
15.05.2018

Str eszczenie pracy dokt orskiej

Termo elek try czne w ł aśc iwości
transportowe nano-struktur na bazie

kropek kwantowych

Badania przedstawione w pracy rvskazują na istotne róŻnice rł'e rvłaŚcirvo-

ściachtermoelektryg2n5rchukładównrakroskopowychinanoskopow5r6fi'1,.'-

clowanych na bazie kropek kwantowych. wynilra to z istnienia dyskretnej

struktury energetycznej małych struktur t zachodzącego w nich zjawiska trr-

nelowego.

W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch różnlrch struktur zbrrdo-

rvanych z kropek kwantowych i poclłączonyclr do nich netalicznych e]ektrod.

Pierwszy układ s]<ładał się z dwóch kropek kwantorvych poclłączonych równo-

legle nriędzy clwiema elektroclarni rrrogąc1,6[ tożntć się temperatttranri. Dru_

ginr układem jest nanonaszyna cieplna składająca się z dwóch zimnych i

jednej gorącej elektrody. W tyrrr układzie ]<azda z zirlych elektrod była w

kontakcie z gorącąelektrodą za pośrednictwenr oddzielnej kropki kwantowej.

Do analizy pierwszego u]<ładu (rozdział 3) zastosotł,ano netodę lównania

mistrza. Przy pomocy tej rrretocly został1, wyzl]aczone rł'ielkoŚci fizYczne Ła-

kie jak przewoclnictwo elektr}rczne i cieplne, ternrosiła i współczynnil< dobroci

rv granicy liniowej odpowiedzi. Współczynnik dobroci okreŚla sprawnoŚĆ ter-

moelektr5,czną układów i jest przydatną wielkością charakteryzljącą układY



n}akroskopowe. Przy opisie pierwszego ttkładrr zostały równiez przedstawione

obliczenia mocy i sprawności takiego rrltładrr poza granicą liniową. W},niki po-

kazuią^ ze wysoka wartość paranretru dobroci nie koniecznie musi oznaczać, ze

dan1, 1[}ą6 nadaje się do zastosowania jako wydajny silnik termoelektryczny

(rozdział 4). Dodatkolł,o, utnieszczenle układu w poltr nragnetycznynr indu-

kuje prąd1, spinowe. praca prezentuje zarówno wyniki prądów spinowych jak

i spinowej termosiły.

Do opisu drugiego rrkładu (rozdział 5) zastosowana została metoda nie-

równowagowyclr funkcji Greena. Przy jej polnoc}r zostały w.yznaczone prą-

dy elektryczne ], cieplne płynące w układzie i zostały wyznaczone n]oc olaz

sprawność takiego trkładu. Praca przedstar,via i,ł,},niki tlroc}r zopt5lmą}i261yu-

ne ze rvzględu na napięcie pracy takiego urządzenia oraz odporviadającą jej

sprawność. Obliczono moc oraz splawność w przl,padkrr gdy w rrltładzie po-

.jawia się dodatkowa różnica temperatur ponriędzy zimn}rnti elektrodami 1trb

asymetria sptzężeń kropka-elektroda. W},niki pokazują. ze \Mplowadzenie asy-

metrii w układzie ma zaniedbywalny wpłyy, na osiąganą nraksymalną moc

olaz sprawność rrkładu.

Rozdział 2 przybliża stosorł,ane \^I pracy rrretody obliczeniowe. N{etodami

tymi są wsponrniane juz metoda równania nristrza, metoda funkcji Greena i

stosowana w przypadkrr obydwóch rrkładów rrretoda Landauera.
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