрицю напів-Гейслерової фази 

ZrNiS за лінійним законом, то за таким же законом мав би рухатися рівень Фермі 

εF до рівня протікання зони провідності чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn.  

Що є причиною «гальмування» цього руху? 

З точки зору фізичних основ таке можливе лише за умови одночасного з 

донорами генерування акцепторів за поки невідомим механізмом. Таким чином, 

даний експериментально отриманий результат є черговим фактом, який засвідчує 

появу у матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, окрім донорів, 

певного числа акцепторів, швидкість генерування яких поступається швидкості 

генерування донорів, оскільки рівень Фермі εF все ж наближається до рівня 

протікання зони провідності.  

Таке заключення отримує підтримку у характері поведінки енергії активації 

ε1
α(х) чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn, х≥0.01, (рис. 6.36б), яка показує 

ступінь компенсації матеріалу чутливого елемента. Оскільки залежність ε1
α(х) 

відображає співвідношення іонізованих акцепторів та донорів, то за умови 

від’ємного знаку коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) загальне число донорів у матеріалах 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn переважає число акцепторів. І чим 

більшою є різниця, тим меншою є компенсація і значення ε1
α(х) будуть меншими. 

Так, у матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn спочатку має 

місце зменшення ступеню компенсації, на що вказує зменшення значень енергії 

активації від ε1
α(х=0)=83.8 меВ меВ до ε1

α(х=0.01)=60.1 меВ та ε1
α(х=0.03)=52.5 

меВ. Таке зменшення значень ε1
α(х), як і швидкість руху рівня Фермі εF до зони 

провідності, також є нелінійним. Однак, вже за концентрації х>0.03 залежність 

ε1
α(х) стрімко наростає, досягнувши максимуму за х=0.07, показуючи що у 

кристалі генеруються акцептори з більшою швидкістю, ніж донори (однак 

загальне число іонізованих донорів все ж переважає кількість іонізованих 

акцепторів). Отриманий результат є черговим фактором, який показує на 

одночасне генерування у матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn 
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акцепторів та донорів. Ми вважаємо, що в силу структурних досліджень значення 

енергії активації ε1
α(х=0.10)=50.7 меВ не може вважатися таким, що відповідає 

реальному стану через можливе шунтування струму каналами другої фази.  

Поведінка енергетичних характеристик чутливих елементів на основі ZrNi1-

xVxSn, зокрема, положення рівня Фермі εF (значення ε1
ρ(х)) та зміна амплітуди 

модуляції енергетичних зон (значення ε1
α(х)) не дозволяє прослідкувати 

закономірності у їхній поведінці (рис. 6.37). 

 

Рис. 6.37. Залежності ε1
ρ(х) (1) та ε1

α(х) (2) чутливих елементів 

термоперетворювачів на основі ZrNi1-xVxSn 

 

Таким чином, наведені експериментальні результати кінетичних та 

енергетичних досліджень підтвердили прогнози структурних досліджень 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn, які прогнозували 

складний характер входження атомів V у матрицю напівпровідника, на що 

вказувало не очікуване збільшення значень періоду елементарної комірки а(х) 

(рис. 6.29). Ааналіз показує, що одного боку, збільшення значень періоду 

елементарної комірки а(х), а з іншого, появи акцепторів у матеріалах чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn та донорів у матеріалах чутливих елементів на 

основі ZrNi1-xVxSn можна лише за умови часткового зайняття атомами V 

кристалографічної позиції 4с менших за розміром атомів Ni (rNi=0.124 нм). Якщо 

ж витіснені атоми Ni займатимуть тетраедричні пустоти структури, як це було у 

випадку чутливих елементів на основі ZrNi1-xRhxSn, то в матеріалах чутливих 

елементів на основі Zr1-xVxNiSn генеруватимуться також донори.  
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Наведені міркування можуть перейти у розряд наукового результату лише за 

умови відповідних досліджень, зокрема, розрахунків електронної структури для 

різних варіантів просторового розташування атомів у матриці напів-Гейслерової 

фази ZrNiSn, які покажуть рух рівня Фермі εF. Співставлення результатів 

розрахунків з експериментальними дасть остаточну відповідь про механізм 

входження атомів V у структуру ZrNiSn, що зробить прогнозованою поведінку 

кінетичних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Zr1-

xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn. Саме це буде предметом наших наступних досліджень. 

 

6.5.4. Моделювання енергетичних та кінетичних характеристик 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn з урахуванням 

результатів кінетичних досліджень 

Отже наведені вище результати досліджень чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn не дали відповіді стосовно їхніх механізмів провідності 

через непрогнозоване генерування дефектів різної природи. Моделювання 

енергетичних характеристик чутливих елементів з урахуванням результатів 

експерименту у методі ітераційного моделювання показало, що у структурі 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn відбулися зміни.  

  

Рис. 6.38. Моделювання DOS чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn з 

урахуванням зайняття витісненими атомами Ni тетраедричних пустот структури 

 

Для чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn найбільш доцільним виявився 

варіант просторового розташування, в якому одночасно певна частина атомів V 
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займає кристалографічну позицію Zr, генеруючи структурні дефекти донорної 

природи, а інша – позицію 4с атомів Ni, генеруючи структурні дефекти 

акцепторної природи. У свою чергу, витіснені атоми Ni займатимуть тетраедричні 

пустоти структури, як це було у випадку чутливих елементів на основі ZrNi1-

xRhxSn, і в матеріалах чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn також 

генеруються структурні дефекти донорної природи.  

У випадку чутливих елементів на основі ZrNi1-xVxSn найімовірнішим є 

варіант просторового розташування, в якому одночасно певна частина атомів V 

займає кристалографічну позицію Ni, генеруючи структурні дефекти акцепторної 

природи, а атоми Ni переходять у тетраедричні пустоти, генеруючи структурні 

дефекти донорної природи.  

Моделювання DOS чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xVxSn 

узгоджується з поведінкою енергетичних характеристик. Це дає право провести 

моделювання температурних та концентраційних залежностей їхніх кінетичних 

характеристик. Моделювання зміни значень питомого електроопору ρ(х,Т) та 

α(х,Т) (рис. 6.39), виконане з урахуванням структурних змін у матеріалах 

чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn.  

  

а б 

Рис. 6.39. Моделювання зміни ρ(х,Т) та α(х,Т) чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn для упорядкованої структури за: 1– Т=80 К; 2 – Т=160 К; 3 – Т=380 К 

 

На рис. 6.39а можемо бачити стрімкий спад значень ρ(х,Т) до концентрацій 

х≈0.02. За більших концентрацій домішки V відбувається подальше зменшення 
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значень питомого електропору, однак швидкість зміни сповільниться. Така 

поведінка ρ(х,Т) є зрозумілою і пов’язана з генеруванням у матеріалі чутливого 

елемента структурних дефектів донорної природи, які збільшують концентрацію 

вільних електронів. У той же час коефіцієнт термо-ерс α(х,Т) за усіх концентрацій 

та температур залишається від’ємним (рис. 6.39б), підтверджуючи тим самим 

висновок про входження рівня Фермі εF у зону провідності. Отримані результати 

моделювання енергетичних характеристик чутливих елементів на основі Zr1-

xVxNiSn дозволяють прогнозовано отримати лінійку перетворювачів, стійких до 

температурних та часових змін у діапазоні 4.2÷1300 К. Саме упорядкованість 

структури чутливих елементів на основі Zr1-xVxNiSn забезпечує відтворюваність 

їхніх характеристик.  

 

6.6. Чутливі елементи електрорезистивних та термоелектричних 

перетворювачів на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn 

Дослідження структурних, енергетичних, кінетичних та магнітних 

характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі напів-

Гейслерової фази ZrNiSn показали можливість отримати лінійку перетворювачів 

зі стабільними та відтворюваними характеристики у діапазоні Т=4,2÷1300 К [129].  

Результати проведених досліджень стали основою для вирішення проблеми 

розширення діапазону температурних вимірювань та покращення метрологічних і 

експлуатаційних характеристик термоперетворювачів шляхом застосування 

новітніх термометричних матеріалів на основі ZrNiSn. Нижче, як приклади, 

наведено результати досліджень та характеристики окремих чутливих елементів 

засобів вимірювання температури виготовлених на основі новітніх 

термометричних матеріалів ZrNiSn1-xGax, Zr1-xCexNiSn, Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xRhxSn. 

Легування ZrNiSn атомами рідкісноземельного 4f-металу Ce, 3d-металу V, 4d-

металу Rh та 4p-металу Ga проведене для отримання максимальних значень 

коефіцієнта термо-ерс α і питомого електроопору ρ у діапазоні 4,2÷1300 К. Нижня 

межа діапазону обмежена технічними можливостями досліджень, а верхня у 1300 

К – технологією отримання матеріалів, яка передбачає їхній гомогенізуючий 



 254 

відпал у вакуумованих кварцевих ампулах на протязі 720 годин, який приводить 

матеріал у стан термодинамічної рівноваги за Т=1300 К.  

Гарантією стабільності роботи термоперетворювачів у діапазоні Т=4,2÷1300 

К є стабільність кристалічної структури матеріалів чутливих елементів засобів 

вимірювання температури, яку досягнуто завдяки упорядкуванню структури 

ZrNiSn відповідним легуванням. У свою чергу, стабільність кристалічної 

структури чутливих елементів є основою для стабільності їхньої електронної 

структури та термометричних характеристик у діапазоні Т=4,2÷1300 К, що 

підтверджують експериментальні дослідження.  

Дослідження також показали, що використання новітніх термометричних 

матеріалів на основі ZrNiSn дозволяє отримати термоелектроди обох знаків для 

термоелектричної термометрії (дві вітки термопар з різними знаками).  

Основою термометра опору є зразки прямокутної форми розмірами 0,5×0,5×5 

(мм3) з контактами з мідного/платинового дроту. Було отримано два варіанти 

чутливих елементів: до 450 К (Cu контакти) та до 1300 К Pt контакти).  

У табл. 6.1, як приклад, наведено інтерполяційне рівняння R(T) чутливого 

елемента термометра опору на основі ZrNi0.995Rh0.005Sn, а на рис. 6.40, як приклад, 

наведено його функції перетворення. Як можемо бачити з рис. 6.40, залежність 

R(T) чутливого елемента термометра опору на основі ZrNi0.995Rh0.005Sn задовільно 

описується інтерполяційним рівнянням 5-го степеня, є гладкою кривою. 

Таблиця 6.1 

Інтерполяційне рівняння R(T) чутливого елемента термометра опору на 

основі ZrNi0.995Rh0.005Sn 

R(T) = R0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (Ом) Bi = B*
i/R0. 

R0 163.15762 

В1 -0.3266 

В2 6.73721 10-4 

B3 -1.11236 10-6 

B4 8.7361 10-10 

B5 -2.50437 10-13 

Коефіцієнт кореляції C = 0.99954 
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Залежність R(T) (рис. 6.40) забезпечує однозначність вимірювань у діапазоні 

Т=4,2÷1300 К, а температурний коефіцієнт опору (ТКО) становить 1,2·10-1 К-1. 

  

а б 

Рис. 6.40. Температурні залежності значень опору R  (а) та регулярних 

відхилень   (б) термометра опору на основі ZrNi0.995Rh0.005Sn 

 

Також було отримано два варіанти чутливих елементів: низькотемпературні 

та високотемпературні. У першому варіанті основою чутливого елементу була 

термоелектрична пара мідь-термометричний матеріал. Верхня температурна межа 

таких чутливих елементів складає 450 К. У другому варіанті утворена 

термоелектрична пара платина-термометричний матеріал. Верхня межа обмежена 

температурною стабільністю структури матеріалу перетворювача і становить 

Т≤1300 К. У табл. 6.2, як приклад, наведено інтерполяційне рівняння Е(T) 

чутливого елемента термоелектричного перетворювача Pt-Zr0.995Ce0.005NiSn, а на 

рис. 6.41, як приклад, наведено його функції перетворення. Як видно з рис. 6.41, 

залежність термо-ерс від температури Е(T) термоелектричного перетворювача Pt-

Zr0.995Ce0.005NiSn задовільно описується інтерполяційним рівнянням 5-го степеня, 

є гладкою кривою, що забезпечує однозначність температурних вимірювань у 

діапазоні Т=4,2÷1300 К. Результати експериментальних тестувань отриманих 

чутливих елементів термоперетворювачів (табл. 6.3) на основі напів-Гейслерової 

фази ZrNiSn показують, що залежності електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) від 

температури мають однозначний характер (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.2 

Інтерполяційне рівняння Е(T) чутливого елемента  

термоперетворювача Pt-Zr0.995Ce0.005NiSn 

Е(T) = Е0(1 + B*
1T + B*

2T
2 + B*

3T
3 + 

B*
4T

4 + B*
5T

5) (мВ) Bi = B*
i/Е0. 

Е0 0.46316 

В1 2.78578 10-4 

В2 -3.90929 10-5 

B3 -1.70265 10-8 

B4 2.17694 10-11 

B5 -1.07183 10-14 

Коефіцієнт кореляції C = 0,99992 

 

У той же час, амплітуда зміни значень електроопору R(T) та термо-ерс Е(Т) 

чутливих елементів термоперетворювачів є достатньо високою.  

  

а б 

Рис. 6.41. Температурні залежності термо-ерс Е(T) (а) та регулярних відхилень 

  (б) термоелектричного перетворювача Pt-Zr0.995Ce0.005NiSn 

 

На основі результатів кінетичних досліджень чутливих елементів із новітніх 

термометричних матеріалів на основі ZrNiSn, які володіють як додатними, так і 

від’ємними значеннями термо-ерс, запропонована термоелектрична пара 

чутливого елемента термоелектричного перетворювача. 

 



 257 

Таблиця 6.3 

Характеристики окремих чутливих елементів термоперетворювачів 

Термоелектричні чутливі елементи  

Pt/Cu-термометричний матеріал 

Чутливі елементи термометрів опору 

Термом. матеріал Викор., К Термом. матеріал ТКО, К-1 Викор.,К 

Pt-Zr0.995Ce0.005NiSn 4,2÷1300 Zr0.995Ce0.005NiSn 1,3·10-1 4,2÷1300 

Pt-Zr0.99Ce0.01NiSn 4,2÷1300 Zr0.99Ce0.01NiSn 8,1·10-2 4,2÷1300 

Pt-Zr0.98Ce0.02NiSn 4,2÷1300 Zr0.98Ce0.02NiSn 6,2·10-2 4,2÷1300 

Pt-ZrNiSn0.99Ga0.01 4,2÷1300 ZrNiSn0.99Ga0.01 9,1·10-2 4,2÷1300 

Pt-ZrNiSn0.995Ga0.005 4,2÷300 ZrNiSn0.995Ga0.005 1,1·10-1 4,2÷1300 

Pt-ZrNi0.995Rh0.005Sn 4,2÷1300 ZrNi0.995Rh0.005Sn 1,2·10-1 4,2÷1300 

Pt-ZrNi0.99Rh0.01Sn 4,2÷1300 ZrNi0.99Rh0.01Sn 8,6·10-2 4,2÷1300 

 4,2÷1300 Zr0.995V0.005NiSn 7,9·10-2 4,2÷1300 

Pt-Zr0.99V0.01NiSn 4,2÷1300 Zr0.99V0.01NiSn 6,1·10-2 4,2÷1300 

Pt-Zr0.95V0.05NiSn 4,2÷1300 Zr0.95V0.05NiSn 4,8·10-2 4,2÷1300 

 

На рис. 6.42, як приклад, наведено результати моделювання функції 

перетворення термоелектричного перетворювача ZrNi0.99Rh0.01Sn-Zr0.99V0.01NiSn, а 

також для порівняння термопари PtRh-Pt (тип ТПП 13).  

 

Рис. 6.42. Моделювання функція перетворення чутливого елементу 

термоелектричного перетворювача ZrNi0.99Rh0.01Sn-Zr0.99V0.01NiSn 

 

На протязі року була досліджена часова стабільність характеристик чутливих 

елементів термоперетворювачів на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn шляхом 



 258 

вимірюванням за температури Т=273 К значень опору та термо-ерс для 

електрорезистивних ZrNi0.995Rh0.005Sn і Zr0.95V0.05NiSn та термоелектричних 

перетворювачів Pt-Zr0.995Ce0.005NiSn і Pt-ZrNiSn0.99Ga0.01 у залежності від числа 

циклів нагрів-охолодження у діапазоні Т=300÷1300 К. Встановлено, що після 25 

термоциклів значення температури, отримані з вимірювань опору та термо-ерс 

чутливих елементів перетворювачів, є стабільними у межах ±0,02 К та ±0,025 К, 

відповідно. Таким чином, отримані чутливі елементи електрорезистивних та 

термоелектричних перетворювачів володіють стабільними характеристиками. 

 

6.6. Висновки РОЗДІЛУ 6 

1. Встановлено закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних матеріалів 

матеріалів ZrNiSn1-xGax, Zr1-xCexNiSn, Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xRhxSn у діапазоні 

4,2÷1300 К з покращеними метрологічними характеристиками. Досліджена часова 

стабільність та відтворюваність характеристик чутливих елементів шляхом 

вимірюванням значень опору та термо-ерс за Т=273 К. Показано, що значення 

температури, отримані з вимірювань опору та термо-ерс після 25 циклів нагрів-

охолодження в діапазоні 300÷1300 К стабільні у межах ±0,03 К та ±0,02 К, 

відповідно, що дозволяє їхнє запровадження для температурних вимірювань. 

2. Розвинуто метод отримання термоелектричної пари чутливого елементу 

термоелектричного термометра (термопари) на основі новітніх термометричних 

матеріалів ZrNiSn1-xGax, Zr1-xCexNiSn, Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xRhxSn, обидві вітки якої 

виготовлені з матеріалів електронного та діркового типів провідності, що у 4÷6 

підвищує чутливість існуючих термоперетворювачів та розширяє діапазон 

температурних вимірювань одним термометром. Отримані лінійки чутливих 

елементів термоелектричних перетворювачів на основі новітніх термометричних 

матеріалів ZrNiSn1-xGax, Zr1-xCexNiSn, Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xRhxSn мають високу 

чутливістю, яка є більшою від усіх відомих промислових термопар. 

3. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів 
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ZrNiSn1-xGax, Zr1-xCexNiSn, Zr1-xVxNiSn та ZrNi1-xRhxSn, що підвищує точність та 

розширяє діапазон температурних вимірювань. ТКО отриманих термометрів 

опору є більшим від ТКО металів. У той же час, жодний із відоих термометрів 

опору на базі традиційних напівпровідників не забезпечує стабільність 

характеристик у діапазоні температур 4.2÷1300 К. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему 

розвитку фізичних основ термометрії шляхом запровадження методу 

ітераційного моделювання кінетичних і енергетичних параметрів термочутливих 

елементів та отримання на основі новітніх термометричних матеріалів нових 

чутливих елементів засобів вимірювання температури з покращеними 

метрологічними та експлуатаційними характеристиками.  

1. Обґрунтовано та розроблено концепцію моделювання та отримання 

термічно стійких чутливих елементів засобів вимірювання температури на основі 

новітніх термометричних матеріалів, отриманих легуванням напів-Гейслерових 

фаз рідкісноземельними 4f- та перехідними 3d- і 4d-металами, а також 4p-металом 

Ga, шляхом розроблення методу ітераційного моделювання структурних, 

енергетичних, термодинамічних та кінетичних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів з урахуванням результатів експериментальних вимірювань 

температурних залежностей питомого електроопору ρ, коефіцієнта термо-ерс α та 

магнітної сприйнятливості χ. Запровадження методу дає змогу суттєво підвищити 

ефективність моделювання термометричних характеристик чутливих елементів 

термоперетворювачів, а середнє значення коефіцієнта невідповідності 

експериментально отриманих та прогнозованих значень електроопору і термо-ерс 

у температурному діапазоні 4,2÷1300 К не перевищує ±5%.  

2. На основі аналізу структури чутливого елемента термоперетворювача 

запропоновано феноменологічну модель його електронної структури, яка пояснює 

механізм утворення фундаментального енергетичного параметру 

напівпровідникового термометричного матеріалу – забороненої зони εg. Своєю 

чергою, знання такого механізму робить зрозумілими способи впливу на значення 

електроопору ρ та термо-ерс α на етапі формування термометричних матеріалів і 

дає змогу моделювати й отримувати чутливі елементи термоперетворювачів з 

високими значеннями температурного коефіцієнта опору та термо-ерс обох знаків, 

що підвищує їхні метрологічні та експлуатаційні характеристики. 
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3. Розвинуто метод моделювання кінетичних характеристик нових чутливих 

елементів термоперетворювачів у широкому температурному діапазоні шляхом 

розрахунків розподілу густини електронних станів (DOS), густини станів на рівні 

Фермі g(εF), ширини забороненої зони εg, глибини залягання рівня Фермі εF тощо. 

Для моделювання характеристик методом KKR використано ліцензоване 

програмне забезпечення AkaiKKR та SPR-KKR у наближенні локальної густини 

(LDA) для обмінно-кореляційного потенціалу з параметризацією Moruzzi-Janak-

Williams. Використання експериментальних значень періоду елементарної 

комірки а(х) матеріалу чутливого елемента на k-сітці розміром 10×10×10 при 

ширині енергетичного вікна у 22 еВ дозволило моделювати положення рівня 

Фермі εF з точністю ±6 меВ для 1000 значень енергій.  

4. Встановлено закономірності функцій перетворення чутливих елементів 

засобів вимірювання температури на основі новітніх термометричних матеріалів у 

температурному діапазоні 4,2÷1300 К з покращеними метрологічними 

характеристиками. Протягом року досліджено часову стабільність та 

відтворюваність характеристик чутливих елементів шляхом вимірюванням 

значень опору та термо-ерс за Т=273 К. Показано, що значення температури, 

отримані з вимірювань опору та термо-ерс чутливих елементів перетворювачів, 

після 25 циклів нагрів-охолодження в діапазоні 273÷1300 К стабільні у межах 

±0,02 К та ±0,03 К, відповідно, що дозволяє їхнє запровадження для 

температурних вимірювань. 

5. Розвинуто метод отримання термоелектричної пари чутливого елемента 

термоелектричного термометра (термопари), обидві вітки якої виготовлені з 

новітніх термометричних матеріалів електронного та діркового типів провідності.  

Отримана лінійка чутливих елементів у 4÷6 підвищує їхню чутливість та 

розширяє діапазон температурних вимірювань одним термометром, а відношення 

зміни значень термо-ерс до температурного діапазону є більшим від усіх відомих 

промислових термопар. 

6. Розвинуто метод отримання лінійки термічно стабільних чутливих 

елементів електрорезистивних термометрів з новітніх термометричних матеріалів, 
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що значно підвищує точність та розширяє діапазон температурних вимірювань. 

Окрім того, температурний коефіцієнт опору отриманих чутливих елементів 

термометрів опору переважає ТКО металів. Водночас, жодний із відомих 

термометрів опору на базі традиційних напівпровідників не забезпечує 

стабільності характеристик у діапазоні температур 4,2÷1300 К. 

7. Отримані нові наукові результати використовуються в ПрАТ НВО 

“Термоприлад” (м. Львів), СП “Галка» Лтд” (м. Львів), ДП НДІ “Система” (м. 

Львів), а також у навчальному процесі та при виконанні науково-дослідних робіт 

на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету 

”Львівська політехніка”. 
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