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چکیده

در این مقاله ویژگیهای ترموالکتریکی پیوندگاه ملکولی پلیآنیلین را بررای سره
هندسهی متفاوت اتصال ملکول به الکترود شامل پارا (متقارن) ،متا و اورترو (هرر

دو نامتقارن) بررسی میکنیم .الکترودهای انتخاب شرده مشرابه کارهرای تبربری

سهبعدی و مرکزوجهی میباشرند و ا رهیاترت ترابر گررین عیرتعرادلی در ر یرم

پاسررخ ی رری برررای بررهدسررت آوردن ضرررایب ترموالکتریررت اسررتفاده مرریشررود.

هامیلتونی سیستم مورد بررسی با استفاده ا روش تنگبست نوشته میشود .نتایج

نشان میدهد که هدایت الکتریکی و هدایت گرمایی در اتصال نامتقرارن ملکرول

به الکترودها کاهش مرییابرد ،درحرالیکره تروان گرمرایی و ردد شایسرت ی در

اتصالهای نامتقارن رتتار بهتری را ا یود نشان میدهند و در اتصال متا و اورترو

دارای اتزایش هستند .بنابراین دم تقارن در اتصال این پیوندگاهِ ملکولی موجب

بهبود کارایی ترموالکتریکی سیستم میشود که نتیبهای م لروب بررای مقققرین

میباشد .ا طرر دی رر رتترار نوسرانی تروان گرمرایی نشران مریدهرد کره نرو
1
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حاملهای شرکتکننده در تونرل نری گرمرایی برا ترییرر مکران ترا هرای انرر ی
ملکولی نسبت به ترا ترمی ترییر میکند.

واژههای کلیدی :پیوندگاه ملکولی پلیآنیلین ،هندسهی اتصال ،ترابر گررین،

ویژگیهای ترموالکتریکی.

 .1مقدمه
سایت و توسعهی نانوسایتارها به موضو تققیقاتی بسیار مهم و بالقوهای در چند دهه اییر تبدیل
شده است .ا یت طر

تالش ها برای کاهش هرچه بیشتر ابعاد تناوری موجرود بره سرنت نرانو ا

چند سال پیش تاکنون ادامه داشته و با موتقیتهایی روبهرو بروده اسرت  .]1ا طرر

دی رر یرت

ارادهی بسیار قوی برای تولید و گسترش نسرل جدیردی ا ق عرات نانوالکترومکرانیکی برا ترکیرب

قابلیتهای الکتریکی و مکانیکی  ]2یا نانو نراتورهایی که انر ی را بهوسیله اثرات ترموالکتریرت
تولید میکنند  ]3وجود دارد .یت مسئله مهم انر ی در جهان به مقدار باالی مصر

انر ی در آن

مربوط میشود .تالشهای بسیاری در راب ه با جستبوی روشهای جدید برای اسرتفادهی درسرت
ا انر ی در حال انبام است .راهبرد دی ر به حداقل رساندن مصر

انر ی برا اسرتفادهی هرر چره

بهینهتر ا انر ی است .بهیصوص در راب ه با تناوری و صرنعت بخرش یرادی ا انرر ی بره دلیرل

استفاده ا ینتکنندهها به هدر میرود  .]4الوه بر این گرما تأثیر منفی بر نلکرد یت دسرت اه

دارد .پیشرتتهای مهم در این مینه به وسیله ی درک بهترر ا تئرورری ترابررد برار برر اثرر گرمرا و
انر ی در مقیاس نانو برای دستیابی به توانایی کنترل آنها حاصل میشود  .]6 ،5ا این رو مقققان

رعبت بیشتری برای م العهی یصوصیات ترموالکتریکی یت سیستم به منظور بررسی امکان تبدیل

انر ی گرمایی تلفشده به انر ی الکتریکی قابرل اسرتفاده در سرالهرای اییرر داشرتهانرد .کرارایی
ترموالکتریکی توسط کنیتی بدون بعد به نام دد شایست ی مشخص میشود:

S 2G eT
k

=  ZTبرای

دستیابی به مقصول باال ا یت مبدل انر ی ،به  ZTباالتری نیا است .بنابراین ،مواد و دسرت اههرا

طوری طراحی میشوند تا توان گرمرایی(  ) Sیراد ،هردایت الکتریکری (  ) G eیروب امرا هردایت

گرمایی ( ) kکم ا یود نشان دهند.

پیوندگاههای ملکولی و برهیصروص ملکرولهرای دارای پیونرد  πمرزدو برهدلیرل گسسرت ی

ترا های انر ی ،هدایت گرمایی پایین ،تقرکپذیری حاملهای باال و سنتز آسران ایرن ملکرولهرا

نسبت به سایر ملکولها بیشتر مورد توجه در تققیقاتِ الکترونیکی ملکرولی برودهانرد 7رر .]9ترابین
پائولی و هنکارانش ضرایب ترموالکتریکی چون هدایت الکتریکی و توان گرمایی ملکول تنیرل و
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وابست ی این ضرایب به طول ملکول را بررسی کردند  .]10آنها دریاتتند که هردایت الکتریکری

بهطور ننایی با طول ملکول کاهش یاتته ولی توان گرمایی با طول ملکول اتزایش مییابد .در کرار
تققیقاتی دی ر ،آرون تان و هنکارانش اثر طول ملکول و گروههای اتصالی ملکول به الکتررود را

برروی یصوصیات ترموالکتریکی بررسی کردند  .]11اتزایش ی ی توان گرمایی با طول ملکول

و ترییر المت توان گرمایی با ترییر گروههای اتصالی ا نتایج مهم بهدستآمدهی این تققیق بود.

پلیآنیلین یکی ا معرو ترین پلینرهای رساناست ،که دارای شرایط پایدار در هوا و رطوبت

است  .]12در این کار ،ویژگیهای ترموالکتریکی ملکول پلریآنیلرین را در هندسرههرای مختلرف

اتصال به الکترودهای سهبعدی مرکزوجهی م العه میکنیم که تاکنون بررسی نشده است .ا روش

تنگبست برای نوشتن هامیلتونی سیستم استفاده میکنیم و ضرایب ترموالکتریت را با رهیاتت تابر
گرین در ر یم پاسخ ی ی بهدست میآوریم .هد

ا این بررسی یراتتن هندسرهی مناسربی بررای

پیوندگاه پلیآ نیلین است که در آن ،سیستم بیشترین کارایی ترموالکتریکی را داشته باشد .این مقاله

شامل این بخشهاست :در بخش دوم ترمولبندی و تئوری مورد استفاده بیران مریشرود .در بخرش
سوم نتایج حاصل ا شبیهسا ی ارائه شده و در پایان نتیبهگیری کوتاهی ا کار بیان یواهد شد.

شکل 1طرحی ا اتصال ملکولیِ درنظرگرتتهشده؛ در سنت چپِ پیوندگاه یت مکان مفروض برای اتصال به الکتررود
وجود دارد در حالی که در سنت راست پیوندگاه سه مکان در نظر گرتته میشود.

 .2فرمولبندی
در این بخش به بیان ترمولبندی مورد استفاده در مقاسبۀ یصوصیات ترموالکتریکی پیوندگاه پلی
آنیلین میپردا یم .شکل  1تصویر مربوط به پیوندگاه را نشان میدهد .ملکول پلیآنیلین متشکل ا

حلقههای تنیل است که حلقهها با یت اتم نیترو ن به هم وصل میشوند .هامیلتونی کل اتصرال بره
صورت یر قابل بیان است:
()1

H = HC + H mol + HT

که در آن 𝐻𝐻𝐶𝐶 ،هامیلتونی مربوط به الکترودها 𝐻𝐻𝑇𝑇 ،هرامیلتونی اتصرال ملکرول بره الکتررود و
هامیلتونی ملکول پلیآنیلین را با تقریب تنگبست تا اولین هنسای ی نزدیت شرح میدهد،

()2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐻𝐻

+
+
𝑁𝑁∑ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐻𝐻
𝑖𝑖=1{𝜀𝜀 𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑡𝑡0 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖+1 + ℎ. 𝑐𝑐},
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در این هامیلتونی جنر بر روی اتمهای کربن صورت میگیرد و  Nتعرداد اترمهرای کرربن اسرت.
𝑒𝑒𝑒𝑒  𝜀𝜀 𝑖𝑖 = −4.3انر ی مکان هر اتم کربن در حلقهی تنیرل و  𝑡𝑡0انت ررال پررش مربروط بره دواترم

کربن مباور میبا شد .اگر دو اتم کربن در حلقه باشرند مقردار آن برابرر  - 2.5eVاسرت و اگرر ا
طریق اتم نیترو ن بره هرم وصرل شرده باشرند مقردار آن برابرر

هامیلتونی مربوط به الکترودها با راب هی یر نشان داده میشود:
()3

 - 0.73eVیواهرد برود .]14 ،13

𝐻𝐻𝐶𝐶 = ∑𝑘𝑘 𝜀𝜀0 (𝑐𝑐𝑘𝑘+ 𝑐𝑐𝑘𝑘 ) − 𝑡𝑡(𝑐𝑐𝑘𝑘+ 𝑐𝑐𝑘𝑘+1 + ℎ. 𝑐𝑐),

که درمعادلهی توق  𝜀𝜀0انر ی مکان مربوط به الکترودهرا کره برابرر

 - 4.3eVالکتررون ولرت و 𝑡𝑡

انت رال پرش برین نزدیکتررین اترمهرای هنسرایه در الکترودهرا کره  8.3eVدر مقایسره برا مقرادیر

بهکاررتته برای الکترود مرکزوجهی انتخاب شدهاست  .]15تونل نی الکترون ا الکترود سهبعدی

مرکزوجهی به ملکول با هامیلتونی به شکل یر بیان میشود:
()4

)𝑐𝑐 𝐻𝐻𝑇𝑇 = ∑𝑖𝑖 ∑𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑐𝑐 (𝑖𝑖, 𝑘𝑘)(𝑐𝑐𝑘𝑘+ 𝑑𝑑𝑖𝑖 + ℎ.

قدرت جفتشدگی بین ملکرول و الکتررود تلرزی برا 𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑡𝑡𝑐𝑐 (𝑖𝑖, 𝑘𝑘) = 𝑡𝑡𝑐𝑐 = −1داده مریشرود .در
اینبا ترض میشو د که تنها یت نق ه ا الکترودها به نقاط انتهایی ملکرول ا هرردو طرر

متصرل

میشود که به این معنی میباشد که ملکول به مکان باالیی الکترود متصل میشرود .تررض برر ایرن
است که الکترود چپ به مکان شناره یت متصل شده و الکترود راست بره مکران 𝑘𝑘 ام ا ملکرول

متصل میباشد .این مکان در کار ما متریر است که مریتوانرد مکران  𝑁𝑁 − 2متعلرق بره پیکربنردی
اورتو 𝑁𝑁 − 1 ،پیکربندی متا و 𝑁𝑁 پیکربندی پارا باشد.

()5

تابر گرین تأییری سیستم میتواند بهصورت یر نوشته شود:
𝐺𝐺 𝑟𝑟 (𝐸𝐸) = [(𝐸𝐸 + 𝑖𝑖0+ )𝐼𝐼 − 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝛴𝛴𝐿𝐿 − 𝛴𝛴𝑅𝑅 ]−11

که در آن 0+ ،مقداری بسیار کوچت است .که در معادلهی توق  Σβیودانر ی سیستم میباشرد

(𝑅𝑅یا𝐿𝐿 = 𝛽𝛽) که اثر الکترودهای تلزی نینهبینهایت را در ملکولها شرح میدهرد و بره صرورت
+
+
𝑐𝑐 Σ𝑅𝑅 = 𝜏𝜏𝑅𝑅,𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑅𝑅 𝜏𝜏𝑅𝑅,تعریررف مرریشرروند 𝑔𝑔𝐿𝐿 .و 𝑅𝑅𝑔𝑔 برره ترتیررب تررابر گرررین
𝐿𝐿 Σ𝐿𝐿 = 𝜏𝜏𝑐𝑐,و
𝑐𝑐𝑔𝑔𝐿𝐿 𝜏𝜏𝐿𝐿,

س قی الکترودهای مرکزوجهی چپ و راست میباشند که با استفاده ا روش شرح داده شرده در
 ]16مقاسبه میشوند .ماتریس پهنشدگی و قدرت اتصال بین ملکول و الکترود 𝛽𝛽𝛤𝛤 میباشد کره

به صورت یر بهدست میآید:
()6

که در آن،

 Σβaمزدو

مختلط

 Σβrمیباشد .در نتیبه،

] 𝑎𝑎𝛽𝛽𝛴𝛴 𝛤𝛤𝛽𝛽 = 𝑖𝑖[𝛴𝛴𝛽𝛽𝑟𝑟 −
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()7

) 𝑟𝑟𝛽𝛽𝛴𝛴(𝐼𝐼𝐼𝐼𝛤𝛤𝛽𝛽 = −2

ضریب بور الکترون ))𝜀𝜀(𝑇𝑇( ا الکترود چپ به راست ا طریق ترا های درگیرِ ملکول به صورت
یراست:

()8

])𝜀𝜀( 𝑎𝑎 𝐺𝐺 𝑅𝑅𝑇𝑇(𝜀𝜀) = 𝑇𝑇𝑇𝑇[Γ𝐿𝐿 𝐺𝐺 𝑟𝑟 (𝜀𝜀)Γ

با داشتن ضریب بور الکترون میتوانیم جریان بار و جریان گرمایی را با استفاده ا ترمول النردائو

نوشت :]17 ،16

𝑒𝑒

()9

()10

)) 𝑅𝑅𝜇𝜇 𝐼𝐼 = ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜀𝜀)(𝑓𝑓𝐿𝐿 (𝜀𝜀 − 𝜇𝜇𝐿𝐿 ) − 𝑓𝑓𝑅𝑅 (𝜀𝜀 −
ℏ

1

)) 𝑅𝑅𝜇𝜇 𝐼𝐼 𝑄𝑄 = ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜀𝜀 − 𝜇𝜇)𝑇𝑇(𝜀𝜀)(𝑓𝑓𝐿𝐿 (𝜀𝜀 − 𝜇𝜇𝐿𝐿 ) − 𝑓𝑓𝑅𝑅 (𝜀𝜀 −

که  𝜇𝜇αپتانسیل شرینیایی مربروط بره الکتررود 𝛽𝛽 و

𝜀𝜀−𝜇𝜇𝛽𝛽 −1

)

𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑘𝑘

ℎ

 𝑓𝑓𝛽𝛽 (𝜀𝜀 − 𝜇𝜇𝛽𝛽 ) = (1 + expترابر

تو یر ترمی مربوط به الکترود 𝛽𝛽 میباشد .روابط توق پس ا بسط در ر یم پاسخ ی ی به صورت
یر نوشته میشود:

()11
()12
که ضریب 𝑛𝑛𝐿𝐿 با راب هی یر بیان میشود:
()13

𝑒𝑒

𝛥𝛥𝛥𝛥 𝐼𝐼 = 𝑒𝑒 2 𝐿𝐿0 𝛥𝛥𝛥𝛥 + 𝐿𝐿1
𝑇𝑇

1

𝛥𝛥𝛥𝛥 𝐼𝐼 𝑄𝑄 = 𝑒𝑒𝐿𝐿1 𝛥𝛥𝛥𝛥 + 𝐿𝐿2
𝑇𝑇

1

𝑓𝑓𝜕𝜕

𝑛𝑛)𝜇𝜇 𝐿𝐿𝑛𝑛 = ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜀𝜀) (− ) (𝜀𝜀 −
ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

توان گرمایی به صورت نسبت تفاوت دمایی ا نال شده و ولتا ترموالکتریکی در حضرور جریران

صفر بهدست میآید:
()14

)(𝐼𝐼 = 0

𝑉𝑉Δ
𝑇𝑇Δ

= 𝑆𝑆

شکل 2پانل باال :هدایت الکتریکی؛ پانرل پرایین :هردایت گرمرایی؛ مربروط بره پیونردگاه پلریآنیلرین بررای سره حالرتِ
درنظرگرتتهشده برای اتصال ملکول به الکترودها برحسب پتانسیل شینیایی الکترودها.
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هدایت الکتریکی و گرمایی سیستم نیز به ترتیب به صورت یر نوشته میشوند:

()15

𝐿𝐿21

()16

𝐺𝐺𝑒𝑒 = 𝑒𝑒 2 𝐿𝐿0
1

) 𝜅𝜅 = (𝐿𝐿2 −
𝐿𝐿0

𝑇𝑇

 .3نتایج شبیهسازی
شکل  2هدایت الکتریکی و گرمایی را برای هندسههای مختلف پیوندگاه پلیآنیلین نشان میدهد.

دمای اتصال در این م العه برای کمتر شدن اثر ارتعاشرات شربکه  100Kدرنظرر گرتتره مریشرود.

قلههای هدایت در مقل ترا های انر ی ملکول واقر میشروند .گرا

هردایت در حردود 1.7eV

میباشد .ارتفا قلههای هدایت در هندسه نامتقارن کاهش مییابرد .لرت ایرن امرر را مریتروان در
ضریب بور پیوندگاه جستبو کرد.

ا شکل  ،3مشاهده میشود ارتفا قله های ضریب بور در حضور اتصرال نامتقرارن نسربت بره

متقارن کم میشود .این مسأله منکن است ا اثر تدایلی بهوجود آمده برین مرو هرای گذرنرده ا

با وی باالیی و پایینی ملکول ناشی شود  .]18اگر ارتفا قلهها اتزایش یابد ،تدایل صورتگرتتره

سا نده است و در صورت کاهش ارتفا  ،تدایل صورتگرتته مخرب است .در اینبا در اتصرال-
های نامتقارنِ ملکول به الکترود ،تدایل صورت گرتته مخرب است به هنین دلیل کراهش هردایت

الکتریکی و هدایت گرمایی را در اتصالهای نامتقارن ملکول به الکتررود شراهد هسرتیم .هنننرین

اندکی جابهجایی در مقل قلههای ضریب بور در اتصالهرای نامتقرارن نسربت بره اتصرال متقرارن
وجررود دارد ،کرره موجررب بررزر تررر شرردن گررا

انررر ی هومورررلومررو (برراالترین ترررا ملکررولی

اشرالشدهرپایینترین ترا ملکولی اشرالنشده) میشود .در نتیبره ،گرا

هردایت اترزایش یاتتره و

مقدار تونل نی و به تبر آن هر دو هدایت در اتصالهای نامتقارن کاهش مییابد.

شکل  3ضریب بور پیوندگاه پلیآنیلین برای سه حالت پارا ،متا و اورتو.
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شکل 4پانل باال :توان گرمایی؛ پانل پایین :دد شایست ی؛ پیوندگاه پلیآنیلین برای سه حالرتِ درنظرگرتترهشرده بررای
اتصال به الکترودها برحسب پتانسیل شینیایی الکترودها.

شکل  4توان گرمایی و ددشایست ی پیوندگاه ملکولی پلیآنیلین را برای اتصالهای متفاوت نشان

میدهد .توان گرمایی در هر سه اتصال درنظرگرتتهشده رتتار نوسانی دارد که نشاندهنردهی ترییرر

جنعیررت الکترونرری در ترا هررای ملکررولی اسررت  .]19المررت ترروان گرمررایی نررو حامررلهررای

شرکتکننده در ترابرد بار و انر ی را نشان میدهد .المت منفی توان گرمایی نشان دهندهی ایرن
است که الکترون ها حاکم بر ترابرد هستند و ترا ترمی نزدیت به لومو قررار دارد ،درصرورتی کره

المت مثبت توان گرمایی نشاندهندهی این است که حفرهها حاملهای حاکم در ترابرد هسرتند و

ترا ترمی نزدیت به هومو قرار دارد .در نقاط تقارنی و انر یهای تشدید ،توان گرمایی صفر است
در نتیبه در حوالی این نقاط توان گرمایی ترییر المت میدهد و نو حاملهرا ترییرر مریکنرد .در

نقاط تقارنی هر دو حامل بارِ شرکتکننده در ترابرد (الکترونها و حفرهها) سرهم مسراوی ولری برا
المت منفی در ترابرد دارند ،در نتیبه ولتا القایی تولیدشده در سیستم صفر بوده و بهتبرِ آن توان

گرمایی صفر است .در این نقاط هدایت گرمایی بیشینه است چون حاملها انر ی گرمایی بیشرتری
را در یت جهت حنل میکنند .این پدیده در دماهای باالتر اهنیت بیشتری پیدا میکند جایی کره
انر ی گرمایی در نتیبهی گرما پهن شده است و قلههای بیشتری ا ضریب بور را در بر دارد .در

نقاط تشدید بهدلیل اینکه الکترونها بدون نیا به انر ی گرمایی میتوانند ا الکترودهای سردتر و

گرمتر به س وح ملکولی تونل نی کنند ،گرادیان دمایی ننریتوانرد جریران الکتریکری یالصری را

تولید کند و در نتیبه توان گرمایی صفر است  .]20با توجه به شکل بیشترین توان گرمایی مربروط

به اتصال نامتقارن متا و کنترینِ آن مربوط به اتصال پارا (متقارن) میباشد .لت را میتوان با توجه
𝑓𝑓𝜕𝜕  (𝜀𝜀 − 𝜇𝜇)𝑇𝑇(𝜀𝜀) (−برای اتصال پارا ا دو اتصرال دی رر
به شکل  5یاتت که در شکل با اینکه )
𝜕𝜕𝜕𝜕
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بیشتر است ،اما بیشتر بودن حاصلضرب ضریب بور در مشتق ترمی برای این اتصال با ث میشود

مخر کسر در راب هی توان گرمایی بزر
و اورتو کنتر شود.

شده و مقدار توان گرمایی در اتصال پارا نسبت به مترا

𝒇𝒇𝝏𝝏
𝒇𝒇𝝏𝝏  𝑻𝑻(𝜺𝜺) (−بررای سره اتصرال پرارا ،مترا و اورترو،
شکل 5پانل سنت چپ (𝜺𝜺 − 𝝁𝝁)𝑻𝑻(𝜺𝜺) (− ) :پانل سنت راست) :
𝝏𝝏𝝏𝝏
𝝏𝝏𝝏𝝏

مقاسبهشده برای پیوندگاه ملکولی پلیآنیلین.

دد شایست ی دارای رتتار دندانهای میباشد .با توجه به اینکه توان گرمایی با توان دو در راب رهی

دد شایست ی ظاهر میشود ،این کنیت بیشرترین ترأثیر را در رتترار ردد شایسرت ی دارد ،گرچره

مقدار هدایت الکتریکی و گرمایی هم در مقدار این کنیت مؤثرند .ددشایست ی در نقاطی صرفر

است که توان گرمایی صفر باشرد .هنننرین نقراط اکسرترمم تروان گرمرایی ،نقراط اکسرترمم ردد

شایست ی هستند .شکل  4پانل پایین نشان میدهد که دد شایست ی اتصال متا ا دو اتصرال دی رر
بیشتر میباشد .با توجه به اینکه دد شایست ی کارایی ترموالکتریکی سیستم را تعیین مریکنرد ،در
نتیبرره ،اتصررال متررا بیشررترین کررارایی را در بررین هندسررههررای درنظرگرتتررهشررده برررای اهرردا

ترموالکتریکی دارد.

 .4نتیجهگیری
در این تققیق تأثیر تقارن اتصال در یصوصیات ترموالکتریکی پیوندگاه پلریآنیلرین برا اسرتفاده ا
روش تابر گرین عیرتعادلی در ر یم پاسخ ی ی بررسی شده است .هامیلتونی سیستم برا اسرتفاده ا

روش تنگ بست در تقریب نزدیکترین هنسای ی نوشرته شرده اسرت .الکترودهرای مرورد اسرتفاده

مانند کارهرای تبربری سرهبُ عردی و مرکزوجهری بروده و سره اتصرال پرارا (متقرارن) و مترا و اورترو
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 هدایت الکتریکری و هردایت.(نامتقارن) برای اتصال ملکول به الکترودها در نظر گرتته شده است
لومو-انر ی هومو

گرمایی در اتصالهای نامتقارن به سبب تدایل کوانتنی مخرب و اتزایش گا

 توان گرمایی در هرر سره اتصرال مروردنظر دارای رتترار.و کاهش تونل نی دارای کاهش میباشد

 کره، دد شایست ی اتصال متا نسبت به دو اتصال دی ر دارای بیشترین مقردار اسرت.نوسانی است

 اتصال نامتقارن متا دارای بیشترین کرارایی، در نتیبه.این رتتار را در توان گرمایی نیز شاهد هستیم
ترموالکتریکی در پیونردگاه پلریآنیلرینِ پیشرنهادی مریباشرد و بررای اسرتفادههرای ترمروالکتریکی

.مناسبتر میباشد
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