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POVZETEK  

V seminarju opišemo znane modele za specifično toploto trdnin. Izmerimo specifično toploto 

vzorca              in te meritve prilagajamo s prilagoditvenimi funkcijami, v katere 

vključimo Debyejevo in Einsteinovo enačbo za specifično toploto. Iz prilagajanja dobimo 

Debyejevo in Einstenovi temperaturi ter njihove vrednosti pojasnimo s strukturo klatrata tipa 

II. Specifično toploto vzorca primerjamo s specifično toploto praznega klatrata       ter 

          in ugotovimo vpliv gostov znotraj kletk na specifično toploto  klatrata. 

 

Ključne besede: Specifična toplota trdnin, Einsteinov model, Debyejev model, nihanja 

kristalne mreže, klatrati 

 

ABSTRACT  

In this seminar we describe the known models for specific heat of solids. Measurements of the 

specific heat capacity of clathrate              are fitted with functions given by the 

Einstein and Debye equations for specific heat of solids. From fitting we obtain the Debye 

and Einstein temperatures and explain their values by the structure of the type II clathrate. We 

compare the specific heat of              with specific heat of            and empty 

clathrate      . From the comparison we deduce the effect of the guest, rattling inside cages 

of clathrate, on the specific heat capacity. 

 

Key words: Specific heat capacity of solids, Einstein model, Debye model, crystal lattice 

vibrations, clathrates 
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1 Uvod 

 

Seebeckov efekt je pojav, pri katerem se med spojema pojavi električna napetost, če sta dve 

žici iz različnih materialov na obeh straneh med seboj spojeni in je en spoj izpostavljen višji 

temperaturi kot drugi. Taki zanki iz dveh spojenih žic rečemo termočlen. Med seboj povezani 

termočleni tvorijo termoelektrični generator. Termoelektrični generatorji so torej naprave za 

proizvajanje električne napetosti, ki jo povzroči temperaturna razlika. Čeprav se je izkoristek 

termoelektričnih generatorjev z uporabo polprevodniških materialov povečal, izkoristki 

termoelektričnih generatorjev še vedno niso dovolj visoki, da bi termoelektrični generatorji 

prišli v množično uporabo v vsakdanjem življenju. Da bi bili izkoristki termočlena čim večji, 

bi morali uporabiti material s čim večjo termoelektrično učinkovitostjo Z, ki je podana kot 

         kjer je   električna prevodnost,   toplotna prevodnost materiala, S pa Seebeckov 

koeficient. Slednji je lastnost materiala in nam pove, kolikšno napetost na termočlenu 

izmerimo pri določeni temperaturni razliki med krajiščema. Material bi torej moral imeti 

visok Seebeckov koeficient, visoko električno prevodnost in čim manjšo toplotno prevodnost. 

Izdelati material s takšnimi lastnostmi je bilo do nedavnega nemogoče, saj so vse te lastnosti 

močno odvisne od števila prostih nosilcev naboja. Če je v materialu veliko prostih nosilcev 

naboja, se izboljša električna, pa tudi toplotna prevodnost, Seebeckov koeficient pa se zniža. 

Z odkritjem klatratne strukture v trdninah [1] so se pojavili potencialni kandidati za 

izboljšanje izkoristkov termočlenov. Ogrodje klatratne kristalne strukture tvorijo atomi, 

povezani z vodikovimi ali kovalentnimi vezmi. Znotraj kletk, ki jih tvori ogrodje, pa so ujeti 

gostujoči atomi, ki so tako šibko vezani, da lahko znotraj kletk rožljajo. Toplota se skozi 

material ne prevaja  le z gibanjem elektronov in vrzeli, temveč k prevajanju toplote prispevajo 

tudi nihanja kristalne mreže, ki se skozi snov širijo kot valovi. Ko ti dosežejo kletke, gostujoči 

atomi zanihajo in mrežno nihanje se lokalizira. Na tak način se zniža toplotna prevodnost 

materiala, ne da bi se nižala njegova električna prevodnost [2]. 

O snoveh s klatratno strukturo so prvič poročali že leta 1965 [1]. Po odkritju zanimivih 

fizikalnih lastnosti klatratov, so le-ti v zadnjih letih postali predmet mnogih raziskav. S 

sipanjem rentgenskih žarkov na klatratnih strukturah so ugotavljali strukturne lastnosti [1], 

merili so predvsem Seebeckove koeficiente snovi, specifično upornost, toplotno prevodnost, 

magnetno susceptibilnost [3] itd. Silicijevi in germanijevi klatrati so se izkazali za električne 

prevodnike, zato so predmet raziskav v zadnjem času. Analize meritev specifične toplote so 

bile opravljene pri več spojinah:        [3],       ,       ,       ,       , ... [4,5], kjer 

x pove število posameznih atomov v osnovni celici klatratne strukture. Da bi pojasnili vpliv 

prazne klatratne strukture na fizikalne lastnosti, so uspeli sintetizirati tudi prazne klatrate     

          , vendar popolna čistost takih spojin še ni bila dosežena, zato še vedno raziskujejo 

različne načine sintez [6]. Specifično toploto praznega klatrata       so tudi teoretično 

obravnavali [7].  

V seminarju izmerimo specifično toploto              in analiziramo specifično toploto 

             ter      . Specifični toploti omenjenih klatratov primerjamo s specifično 

toploto           [3] ter ugotovimo vpliv klatratne strukture na specifično toploto. Z 
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merjenjem specifične toplote klatrata              smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv na 

specifično toploto ima rožljanje gostujočih atomov, ujetih znotraj kletk klatrata, kakšen vpliv 

ima nihanje mreže ter kakšen je vpliv prostih elektronov. Pričakujemo, da lahko rožljanje 

gostujočih atomov v klatratu              opišemo z Einsteinovimi prispevki k specifični 

toploti, kar je bilo že ugotovljeno pri merjenju specifične toplota klatrata           [3], vpliv 

nihanja mreže pa z Debyejevim modelom za specifično toploto. 

V seminarju je najprej opisana specifična toplota trdne snovi. V poglavju 2 so podrobneje 

predstavljeni modeli za mrežni prispevek k specifični toploti trdne snovi. V poglavju 3 sledi 

opis merilnega sistema QD PPMS, s katerim smo merili specifično toploto vzorca, in 

predstavitev poteka meritve ter analize meritev specifične toplote klatrata. V zadnjem 

poglavju so predstavljeni rezultati in ugotovitve. 

 

2 Specifična toplota trdnih snovi 

 

Specifična toplota snovi je toplota, ki jo moramo dovesti 1 kg snovi, da jo segrejemo za    . 

Specifična toplota ima enoto           Pogosto uporabljamo tudi molarno specifično toploto 

snovi, ki je izražena v enotah          . Poznamo specifično toploto pri kostantnem volumnu 

   in specifično toploto pri konstantnem tlaku   . Za trdno snov je specifična toplota pri 

konstantnem tlaku le do 5 % večja od specifične toplote pri konstantem volumnu, zato te 

razlike v večini primerov ne upoštevamo ter zapišemo, da za trdne snovi velja kar      . 

K notranji energiji ( ) trdnih snovi prispevajo vibracije kristalne mreže, prosti elektroni v 

snovi ter magnetne lastnosti snovi. Specifično toploto pri konstantnem volumnu izračunamo 

kot odvod notranje energije po temperaturi (T) pri konstantnem volumnu (V): 

   (
  

  
)
 

                                                               (1) 

ter jo lahko zapišemo kot vsoto prispevkov k specifični toploti: 

            ,                                                      (2) 

kjer je    elektronski prispevek,    magnetni prispevek,    pa mrežni prispevek k specifični 

toploti trdne snovi. Elektronski prispevek k specifični toploti je linearno odvisen od 

temperature [8]: 

                                                                       (3) 

in znatno prispeva le pri zelo nizkih temperaturah. Parameter   imenujemo Sommerfeldov 

koeficient in je karakteristična konstanta za posamezno snov [9]. V neprevodnih snoveh prosti 

elektroni ne prispevajo k specifični toploti (    ). Za vzorec, ki ga obravnavamo, smo 

zaradi podobnosti s klatratom           pričakovali prevodne lastnosti [3]. Elektronski 

prispevek k specifični toploti lahko upoštevamo, ne da bi merili električno prevodnost 
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obravnavanega vzorca. Za klatrat           so ugotovili, da ne kaže nobenih magnetnih 

faznih prehodov [3]. Ker je tip klatrata enak in ker imata          zelo podobne lastnosti, 

lahko predpostavimo, da tudi klatrat              ne kaže magnetnega urejanja, zato se z 

magnetnim prispevkom k specifični toploti v tem seminarju ne bomo ukvarjali. Mrežni 

prispevek bomo podrobneje obravnavali v naslednjem poglavju. 

 

2.1 Mrežni prispevek k specifični toploti trdnih snovi 

 

Klasični pristop k obravnavi specifične toplote zaradi mrežnih nihanj nas privede do 

naslednjega razmisleka. Notranja energija trdne snovi je odvisna od temperature in je 

posledica nihanja gradnikov v snovi, torej atomov, ionov ali molekul. Nihanja teh delcev 

lahko razpišemo po komponentah treh osi, ki so med seboj pravokotne. Torej lahko vsak 

delec opišemo s tridimenzionalnim harmoničnim oscilatorjem. Z upoštevanjem Maxwell-

Boltzmannove porazdelitve in ekviparticijskega izreka ugotovimo, da ima tak harmonični 

oscilator v termičnem ravnovesju pri temperaturi   povprečno energijo       , kjer je    

Boltzmannova konstanta. Če upoštevamo, da kilomol snovi vsebuje Avogadrovo število 

delcev              , ima kilomol snovi povprečno energijo  ̅            oz. 

 ̅       , kjer je                        splošna plinska konstanta. Če iz tega 

zapišemo specifično toploto, podano z enačbo (1), dobimo Dulong-Petitov zakon: 

      .                                                               (4) 

P. L. Dulong in E. Petit sta ugotovila, da za večino trdnih snovi pri sobni temperaturi velja, da 

je specifična toplota pri konstantnem volumnu enaka 3 R.  

Izkaže se, da je specifična toplota trdnin pri nižjih temperaturah manjša od Dulong-Petitove 

vrednosti in se približuje  , ko nižamo temperaturo proti    , torej klasičen razmislek ni 

dovolj [9]. 

Če želimo razložiti temperaturno odvisnost specifične toplote, se moramo lotiti problema še s 

kvantnega stališča. Energija mrežnih nihanj je kvantizirana. Kvantu akustične energije v 

kristalu rečemo fonon, kar je analogno fotonu, ki je kvant energije pri elektromagnetnem 

valovanju. Fonon se giblje s hitrostjo zvoka v snovi. Energija enega nihanjega načina (  ⃑   ) s 

krožno frekvenco   je:  

  ⃑    (  ⃑    
 

 
)    ,                                                    (5) 

kjer je   ⃑    število fononov v nihajnem načinu in       ,    je Planckova konstanta. Torej 

lahko namesto, da govorimo o normalnem nihajnem načinu s polarizacijo p in valovnim 

vektorjem  ⃑ , ki je v  -tem vzbujenem stanju, govorimo o številu   fononov tipa p z valovnim 

vektorjem  ⃑ , ki so prisotni v kristalu.  
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Celotni prispevek fononov k notranji energiji je torej: 

   ∑ (  ( ⃑ )  
 

 
)   ( ⃑ )

 ⃑   

                                                      

kjer je   ( ⃑ )         ( ⃑ )        povprečno število fononov s polarizacijo p in valovnim 

vektorjem  ⃑  v termičnem ravnovesju pri temperaturi T [10].  

Notranjo energijo harmoničnega kristala pri temperaturi T zapišemo kot: 

      ∑
 

 
     ⃑  

 ⃑   

 ∑
   ( ⃑ )

 
   ( ⃑ )

      ⃑   

                                          

kjer je    od temperature neodvisna dodatna konstanta,    pa Bolzmannova konstanta. Če 

izraz za energijo (7) vstavimo v enačbo (1), pridemo do splošnega izraza za specifično toploto 

pri konstantem volumnu: 

   ∑
 

  
 

   ( ⃑ )

 
   ( ⃑ )

      ⃑   

                                                             

V nadaljevanju bomo opisali Einsteinov ter Debyejev pristop k izračunu vsote v enačbi (8). 

 

2.1.1 Einsteinov model 

 

Einstein opiše mrežna nihanja kot množico nesklopljenih kvantnih harmoničnih oscilatorjev. 

Za kvantni harmonični oscilator, ki ima energijo nižjo od     , uporabi Bose-Einsteinovo 

porazdelitev. Povprečna energija kvantnega harmoničnega oscilatorja je v tem primeru: 

 ̅  
  

 
  
     

                                                                     

Vsak atom opišemo s tridimenzionalnim harmoničnim oscilatorjem, torej je skupna energija 

kilomola snovi z    atomi enaka: 

       
  

 
  
     

                                                              

Če za izračun specifične toplote uporabimo zvezo (1), dobimo Einsteinovo enačbo za 

specifično toploto enega kilomola snovi: 
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       (
  

   
)
 

 
 

  
   

( 
  
     )

                                                 

Razmerje       definiramo kot Einsteinovo tempetaturo   . Pri visokih temperaturah, ko se 

     približuje 0, se specifična toplota pričakovano približa Dulong-Petitovemu zakonu 

[8,9]. 

Einstein je torej predpostavil, da vsak atom niha neodvisno od sosednjih atomov, vendar 

njegov model pri nizkih temperaturah slabo opiše eksperimentalno izmerjene vrednosti 

specifične toplote. Debye je kasneje naredil model, ki opisuje trdno snov kot neprekinjeno 

elastično telo, notranja energija pa je posledica stoječih elastičnih valov mrežnih ravnin [8]. 

 

2.1.2 Debyejev model 

 

Poznamo dve vrsti elastičnih valov, in sicer transverzalne ter longitudinalne, s frekvencami od 

0 do     . Ker sta frekvenca   in valovna dolžina   povezani kot      , kjer je c hitrost 

valovanja v snovi, je      frekvenca, pri kateri je valovna dolžina valovanja najmanjša, to pa 

je takrat, ko je enaka razdalji med gradniki. 

Za izračun specifične toplote po Debyejevem modelu, enačbo (8) zapišemo kot: 

   
 

  
 ∑∫

 

     

   ( ⃑ )

 
   ( ⃑ )

     

  ⃑ 

 

                                                 

Debyejev model upošteva linearno zvezo med krožno frekvenco   in valovnim številom  : 

     ter v enačbi (12) integrira po krogli s polmerom   , ki vsebuje natančno N valovnih 

vektorjev, kjer je N število gradnikov v kristalu. Ker en gradnik v k-prostoru zavzema 

volumen        , mora veljati: 

     
 

 
 

    
 

 
                                                                        

Iz enačbe (13) lahko izrazimo množinsko gostoto (     ) gradnikov v kristalu: 

  
  

 

   
                                                                             

Obstajajo tri vrste polarizacije p. Ker predpostavimo, da specifična toplota ni odvisna od tipa 

polarizacije, v enačbi (12) vsoto po p nadomestimo s faktorjem 3. Nato v enačbi (12) 

izvedemo integral po sferičnih koordinatah, ∫  ⃑    ∫     .  Tako dobimo: 



6 

 

   
 

  
 
   

   
∫

  

 
   
     

  

  

 

                                                       

Ko odvod v enačbi (15) izvedemo, dobimo Debyejevo enačbo za specifično toploto: 

          (
 

  
)

 

∫
    

       
   

  
 

 

                                              

kjer je          ,           je Debyejeva temperatura in    Debyejeva krožna 

frekvenca, pri kateri je valovna dolžina elastičnih valov enaka najmanjši dimenziji mreže. 

Ko je temperatura nizka, torej mnogo manjša od Debyejeve temperature, gre zgornja meja 

integrala v enačbi (16) proti neskončnosti. Sedaj je integral analitično rešljiv, njegova 

vrednost je       . Tako dobimo izraz za specifično toploto, ki velja pri nizkih temperaturah 

[10]: 

   
     

 
    (

 

  
)

 

                                                           

Približek za specifično toploto, ki ga poda enačba (17), velja približno do temperature      , 

če pa dodamo še višji člen v razvoju    , lahko približek uporabimo do       [9]. V 

primeru, ko je temperatura zelo visoka in je    , se količnik              po razvoju v 

Taylorjevo vrsto okoli     poenostavi na   , tako da je vrednost integrala v tem primeru 

enaka   
       . Tako dobimo konstantno vrednost za specifično toploto        . Če to 

zapišemo kot molarno specifično toploto, dobimo Dulong-Petitovo vrednost (4). 

 

2.2 Specifična toplota klatrata 

 

Meritve specifične toplote klatrata bomo prilagajali s prilagoditvenimi funkcijami, ki smo jih 

sestavili iz več prispevkov k specifični toploti. Za opis specifične toplote klatrata zaradi 

posebne klatratne strukture ne upoštevamo le elektronskega prispevka in enega prispevka 

vibracij kristalne mreže. Tudi rožljanje gostujočih natrijevih in cezijevih atomov znotraj kletk, 

ki so sestavljene iz med seboj povezanih germanijev, vpliva na specifično toploto klatrata. 

Zato v mrežnem prispevku k specifični toploti upoštevamo tako Debyejevo enačbo, ki dobro 

opiše nihanje klatratnih kletk, kot Einsteinovo enačbo, ki dobro opiše rožljanje atomov znotraj 

kletk, saj so ti atomi med seboj šibko vezani, zato jih lahko obravnavamo kot nesklopljene 

harmonične oscilatorje. Zaradi razlik v velikosti in masi natrijevih in cezijevih ionov, 

predpostavimo, da nimajo enakega vpliva na specifično toploto, zato upoštevamo dva 

prispevka, ki ju opišemo z dvema Einsteinovima enačbama, eno za prispevek natrijevih, 

drugo pa za prispevek cezijevih atomov. Prilagoditveno funkcijo za specifično toploto 

sestavimo torej iz prispevkov, kot je zapisano v enačbi (1), kjer za elektronski prispevek 

uporabimo enačbo (2), za prispevek gostujočih atomov dvakrat uporabimo Einsteinovo 
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enačbo (11), za prispevek nihanja kletk klatratne strukture pa Debyejev prispevek. Najprej za 

Debyejev prispevek upoštevamo približek, ki velja za zelo nizke temperature in je opisan z 

enačbo (17), z dodatnim členom     v razvoju. Ko vse prispevke (enačbe (2), (11) in (17)) 

vstavimo v enačbo (1), dobimo: 

        
  

 
    

  

  
               (

   

 
)
  

   
 

( 
   

   )

         (
   

 
)
  

   
 

( 
   

   )

  , (18) 

kjer je    število Debyejevih oscilatorjev, ki je enako številu atomov – gostiteljev,   je 

parameter višjega člena v razvoju,    število Einsteinovih oscilatorjev, ki je enako številu 

posameznih gostujočih atomov, in    Einsteinova temperatura. Če želimo še natančnejši izraz 

za specifično toploto, v enačbi (18) namesto približka (17) upoštevamo celotno Debyevo 

enačbo (16) in dobimo: 

             (
 

  
)

 

∫
    

       
  

  
 

 
        (

   

 
)

  
   

 

( 
   

   )

         (
   

 
)

  
   

 

( 
   

   )

  .  (19)      

 

3 Merjenje specifične toplote vzorca               

 

Meritve specifične toplote vzorca              so bile opravljenje na Inštitutu za 

matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Temperaturno odvisnost specifične toplote 

vzorca smo merili s sistemom Quantum Design Physical Property Measurement System 

(PPMS) [11]. Med meritvijo je vzorec prilepljen z vakuumsko mastjo na platformo, ploščico, 

na kateri sta termometer in grelec in je z žičkami povezana z ohišjem nosilca (slika 1). Ta je 

toplotno sklopljen s sistemom (toplotni rezervoar). Sistem meri specifično toploto pri 

konstantnem tlaku, tako da vzorcu s konstantno močjo grelca dovede znano količino toplote v 

določenem času, nato enak čas poteka ohlajanje vzorca, medtem pa se beleži spreminjanje 

temperature vzorca. Enak postopek se izvede za vsak korak na temperaturnem intervalu od 

približno 2 K do največ 330 K. Časovno spreminjanje temperature vzorca sistem prilagaja z 

matematičnim modelom ''Two-Tau Model'', ki upošteva toplotna tokova med vzorcem in 

platformo ter med platformo in toplotnim rezervoarjem. Platformi s toplotno kapaciteto     se 

spreminja temperatura   , ker prejema toploto od grelca in jo oddaja nosilcu, preko žičk, ter 

vzorcu, preko vakuumske masti. Vsota prejetih in oddanih toplotnih tokov je: 

  
   

  
         (        )    (            ) ,                    (20) 

kjer je    temperatura nosilca,    temperatura platforme,     temperatura vzorca,      moč 

grelnika, ki je v časovnem intervalu segrevanja   , v intervalu hlajenja pa nič,    toplotna 

prevodnost žic in    toplotna prevodnost vakuumske masti med platformo in vzorcem. 
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Vzorec s toplotno kapaciteto     prejema toploto od platforme, zato se mu spreminja 

temperatura. Toplotna bilanca vzorca je: 

   
    

  
                   .                                        (21) 

Sistem iz spreminjanja temperature vzorca in spreminjanja temperature platforme določi, 

kako sta platforma in vzorec med seboj sklopljena. To sklopitev nato upošteva pri prilagajanju 

modela k eksperimentalnim meritvam in iz prilagajanja določi specifično toploto     [11]. To 

specifično toploto v nadaljni analizi navajamo kot   . 

 

 
Slika 1. Sestavni deli nosilca. Povzeto po [11].  

 

S sistemom PPMS smo izmerili specifično toploto vzorca klatrata              pri različnih 

temperaturah. Specifično toploto vzorca smo delili s kubom pripadajoče temperature in 

narisali graf          , ki smo mu v programu Origin 8.5 prilagodili teoretično funkcijo za 

specifično toploto. V prilagoditveni funkciji smo upoštevali elektronski prispevek k specifični 

toploti, dva Einsteinova prispevka ter Debyejev prispevek (enačbi (18) in (19)). Na podoben 

način smo analizirali vzorec praznega klatrata       [6].  

Temperaturno odvisnost specifične toplote praznega in polnega klatrata smo primerjali in tako 

ugotovili, kakšen vpliv na termične lastnosti imajo gostujoči atomi cezija in natrija v kletkah 

klatrata. Specifično toploto germanijevih klatratov smo primerjali tudi s specifično toploto 

klatrata          [3], da bi bolje razumeli vpliv kationske rešetke na specifično toploto. 

 

3.1 Klatratna kristalna struktura 

 

Kot smo že povedali v uvodu, so klatrati spojine, ki imajo strukturo v obliki kletk, le-te  

tvorijo atomi – gostitelji, povezani z ionskimi, vodikovimi ali kovalentnimi vezmi. V kletkah 

so ujeti atomi ali molekule drugih elementov, ki jih imenujemo gosti. Poznamo več vrst 

klatratov, ki jih razvrstimo glede na njihove lastnosti, npr. zeolite, fulerene, hidrate, itd. Naša 

vzorca uvrščamo v anorganske klatrate, ki so trdne kristalne spojine. Tipično so kletke v 
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obliki poliedrov, ki imajo v ogliščih atome germanija, silicija ali kositra. Silicij in germanij 

kristalizirata v ploskovno centrirano kubično mrežo. Gosti so tipično elementi prve skupine 

periodnega sistema [12]. 

Klatrate lahko glede na njihovo strukturo in število gostov razvrstimo v dve skupini. Poznamo 

klatrate tipa    in klatrate tipa   , obe strukturi sta prikazani na sliki 2. Klatrati tipa   imajo 46 

gostiteljev in 8 gostov. V osnovni celici je 8 kletk, 6 velikih in 2 mali. Vzorca               

(slika 3a) in        (slika 3b) imata strukturo tipa     ki ima 136 gostiteljev in 24 gostov 

(      ima kletke prazne). Gostitelji, v našem primeru atomi germanija, so med seboj 

povezani z močnimi kovalentnimi vezmi in tvorijo kletke, znotraj katerih so atomi cezija in 

natrija, ki so z ogrodjem verjetno povezani z zelo šibkimi ionskimi vezmi. Tudi ta tip 

klatratov ima dve vrsti poliedričnih kletk, in sicer večje, ki imajo v ogliščih 28 atomov, in 

manjše, ki imajo v ogliščih 24 atomov. Manjše kletke so sestavljene iz 12 osnovnih ploskev, 

ki so 5-kotniki, večje pa iz 12 ploskev, ki so 5-kotniki in 4 ploskev, ki so 6-kotniki (slika 2a). 

Predpostavimo, da so znotraj manjših kletk ujeti manjši atomi natrija, v večjih pa so večji 

atomi cezija. 

 

 

Slika 2. Klatratna struktura. a) Vrste poliedričnih kletk, kjer     pomeni, da je kletka 

sestavljena iz dvanajstih osnovnih ploskev, ki so 5-kotniki,      , da je kletka sestavljena iz 

dvanajstih 5-kotnikov in dveh 6-kotnikov,       pa, da je kletka sestavljena iz dvanajst 5-

kotnikov in štirih 6-kotnikov. b) Klatratna struktura tipa I in c) klatratna struktura tipa II. 

Povzeto po [13]. 
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Slika 3. Kletki: a) polnega klatrata              in b) praznega klatrata       

 

3.2 Priprava in struktura vzorcev 

 

Vzorca klatratov       in              sta bila pripravljena na inštitutu ''Max-Planck 

Institut für Chemische Physik fester Stoffe'' v Dresdnu. Vzorec klatrata              je bil 

pripravljen tako, da so najprej bili elementi Cs, Na in Ge (visoke čistosti) odtehtani v 

razmerju, ki je enako razmerju elementov v končni spojini, in neprodušno zataljeni v kapsulo 

iz tantala. Kapsulo so segreli v indukcijski pečici do temperature višje od tališč vseh treh 

izhodiščnih snovi. Pri tem so se posamezni elementi stalili in med seboj premešali. Nato je 

bila kapsula z mešanico dodatno termično obdelana na 600 °C za 4 tedne. Celoten postopek je 

potekal v argonovi atmosferi. 

Prazni klatrat       je bil pripravljen tako, da so elemente Na in Ge visoke čistosti odtehtali v 

pravem razmerju in jih neprodušno zatalili v kapsulo iz tantala. Kapsulo so za eno uro 

postavili v indukcijsko pečico na temperaturo 1050°C ter tako dobili predhodno talino 
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        . Kapsulo s spojino so nato še žarili 2 dni pri temperaturi 800°C. Spojino so nato 

zmešali z ionsko tekočino in še nekaj dni pustili pri 300°C, dokler ni ionska tekočina postala 

brezbarvna. Trd       so vzeli iz ionske tekočine, očistili z acetonom in vodo, nato pa še 

posušili v vakuumu. Ves postopek je potekal v argonovi atmosferi [6]. 

Strukturne lastnosti klatratnih struktur smo določili s programom Diamond 3.1. Strukturne 

lastnosti klatratne strukture             , prikazane na sliki 3a, so naslednje:  dolžina 

osnovne celice je             , volumen              , premer manjše kletke je 

           , premer večje kletke pa meri             Strukturne lastnosti prazne 

klatratne strukture      , ki je prikazana na sliki 3b, so naslednje: dolžina osnovne celice je 

               volumen               , premer manjše kletke je            , 

premer večje kletke pa meri           . Kristalna mreža je kubična ploskovno orientirana 

mreža. Slednji vzorec je v bistvu nova modifikacija germanija. 

 

3.3 Meritve in analiza vzorca              

 

Najprej smo na platformo v nosilcu nanesli vakuumsko mast ter merili specifično toploto 

masti in platforme, za kar bomo v nadaljevanju uporabili izraz adenda. Nato smo pripravili 

vzorec klatrata za meritev. Najprej smo ga očistili z acetonom, obrusili z brusnim papirjem, da 

je bila ena stran vzorca kar se da ravna, saj je tako toplotni stik vzorca s platformo boljši. 

Vzorec smo spet očistili in nato stehtali na tehtnici z natančnostjo 0,01 mg. Masa vzorca je 

bila          Ko je bila adenda pomerjena, smo na platformo nosilca namestili vzorec, pokrili 

z ohišjem nosilca ter vstavili v PPMS. Meritev je potekala pri tlaku           , brez 

magnetnega polja. Računalniški program, ki krmili meritev, je samodejno od skupne 

specifične toplote odštel adendo in tako izračunal specifično toploto vzorca   . Vzorec smo 

vstavili pri sobni temperaturi ter s 480 koraki merili do temperature 2 K. Nato smo te meritve 

analizirali na način, ki je opisan v nadaljevanju. 

Najprej smo narisali graf         , ki je prikazan s črnimi točkami na sliki 4. Nato smo vse 

funkcije za avtomatsko prilagajanje krivulje napisali v programu OriginPro 8.5. Analize smo 

se lotili na dva načina. Pri obeh načinih smo v prilagoditveni funkciji upoštevali elektronski 

prispevek, dva Einsteinova prispevka, ki predstavljata prispevek rožljanja gostov v kletkah, 

ter Debyejev prispevek, ki predstavlja prispevek nihanja kristalne mreže.  

Najprej smo za Debyejev prispevek k specifični toploti uporabili približek za zelo nizke 

temperature (   ) in dodali dodatni člen v razvoju    , saj lahko s približkom     

prilagajamo le do mejne temperature      , kjer je    Debyejeva temperatura. Če 

prilagajamo meritve le s funkcijo, ki vsebuje približek    , ugotovimo, da je Debyejeva 

temperatura vzorca              približno 260 K, vrh v meritvah, ki je posledica rožljanja 

gostujočih atomov, pa je pri temperaturi 13 K, kar je višje od 260/30 K. Tako smo meritve 

prilagajali na intervalu od 0 do 20 K s prilagoditveno funkcijo (18), prilagoditev pa je 
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prikazana z zeleno krivuljo na sliki 4. Prosti parametri, ki jih iz prilagajanja določi program 

(tabela 1), so Sommerfeldov koeficient  , Debyejeva temperatura    in Einsteinovi 

temperaturi           . Ostale parametre poznamo, ker je znana struktura sistema. Število 

Debyejevih harmoničnih oscilatorjev je         saj je v osnovni celici klatrata 136 

germanijevih atomov, število Einsteinovih harmoničnih oscilatorjev, ki so ujeti znotraj 

manjših kletk klatrata, je         ker je v osnovni celici kristala 16 natrijevih gostov in 

število Einsteinovih harmoničnih oscilatorjev, ki so ujeti znotraj večjih kletk, je      , saj 

je v osnovni celici kristala 8 cezijevih atomov. 

 

                   

                        

         

           

           

 

Tabela 1. Parametri pridobljeni z avtomatskim prilagajanjem meritev specifične toplote 

klatrata              s prilagoditveno funkcijo, ki je podana z enačbo (18). Pomeni oznak so 

razloženi v besedilu. 

 

Ker lahko s funkcijo, ki vsebuje Debyejev približek, opišemo le majhen del meritev, smo 

namesto tega približka uporabili celotno Debyejevo enačbo (16). Tokrat smo torej meritvam 

prilagajali integralsko funkcijo, ki ima neodvisno spremenljivko v mejah integrala (enačba 

(19)). Tudi tokrat je program iz prilagajanja meritvam določil Sommerfeldov koeficient, 

Debyejevo temperaturo ter Einsteinovi temperaturi (tabela 2). Zaradi poznane strukture 

znamo določiti vrednosti:                        . S tem načinom prilagojena 

funkcija je prikazana z rdečo krivuljo na sliki 4.  

 

                   

         

           

           

 

Tabela 2. Parametri pridobljeni iz avtomatskega prilagajanja meritev klatrata              s 

prilagoditveno funkcijo, ki jo podaja enačba (19). Pomeni oznak so razloženi v besedilu. 
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Slika 4. Graf specifične toplote       v odvisnosti od temperature T za vzorec 

            . Črne točke: meritve; zelena krivulja: prilagoditev s prilagoditveno funkcijo, 

podano z enačbo (18), na temperaturnem območju 0 do 20 K; rdeča krivulja: prilagoditev s 

funcijo, podano z enačbo (19), na temperaturnem območju 0 do 325 K. 

 

3.4 Analiza vzorca       

 

Specifična toplota praznega klatrata je bila izmerjena v Dresdnu na inštitutu ''Max-Planck 

Institut für Chemische Physik fester Stoffe'' [14], in sicer na podoben način, kot smo mi 

izmerili specifično toploto polnega klatrata             . Z dovoljenjem Boda Böhmerja, ki 

je vzorec pripravil, smo njihove eksperimentalne meritve analizirali. 

Meritve specifične toplote pri temperaturah  med 7 K in 320 K so prikazane s črnimi točkami 

na grafu         , ki ga prikazuje slika 5. Meritve smo poskušali opisati na naslednji način. 

Debyejev model specifične toplote (enačba (16)) dobro opisuje prispevek nihanja kristalne 

mreže k specifični toploti, Einsteinov model pa dobro opisuje rožljanje gostov v kletkah 

klatrata [3], zato bi pričakovali, da bomo meritve           za prazen klatrat lahko dobro 

opisali samo z Debyejevim prispevkom in elektronskim prispevkom k specifični toploti. Graf, 

prilagojen s takšno prilagoditveno funkcijo, ki je podana z enačbo: 

  

  
 

          (
 

  
)
 

∫
    

       
  

  
 

 

  
 ,                                      (22) 
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je prikazan z zeleno krivuljo na sliki 5. Opazimo, da se prilagoditvena funkcija ne ujema 

dobro z meritvami, kar lahko pripišemo temu, da so najverjetneje v nekaterih klatratnih 

kletkah ostali posamezni gostujoči atomi natrija. Vzrok za to je v načinu priprave vzorca, saj 

je bil prazen klatrat narejen iz taline          z naknadnim odstranjevanjem atomov natrija.   

Da bi upoštevali prispevek teh atomov, smo napisali novo prilagoditveno funkcijo, v kateri 

smo k funkciji (22) dodali dva Einsteinova prispevka, saj smo predvidevali, da so lahko atomi 

natrija ujeti tako v velikih kot v manjših kletkah. Torej smo za prilagajanje zopet uporabili 

prilagoditveno funkcijo, podano z enačbo (19). Število Debyejevih oscilatorjev smo tudi 

tokrat določili kot       . Prilagoditev k meritvam praznega klatrata s funkcijo, podano z 

enačbo (19), je prikazana z rdečo krivuljo na sliki 5. Opazimo, da je prilagajanje meritvam 

zelo dobro, tudi parametri               (tabela 3) so smiselni, glede na velikosti osnovne 

celice, kletk in atomov, ujetih v kletkah, vendar je število Einsteinovih nihal občutno 

preveliko, saj bi naj bilo v vzorcu le nekaj gostujočih atomov. 

 

Slika 5. Graf specifične toplote        v odvisnosti od temperature T za vzorec        Črna 

krivulja: meritve; rdeča krivulja: prilagajanje k meritvam s prilagoditveno funkcijo, podano z 

enačbo (19); zelena krivulja: prilagajanje s funkcijo, podano z enačbo (22). 
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Tabela 3. Parametri pridobljeni iz avtomatskega prilagajanja meritev klatrata       s 

prilagoditveno funkcijo, podano z enačbo (19). Pomeni oznak so razloženi v besedilu. 

 

3.5 Analiza rezultatov 

 

Pri primerjavi dimenzij izmerjenih iz struktur polnega              ter praznega       

klatrata (tabela 4) ugotovimo, da je pri praznem klatratu manjša tako osnovna celica kristalne 

mreže kot obe vrsti kletk, saj gosti v polnih klatratih povečajo strukturo. Dimenzije strukture 

klatrata           so             ,              ,            in             

in so manjše od dimenzij obeh zgoraj omenjenih klatratov. Atomi silicija so manjši od atomov 

germanija, kar je vzrok za manjšo osnovno celico klatratne kristalne strukture in manjše 

kletke. 

 

klatrat   [nm]   [nm]   [nm]    [K]     [K]     [K] 

                                                     

                                                 

                                                    

 

Tabela 4. Primerjava dimenzij struktur klatratov in parametrov, pridobljenih iz 

prilagoditvenih funkcij, ki najbolje ustrezajo meritvam. D je premer večje kletke, d je premer 

manjše kletke, a je dolžina osnovne celice,    je Debyejeva temperatura,     in     pa sta 

Einsteinovi temperaturi. 

 

Pri primerjavi Debyejeve in Einsteinovih temperatur, ki so zapisane v tabelah 1 in 2, 

ugotovimo, da so rezultati podobni. Majhna odstopanja so pričakovana, saj Debyejev 

približek, podan z enačbo (17) z dodatnim členom v razvoju, ni dovolj natančen za analizo 

specifične toplote pri tako visokih temperaturah. V nadaljevanju analize bomo zato za poln 

klatrat upoštevali le parametre iz tabele 2, torej parametre, ki jih dobimo iz prilagajanja 

funkcije          za polni klatrat              s prilagoditveno funkcijo (19), v kateri so 

upoštevani prispevki elektronov, prispevek rožljanja natrijevih atomov, prispevek rožljanja 
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cezijevih atomov ter mrežni prispevek, ki je opisan z Debyejevo enačbo (16). Dimenzije 

klatratov in parametri, dobljeni iz analiz specifičnih toplot vseh treh klatratov, so prikazani v 

tabeli 4.  

Sommerfeldov koeficient   je različen od 0 (tabeli 1 in 2), s čimer smo potrdili pričakovanja, 

da se klatrat              obnaša kovinsko, kar smo predvidevali na podlagi podobnosti z 

            Debyejeva temperatura          je manjša od Debyejeve temperature klatrata 

           ki je      , kar lahko kvalitativno pojasnimo z manjšo osnovno celico klatrata 

           Debyejeva temperatura je sorazmerna z           , ki je krožna frekvenca, pri 

kateri je valovna dolžina valovanja najmanjša, torej enaka dolžini osnovne celice. Manjša 

dolžina osnovne celice torej pomeni večjo krožno frekvenco    in s tem večjo   . V 

             je Einsteinova temperatura zaradi rožljanja natrijevih atomov večja kot 

Einsteinova temperatura zaradi rožljanja cezijevih atomov, kar pripišemo velikosti atomov in 

velikosti kletk, v katerih so atomi, saj je Einsteinova temperatura sorazmerna s frekvenco 

rožljanja atomov. Ker so natrijevi atomi manjši, njihov polmer je 180 pm, in imajo manjšo 

maso, je frekvenca rožljanja večja kot frekvenca rožljanja cezijevih atomov, ki so večji, 

njihov polmer je 260 pm, in imajo večjo maso. Če primerjamo še Einsteinove temperature 

natrija v manjših kletkah              in natrija v manjših kletkah vzorca          , 

ugotovimo, da imajo slednji višjo Einsteinovo temperaturo, kar pripišemo manjšim 

dimenzijam kletke          , zaradi česar je frekvenca rožljanja višja.  

Iz tabele 4 je razvidno, da je tudi Debyejeva temperatura praznega klatrata        večja od 

Debyejeve temperature klatrata             , kar smo pričakovali, saj je osnovna celica 

praznega       manjša od osnovne celice polnega klatrata. Pri tem moramo upoštevati tudi 

dejstvo, da nam ni uspelo najti povsem ustrezne prilagoditvene funkcije za prazni klatrat. 

Debyejeva temperatura praznega klatrata je manjša od Debyejve temperature klatrata 

         . Tudi to je v skladu s pričakovanji, saj ima           najmanjšo osnovno celico in 

posledica tega je največja Debyejeva temperatura med vzorci, ki jih primerjamo. Omenimo še 

natrijeve goste v            je Einsteinova temperatura zaradi natrijevih atomov znotraj 

manjših kletk praznega klatrata. Le-ta je večja od     vzorca              in manjša od     

vzorca          . Razlog je to, da so dimenzije kletk v praznem klatratu večje od dimenzij 

kletk v           in manjše od tistih v             . Opazimo tudi, da je     za       le 

malo večja kot     za             , čeprav je dimenzija manjših kletk       bolj 

primerljiva z dimenzijami manjših kletk klatrata          . Razlog za to pripišemo temu, da 

preostali gostujoči natriji v ''praznem'' klatratu       tudi nekoliko razširijo kletke.     

pripada torej natrijevim atomom znotraj večjih kletk, kar lahko primerjamo z natrijevimi 

atomi v večjih kletkah          . Razlika v Einsteinovi temperaturi je spet posledica razlik v 

dimenzijah kletk. Ker so kletke       večje od kletk          , imajo gostujoči natrijevi 

atomi več prostora za rožljanje, posledično je frekvenca rožljanja manjša in zato je     za 

vzorec       manjša od     za vzorec            Pri       opazimo tudi veliko večji 

Sommerfeldov koeficient kot pri             , vendar zaradi nečistega vzorca in slabega 

prilagajanja prilagoditvene krivulje k meritvam temu ne posvetimo posebne pozornosti. 
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Ugotovili smo, da lahko vse parametre pojasnimo s poznavanjem strukture klatratov in njenih 

dimenzij. Velikost osnovne kubične celice klatrata ima vpliv na Debyejevo temperaturo, 

medtem ko na Einsteinovo temperaturo vplivata masa gostov v kletkah ter velikost kletk 

klatrata, oz. velikost prostora, ki ga ima gost v kletki na razpolago. V polnih klatratih opazimo 

očitne prispevke rožljanja gostov k specifični toploti, medtem ko jih v praznem klatratu skoraj 

ni, tisti ki so, pa so posledica posameznih gostov, ki so še ostali v kletkah. 

 

4 Zaključek 

 

V diplomskem seminarju smo izmerili specifično toploto klatrata              in jo opisali 

z modelom, ki je vključeval tako Debyejevo enačbo za specifično toploto, ki je dobro opisala 

prispevke zaradi nihanja germanijevih kletk, kot tudi Einsteinovo enačbo, ki je dobro opisala 

prispevke zaradi rožljanja gostujočih atomov natrija in cezija v kletkah. Iz prilagajanja modela 

eksperimentalnim meritvam smo dobili parametre, ki smo jih pojasnili s strukturo vzorca. S 

pomočjo modelov smo analizirali tudi specifično toploto praznega klatrata       in ugotovili, 

da so v vzorcu še posamezni ujeti gosti natrija znotraj klatratne strukture. V prilagajanju k 

meritvam opazimo odstopanja, vzrok pa smo pripisali temu, da ne poznamo niti števila 

gostov, ki so ostali v kletkah, niti če se nahajajo v večjih ali manjših kletkah v klatratni 

strukturi. Nazadnje smo med seboj primerjali parametre, ki smo jih dobili iz analiz 

             in      , in parametre, ki so bili določeni za           [3], ter razlike pojasnili 

na podlagi strukturnih lastnosti vseh treh klatratov. Ugotovili smo, da manjša kot je dolžina 

osnovne celice, večja je Debyejeva temperatura ter da je Einsteinova temperatura obratno 

sorazmerna z maso gostujočega atoma ter z velikostjo prostora, ki ga ima gostujoči atom.     

V prihodnje bi bilo potrebno narediti sintezo čistejšega praznega klatrata. Tako bi ugotovili 

natančen vpliv gostujočih atomov na termične lastnosti polnega klatrata. Morali bi tudi 

sintetizirati več različnih klatratov z različnimi sestavami, izmeriti in analizirati njihovo 

specifično toploto ter tudi toplotno prevodnost in tako najti material, ki bi omogočil večjo 

termoelektrično učinkovitost. Z uporabo takšnega materiala bi lahko namreč bistveno 

povečali možnost množične uporabe termoelektričnih generatorjev. 
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