
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 1083 
 

Roman PNIEWSKI, Emil SADOWSKI Rafał KOWALIK 

WYKORZYSTANIE OGNIW PELTIERA  

W UKŁADACH CHŁODZĄCYCH POJAZDÓW AUTOBUSOWYCH 

 

W artykule omówiono zjawisko Peltiera z naciskiem na analizę modelu matematycznego opisującego zjawiska zachodzące 

na elemencie półprzewodnikowym odpowiedzialnym za regulacje temperatury. Zaprezentowany model matematyczny wykorzy-

stany do opracowania programów symulacyjnych, z których uzyskane wyniki zaprezentowano w końcowej części referatu. Przed-

stawiono również opis możliwości wykorzystania ogniw Peltiera jako elementów wspomagających układ klimatyzacyjny w au-

tobusach. 

 

WSTĘP 

Ogniwo Peltiera, TEC – ang. Thermoelectric cooling (moduł Pel-
tiera, również płytka Peltiera) jest półprzewodnikowym elementem 
termoelektrycznym, wykorzystującym zjawisko Peltiera do przekazy-
wania ciepła. Odkrył to w 1834 roku francuza Jean Charles Athanase 
Peltier (1785-1845).  

Ważną zaletą modułów półprzewodnikowych jest długi czas bez-
awaryjnego działania MTBF (ang. Mean Time Between Failures) wy-
noszący ponad 100 tyś godzin, praca w każdej pozycji, brak rucho-
mych elementów (odporność na przeciążenia wynoszące ponad 
100G), możliwość́ pracy rewersyjnej, czyli szybkiego i łatwego przej-
ścia z trybu chłodzenia w tryb ogrzewania i odwrotnie (poprzez 
zmianę ̨ polaryzacji napięcia zasilającego).

Jest złożone z dwóch równolegle osadzonych płytek ceramicz-
nych, pomiędzy płaszczyznami których znajdują się naprzemiennie 
ułożone półprzewodniki typu "n" oraz "p". Półprzewodniki - wykonane 
z odpowiednio domieszkowanego tellurku bizmutu (Bi2Te3), są pod 
względem elektrycznym połączone szeregowo - dzięki blaszkom 
miedzianym [1],[5]. 

1. ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PELTIERA 

Istotą modułów Peltiera są zmiany temperatury zachodzące na 
złączach półprzewodników (n-p lub p-n) na skutek działania prądu 
elektrycznego, co ma istotne znaczenie dla celów chłodniczych.  

Półprzewodnik typu "p" wykazuje w swojej strukturze brak elek-
tronów do całkowitego "obsadzenia" górnego poziomu energetycz-
nego, natomiast półprzewodnik typu "n" posiada ich na ten poziom 
zbyt wiele. W momencie przepływu prądu, dochodzi do przemiesz-
czenia się elektronów pomiędzy poziomami energetycznymi - co w 
jednym przypadku wymaga dostarczenia energii (wejście na wyższy 
poziom energetyczny), a w innym wywołuje jej wydzielanie (spadek 
na niższy poziom) - w zależności od kierunku przepływu prądu. Za-
równo pobierana, jak i oddawana energia jest w tym przypadku ener-
gią cieplną. Na dwóch powierzchniach modułu - górnej i dolnej - jed-
nocześnie zachodzi pochłanianie ciepła ("zimna strona"), oraz jego 
oddawanie ("strona gorąca"). 

Ilość ciepła, jaka może zostać w ten sposób przetransporto-
wana, zależy od natężenia przyłożonego prądu. Oczywiście przy 
przepływie prądu przez układ pewna ilość ciepła powstaje również w 

samym module (na skutek oporności elektrycznej powstaje tzw. cie-
pło Joule'a). Z tego względu każde ogniwo Peltiera posiada okre-
śloną maksymalną wydajność cieplną. 

Bardzo istotną cechą jest możliwość połączenia modułów, tak 
aby strona "zimna" kolejnego modułu przylegała do strony "gorącej" 
modułu poprzedniego, co pozwala uzyskać większą wydajność. 
Uwzględniając ciepło powstające wskutek oporu prądu elektrycz-
nego, które również jest odprowadzane na stronę "gorącą", połączeń 
takich dokonuje się najczęściej w sposób piramidalny - tak aby osta-
teczna powierzchnia oddająca ciepło była większa niż powierzchnia 
je pochłaniająca. Połączenie modułów jest, pod względem zwiększe-
nia wydajności, istotną alternatywą zwiększania natężenia przepły-
wającego przez układ prądu. 

Ze względu na dużą ilość skondensowanej energii cieplnej w 
jednym module (o mocy od 1W do nawet 500W) wydzielającej się ze 
strony "gorącej", zaleca się zastosowanie radiatorów. Właściwe jest 
również stosowanie odpowiedniej pasty termoprzewodzącej. Zasto-
sowanie tych dwóch czynników ma szczególne znaczenie przy łącze-
niu ogniw, ze względu na kumulację energii na kolejnych poziomach. 

Inną cechą, którą charakteryzują się ogniwa, jest możliwość wy-
twarzania siły elektromotorycznej (Zjawisko Seebecka). Dotyczy ono 
powstawania prądu elektrycznego w obwodzie złożonym z dwóch 
różnych metali lub półprzewodników, kiedy ich złącza znajdują się w 
odmiennych temperaturach [2],[4]. 

W warunkach idealnych, wielkość powstającego napięcia jest 
wprost proporcjonalna do różnicy temperatur między złączami, oraz 
do różnicy współczynnika Seebeck’a (współczynnik termoelek-
tryczny) pomiędzy materiałami wykonania styków. Na tej zasadzie, 
gdy jeden ze styków zostanie umieszczony w danej temperaturze, 
natomiast drugi, o innych właściwościach termoelektrycznych, zosta-
nie umieszczony w temperaturze znacznie wyższej lub znacznie niż-
szej, powstanie siła elektromotoryczna. Zastosowanie półprzewodni-
ków pozwala uzyskać wyższą efektywność niż użycie elementów me-
talowych, nawet w stosunku do termopary. 
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Rys. 1 Budowa chłodnicy powietrza TEC (Air to Air) 

 
Wydajność w tym przypadku związana jest ściśle z możliwo-

ściami wytworzenia wysokiej różnicy temperatur pomiędzy górną i 
dolną warstwą ogniwa. Ogniwa o głównym przeznaczeniu do produk-
cji energii elektrycznej oznaczane są jako TEG (Thermoelectric Ge-
nerator) i występują w wersjach umożliwiających pracę z temperaturą 

ponad 900°C (z zastosowaniem tlenku manganu wapnia - Ca2Mn3O8) 
posiadają większą sprawność w porównaniu do standardowej serii 
TEC (gdzie Tmax wynosi: 135°C). 

Standardowo moduły są dostępne w postaci kwadratowych cien-
kich płytek, jednak ze względu na łatwość wykonania, mogą przybie-
rać niemal dowolne kształty. 

 
Rys. 2 Charakterystyka temperaturowa układu TEC AA 

 
Badany układ podczas normalnej pracy pobiera 7,9A przy 24V 

DC (max. 30V DC), podczas załączenia wartość szczytowa prądu 
może wynieść ponad 9A (24V DC). Moc chłodząca wynosi 143W 
(488 Btu/h), a moc grzewcza 150W (512 Btu/h). Maksymalna moc 
pobierana: 190W. 

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń tego układu jest problem ze 
złym odprowadzeniem ciepła od tranzystorów kluczujących ogniwa 
Peltiera lub przebicia złącz p-n w wyniku przekroczonego napięcia 
zasilającego. Ze względu na kondensację pary wodnej, zaleca się 
montaż pionowy, pozwalający na grawitacyjne opadanie powstają-
cych skroplin. 

W testowym modelu zastosowano 6 ogniw TEC 12V (łączonych 
po 3 w szeregu) w celu zwiększenia powierzchni czynnej, transportu-
jącej energię cieplną. Duże znaczenie dla uzyskiwanych końcowych 
efektów ma zastosowanie jak najskuteczniejszego radiatora odbiera-
jącego ciepło (najlepiej z chłodzeniem wymuszonym), pasty termo-
przewodzącej o dobrych parametrach przewodności cieplnej oraz do-
brej izolacji separującej radiatory (odprowadzające energie między 
sobą – czyli zmniejszenie niekorzystnego  zjawiska Joule’a)  

2. MODEL MATEMATYCZNY OPISUJĄCY EFEKT 
PELTIER’A 

Zapis matematyczny odzwierciedlający zasadę działania ele-
mentu elektronicznego opierającego się na zjawisku Peltier’a zdefi-
niować można za pomocą współczynnika wydajności wydzielonej 
zmiany temperatury półprzewodnika (𝜑), który uzależniony jest od 

szybkości wydalanego ciepła (Q𝐶). Wskutek zajścia tego zjawiska 
uzyskano różnicę przyrostu temperatury na elemencie elektronicz-
nym. 

Współczynnik wydajności elementu półprzewodnikowego opie-
rającego się na zjawisku Peltier’a opisano zależnością [1]: 

𝜑 =
𝑄𝑐
𝑃

 (1) 

gdzie przez 𝑄𝑐  oznaczono szybkość przepływu ciepła ze strony zim-
nej, P moc elektryczna. Z zależności powyższej określić można „efekt 
chłodzenia” oraz „zjawisko cieplne”. Wielkości te zależne są od: 
– Mocy ciepła znajdującej po każdej stronie półprzewodnika, 
– Wartości prądu przepływającego przez element elektroniczny, 
– Szybkości zmiany temperatury po każdej stronie półprzewodnika. 

Straty ciepła w zjawisku Peltiera definiuje równanie [2]: 

𝑄𝑐 = 𝛼𝑇𝑐𝐼 −
1

2
𝐼2𝑅 − 𝐾∆𝑇 (2) 

gdzie 𝛼 = 𝛼𝑝 + 𝛼𝑛, przy czym wielkości 𝛼𝑝 oraz 𝛼𝑛 są parame-

trami charakteryzującymi półprzewodniki odpowiednio typu p i n, I- 
prąd płynący w obwodzie, R – rezystancja elementu. Z kolei przez K 
oznaczono całkowitą przewodność cieplną w module chłodzenia. 
Stąd całkowitą moc P na wyjściu modułu opisano zależnością [2]: 

𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝛼𝐼∆𝑇 + 𝐼2𝑅 =
𝑈(𝑈 − 𝛼∆𝑇)

𝑅
 (3) 

gdzie przez ∆𝑇 zdefiniowano różnice temperatury na poczególnych 
biegunach elementu półprzewodnikowego (odpowiednio gorącym i 
zimnym)., U – napięcie w obwodzie, wyrażone jako [4]: 

𝑈 = 𝛼∆𝑇 + 𝐼𝑅 (4) 
Współczynnik wydajności energii cieplnej przez półprzewodnik 

w zależności od jego geometrii, wynosi [5]: 

𝜑 =
[𝑚𝑇𝑐 −

1
2
𝑚2 − (

∆𝑇
𝑍
)]

(𝑚∆𝑇 + 𝑚2)
 (5) 

gdzie przez parametr Z zdefiniowano geometrię półprzewodnika o 
określonej przepływności uzależnioną od składu materiału z którego 
go wykonano: Matematyczny zapis przedstawia się następująco [5]: 

𝑍 =
𝛼2

[(𝜌𝑛𝐾𝑛)
1
2 + (𝜌𝑝𝐾𝑝)

1
2]

2 
(6) 

Gdzie 𝑚 =
𝐼𝑅

𝛼
 

Prąd, który służy do optymalizacji współczynnika wydajności 
uzyskuje się poprzez wyznaczenie pochodnej współczynnika przy, 
założeniu, że m=0. Stąd 

𝐼𝑜𝑝𝑡 =
𝛼∆𝑇

𝑅(𝜔 − 1)
 (7) 

gdzie 

𝜔 = (1 + 𝑍𝑇)
1
2 (8) 

Wykorzystując powyższą zależność wyznaczono wartość mak-
symalną współczynnika wydajności półprzewodnika: 

𝜑𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑐
∆𝑇

[
𝜔 − (

𝑇ℎ
𝑇𝑐
)

(𝜔 + 1)
] (9) 

Współczynnik wydajności można dowolnie dobierać, wykorzy-
stując w tym celu napięcie w obwodzie elektrycznym modułu: 
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𝑈𝑜𝑝𝑡 =
𝛼∆𝑇𝜔

(𝜔 − 1)
 (10) 

Uwzględniając równanie (9), otrzymano zależność na moc na 
wyjściu modułu: 

𝑃𝑜𝑝𝑡 = (
𝜔

𝑅
) [

𝛼∆𝑇

(𝜔 − 1)
]
2

 (11) 

Z kolei prąd, który odpowiedzialny jest za regulację widzialnego 
ciepła wynosi: 

𝐼𝑜𝑝𝑡 =
𝛼𝑇𝑐
𝑅

 (12) 

Tak więc, maksymalna szybkość widzialnego przez element pół-
przewodnikowy w zależności od płynącego prądu w obwodzie obli-
czana jest z równania: 

𝑄𝑐 = (
𝛼𝑇𝑐

2

2𝑅
) − 𝐾∆𝑇 (13) 

3. WYNIKI Z BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Model matematyczny omówiony w poprzednim punkcie artykuły 
w dalszej kolejności poddano weryfikacja symulacyjnym. Testy sy-
mulacyjne wykonano w pakiecie inżynierskim Matlab/Simulink. W 
weryfikacji symulacyjnej nacisk położono na obserwację zmiany tem-
peratury w obu kierunkach zimno-ciepło na elemencie półprzewodni-
kowym. Wyniki z przeprowadzonych symulacji zaprezentowano po-
niżej. 

 
Rys. 3 Zmiana współczynniku przepływu ciepła w zależności od war-
tości prądu 

 

 
Rys. 4 Zmiana temperatury w zależności od napięcie w ogniwie Pel-
tiera 

 

 
Rys. 5 Współczynnik wydajności ogniwa Peltiera w funkcji tempera-
tury 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z powyższego, Ogniwa Peltiera w chwili obecnej 
mogą być powszechnie używane zarówno do chłodzenia jak i do 
ogrzewania w pojazdach autobusowych. 

Dość szerokie spektrum napięć zasilających, minimalizuje pro-
blemy związane ze stosowaniem przetwornic zasilających. Zakres 
pracy temperaturowej mieści się w najbardziej oczekiwanym prze-
dziale. Zmiana temperatur oraz współczynnik wydajności zależy od 
napięć w obwodzie ogniw. W celu zwiększenia ΔT można zastoso-
wać ułożenie ogniwa na ogniwie, lecz należy pamiętać o ograniczo-
nym poziomie energii, które może być przetransportowane przez tak 
małą powierzchnię pojedynczego ogniwa, a także graniczne zakresy 
wydajności ogniw. Wadą takich rozwiązań jest jednak jeszcze dość 
mała sprawność w przypadku chłodzenia, oraz potrzeba użycia dość 
dużych odbiorników ciepła. W zastosowaniach praktycznych wystę-
puje także wrażliwość na szybkie impulsy (ns) napięcia zasilającego, 
które mogą uszkodzić wewnętrzną strukturę złącz p-n. 
Ważną cechą takiego użycia ogniw jest także możliwość wykorzysty-
wania energii opadowej (cieplnej) do wytwarzania energii elektrycz-
nej (odzysk energii). 

Wykonana część symulacyjna jest zgodna z wstępnymi pomia-
rami praktycznego układu użytego do schładzania komory spożyw-
czej (100 l) w pojeździe autobusowym. Lecz w przypadku użycia do 
chłodzenia większych kubatur, należy zwielokrotnić ilość takich ukła-
dów. 
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USE PELTIER IN COOLING SYSTEMS OF VEHICLES BUS 

Article shows the Peltier effect with emphasis on the anal-

ysis of the mathematical model describing the phenomena on 

semiconductor element responsible for regulating the temper-

ature. Presented mathematical model used to develop simula-

tion programs, of which the results were presented in the final 

part of the paper. Also contains a description of the possibili-

ties of using a Peltier element supporting the air conditioning 

system in the buses. 
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