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Мініатюризація технологій стимулює дослідження по виявлен-

ню специфічних властивостей наношарів та тонких плівок з метою 

з’ясування можливостей їх практичного використання. Це стосується і 

термоелектричних (ТЕ) матеріалів – твердих розчинів Bi2(Te1-xSex)3 – 

найкращих матеріалів для використання у ТЕ приладах різного типу в 

якості p– і n– гілок термоелементів [1]. Властивості надтонких плівок, 

окрім самої товщини d плівок, дуже чутливі до стану поверхні підкла-

дки, а саме до її шорсткості.  

Тому метою роботи було дослідження коефіцієнта Зеебека S 

плівок з товшинами d ~ 22 нм, виготовлених з полікристалу 

Bi2(Te0.7Se0.3)3 і напилених на скляні підкладки різної товщини dП та 

шорсткості δ. 

Плівки вирощувались термічним випаровуванням у вакуумі з 

одного джерела вихідних полікристалів на підкладку нагріту до темпе-

ратури 450 К, швидкість конденсації становила 0.1 – 0.3 нм/с [2]. У 

якості підкладок використовували покривне скло (dП = 0.15 ± 0.01 мм, 

δ ~ 5 нм) та флоат-скло (термополіроване скло) двох товшин  

dП = (2.0 і 4.0) ± 0.05 мм і шорсткістю δ < 2 нм. Вимірювання S прове-

дено компенсаційним методом відносно мідних електродів за кімнат-

ної температури. Визначено, що для плівок на покровному склі вели-

чина S = - 42 ± 2.5 мкВ/К, а для плівок на флоат-склі  

S = - 41 ± 1.0 мкВ/К. Таким чином, в межах похибки експерименту ве-

личини S однакові для плівок Bi2(Te0.7Se0.3)3, незалежно від шорсткості 

скла, однак на більш якісному склі, похибка вимірювання S менша. 
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