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Termoelektrický jev nebo také Peltier-Seebeckův jev se zabívá přímou pře-
měnou rozdílů teplot materiálu na elektrické napětí a nebo naopak. Pel-
tierův jev je opakem jevu Seebeckova. Mezi jevy podobné jevům termo-
elektrickým patří i Thomsonův jev nebo ohřev Jouleovým teplem. Jouleův 
jev nemůže být vratný, protože by se neslučoval se zákony termodynamiky. 
Thomsonův i Peltier-Seebeckův jev je vratný. Tyto jevy se používají k  pří-
mému generování elektřiny, k  měření elektrické veličiny nebo k  chlazení 
předmětů. Velikostí napětí je určeno množství ohřevu nebo chlazení. Tato 
zařízení se používají tam, kde je požadováno kontrolovat teplotu. 

Seebeckův jev
Jedná se o přímou přeměnu teplotního rozdílu na elektrické napětí. Thomas 
Johann Seebeck (německý fyzik) tento jev zcela náhodou objevil v roce 1821, 
při němž zjistil, že existuje elektrické napětí měřené na obou koncích kovové 
tyče, když je mezi nimi teplotní gradient ΔT. Při tomto jevu také zjistil, že ru-
čička kompasu se při vytvoření uzavřené smyčky ze dvou různých kovů s roz-
dílem teplot v jejich spoji odkloní. 
Kovy rozdílných teplot ve spoji vytváří proudovou smyčku, ve které vzniká vli-
vem průchodu elektrického proudu magnetické pole. Při tomto jevu vzniká 
vlivem rozdílných teplot ve dvou různých kovech nebo polovodičích elektric-
ké napětí. Elektrony nepřetržitě proudí, pouze pokud vodiče vytváří uzavřený 
obvod. Na stupeň Celsia pak připadá napětí v řádu několik mikrovoltů.

Cílem práce je návrh a zhotovení sondy pro měření termoelektrického na-
pětí objemových vzorků. Sonda byla složena z hliníkových hrotů. Bohužel 
hliníkové hroty měly špatnou elektrickou vodivost, tak bylo nutno vyrobit 
nové hroty z mědi, kvůli lepší elektrické vodivosti a menšímu přechodové-
mu odporu. Byl také vyroben držák pro upevnění sondy. Pro měření teplo-
ty bylo třeba zvládnout svařování termočlánků, pro měření rozdílu teplot 
na každém z měřicích hrotů. Naměřené údaje jsou ukládány do počítače, 
kde je dále zpracuji. Z provedených měření budou posuzovány změny ter-
moelektrických vlastností v  souvislosti se změnami mikrostruktury oceli 
(různá tepelná zpracování, deformace povrchu).

Difuzní tok částic
Tok částic (elektrony v kovu, elektrony a díry v polovodičích, Ionty v Iontových 
vodičích) v materiálech bude difundovat, když bude rozdílná teplota na jed-
nom konci vodiče oproti tomu druhému. Horká částice difunduje z horkého 
konce na studený konec, jakmile je nižší hustota horkých částic na studeném 
konci vodiče. Studená částice difunduje ze studeného konce na horký konec ze 
stejného důvodu.
Na studeném konci vodiče je nižší hustota částic horkých, takže se horká části-
ce přemístí z horkého konce na konec studený. Právě proto se studená částice 
přemístí na horký konec.  
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