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MODEL MATEMATYCZNY ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W OGNIWIE PELTIERA 

 
W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo 

Peltiera. W uproszczeniu omawiany element funkcjonuje jako mała „pompa powietrza” zimnego lub ciepłego. Proces wymiany temperatury 
między poszczególnymi elementami ogniwa realizowany jest w sposób ciągły tzn. powierzchnia jednego półprzewodnika umieszczonego w 
module jest chłodzona, druga zaś ogrzewana. Cykl ten realizowany jest jednocześnie na obu elementach półprzewodnikowych. Biorąc pod 
uwagę, że materiał z którego wykonano element półprzewodnikowy zależny jest od temperatury środowiska w jakim pracuje, stąd w procesie 
modelowania fizycznego zwrócono szczególną uwagę na poszczególne etapy zmiany temperatury ze stanu zimnego w gorący. Podstawowe 
zjawiska fizyczne zachodzące w module Peltiera są ściśle powiązane z temperaturą, tak więc parametry użytkowe elementu zależne są od 
warunków pracy. Proces ten odwzorowano w modelowaniu komputerowym w specjalnie stworzonym do tego celu oprogramowaniu inżynie-
ryjnym, w którym to zweryfikowano zależności matematyczne określające wydajność ogniwa Peltiera. Wyniki zaprezentowane w niniejszym 
artykule zostały wyznaczone dla pracy ogniwa w temperaturze powietrza mieszczącego się w przedziale (-20°C – +35°C). 

 

WSTĘP 

Działanie półprzewodnikowych modułów termoelektrycznych, 
potocznie nazywanych ogniwami Peltiera w rzeczywistości opiera się 
na podstawowych zjawiskach fizycznych. 

W ogniwie Peltiera z rysunku 1 mamy następującą sytuację: 
elektrony o niższej energii z półprzewodnika typu p przechodzą do 
półprzewodnika typu n, gdzie z konieczności muszą mieć wyższą 
energię. Obecność pomiędzy nimi miedzianej płytki niczego nie zmie-
nia. Krótko mówiąc, elektrony te muszą w jakiś sposób zwiększyć  
swoją  energię, czyli pobrać skądś energię. Pobierają ją w postaci 
ciepła. Tym samym złącze p–n pochłania ciepło z otoczenia. Górna 
płytka segmentu będzie więc chłodzona [1], [2]. 

Biorąc pod uwagę, że podstawowe zjawiska w ogniwie Peltiera  
mają silny związek z temperaturą, stąd paramenty charakteryzujące 
pracę ogniwa zależą od warunków pracy. Zatem ten sam moduł w 
zależności od zastawania może mieć różną efektywność. Mając to na 
uwadze podjęto rozważania mające na celu oceną wydajności 
ogniwa Peltiera składającego się z podwójnych półprzewodników 
typu n i p. 

1. MODELOWANIE MATEMATYCZNE ZJAWISK ZACHO-
DZĄCYCH W OGNIWIE PELTIERA 

Całkowitą ilość ciepła przepływającego ze strony zimnej i prze-
chodząca do strony gorącej opisano równaniami matematycznymi: 

𝑄𝑐 = 𝛼𝑇𝑐𝐼 −
1

2
𝐼2𝑅 − 𝐾𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐) (1) 

 

𝑄𝑖𝑛 = 𝛼𝑇𝑖𝑛𝐼 −
1

2
𝐼2𝑅 − 𝐾𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐) (2) 

 
gdzie Kt i R oznaczają odpowiednio przepływność cieplną i rezystan-
cję elektryczną modułu Peltiera, zaś przez Tin i Tc zdefiniowano tem-
peraturę w module Peltiera odpowiednio po stronie gorącej i zimnej 
modułu termoelektrycznego. 

 
Stąd całkowita moc przekazywana przez moduł wyznaczona jest 

poprzez odjęcie równania (1) od (2). W efekcie otrzymano: 

𝑃 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑐 = 𝛼(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐)𝐼 − 𝐼2𝑅 (3) 

 

która równa jest energii elektrycznej niezbędnej do napędzania mo-
dułu (P=UI). Moc ta wykorzystywana jest następnie do przekształce-
nia energii cieplnej do generowania temperatury po obu stanach mo-
dułu z wykorzystaniem termoelektrycznych przepływów ciepła, pro-
porcjonalna do przepływającego prądu elektrycznego i ciepła gene-
rowanego z wykorzystanie zjawiska Joule’sa, proporcjonalna do kwa-
dratu prądu. W operacji chłodzenia, ciepło przepływające do strony 
gorącej musi być rozproszone przez radiator. Jeśli operacja ta nie 
zostanie wykonana temperatura po stronie gorącej będzie nieustanie 
się zwiększać, w efekcie po stronie zimnej spadnie jej wydajność. 
Stan ten opisać można za pomocą równania ∆𝑇 = 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐 . 

Przedstawione zjawiska zachodzące w ogniwie Peltiera mogą 
być sterowane poprzez zmianę prądu i napięcia występującego w 
module. Maksymalna wartość temperatury po stronie zimnej 𝑄𝑐  zo-

stanie uzyskana dla ∆𝑇 = 0, zaś maksymalna wartość temperatury 

∆𝑇 jest osiągalna, gdy 𝑄𝑐 = 0. Prąd i napięcie niezbędne do uzy-
skania ∆𝑇𝑚𝑎𝑥  oznaczona przez 𝐼𝑚𝑎𝑥  oraz 𝑈𝑚𝑎𝑥 . Warto zauważyć, 

że wartość 𝑄𝑚𝑎𝑥  uzyska się dopiero kiedy przy prądzie 𝐼𝑚𝑎𝑥  war-

tość napięcia spełniać będzie warunek 𝑈 < 𝑈𝑚𝑎𝑥 . Ponadto dodać 

należy, że zarówno wartość prądu 𝐼𝑚𝑎𝑥  jak i napięcia 𝑈𝑚𝑎𝑥  nie są 
maksymalnymi wartościami dopuszczalnymi przez termoelektryczny 
moduł w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Omówione wcze-
śniej cztery maksymalne wartości parametrów definiujących ogniwo 
Peltiera mogą być wykorzystane do opracowania zachowania ogniwa 
Peltiera dostosowanego do dowolnych warunków pracy. Wartości te 
zazwyczaj podawane są w specyfikacjach modułów Peltiera. Z dru-
giej strony współczynnik Seebecka określający rezystancję ter-
miczną modułu oblicza się bezpośrednio poprzez rozwiązanie rów-
nań: 

𝛼 =
𝑈𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥 + 2𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥(∆𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑖𝑛)
 (4) 

 

𝑅 = 2
𝑈𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥𝑇𝑖𝑛 − 𝑄𝑚𝑎𝑥∆𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
2 (∆𝑇𝑚𝑎𝑥 + 2𝑇𝑖𝑛)

 (5) 

 

𝐾𝑡 = 2
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇𝑖𝑛 − ∆𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥)

∆𝑇𝑚𝑎𝑥(∆𝑇𝑚𝑎𝑥 + 2𝑇𝑖𝑛)
 (6) 
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2. MATEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEPŁYWU 
CIEPŁA W MODULE TERMOELEKTRYCZNYM 

Dla każdej pojedynczej warstwy półprzewodnika wchodzącej w 
skład ogniwa Peltiera, równanie ciepła opisano za pomocą równania 
różniczkowego: 

𝜕Θ1

𝜕𝑡1

= 𝛼1

𝜕2Θ1

𝜕𝑥2
      𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿1 (7) 

 
𝜕Θ2

𝜕𝑡2

= 𝛼2

𝜕2Θ2

𝜕𝑥2
      𝑑𝑙𝑎 𝛿1 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿1 + 𝛿2 (8) 

 
 

gdzie  

𝚯𝒊 =
𝑻𝒊 − 𝑻𝒘

𝑻𝟎 − 𝑻𝒘

 

𝑻𝒘 – temperatura panująca na zimnej stronie ogniwa Peltiera,  

𝑻𝟎 – temperatura początkowa zmierzona w czasie t=0. 
 
Grubość warstwy wyznaczyć można z zależności: 

𝛿1𝑥 =
𝑘1

𝑘2

𝛿2 (9) 

 

gdzie 𝜹𝟏𝒙 grubość warstwy materiału nr 1, który zastępuje materiał 
2. Należy pamiętać, że na tym etapie warstwy traktowane są oddziel-
nie, czyli w postaci pojedynczych płyt nałożonych na siebie, poprzez 
które następuje wzajemne przenikanie ciepła.  

 
Następnie wprowadzając parametr ω charakterystyczny dla 

przekształceń Fouriera otrzymano: 
𝛼1

𝛿1𝑥
2 𝑡 =

𝛼2

𝛿2
2

(𝜔𝑡) (10) 

 
Fizycznie wybór parametru ω jest łatwo wytłumaczyć. Zatem 

liczba Biot jest ściśle związana z systemem wymiany ciepła (zbiera-
nie lub przesył ciepła) i jest taka sama dla obu warstw półprzewodni-
ków. Jednakże biorąc pod uwagę szybkość transmisji ciepła materiał, 
z którego wykonano półprzewodnik może ulec kurczeniu lub rozsze-
rzeniu wskutek zjawiska termicznego zachodzącego na tym elemen-
cie. Zatem porównując równanie (9) z (10) otrzymano: 

𝜔 =
𝛼2

𝛼1

𝑘2
2

𝑘1
2 (11) 

 
Jeśli liczba Biot jest jednakowa dla obu materiałów w efekcie 

moduł termoelektryczny będzie przesyłał takie samo ciepło (tempe-

ratura ta sama). W przypadku kiedy 𝝎 ≠ 𝟏 temperatura obu mate-
riałów 1 i 2 są odpowiedni równe: 

𝑡1 =
𝑡2

𝜔
 (12) 

 
Następnie wracając do rozważań początkowych, których kontakt 

dwóch warstw półprzewodników zdefiniowano za pomocą parame-

trów 𝜹𝟏𝒙 oraz 𝜹𝟐, stąd zmianę współrzędnych X można  oszacować 
jako: 

𝑋 = (𝑥 − 𝛿1)
𝛿1𝑥

𝛿2

+ 𝛿1 (13) 

3. MODEL MATEMATYCZNY 

Model matematyczny opisujący zmianę temperatury w ogniwie 
Peltiera, który składa się z dwóch komponentów półprzewodników 
typu p oraz dwóch półprzewodników typu n. Proces konwersi tempe-
ratury z gorącej realizowany jest na elemencie elektronicznym n1 i p1 

zaś na p2 i n2 realizowany jest proces gromadzenia temperatury zim-
nej (Rys. 1).  

Rys. 1. Ogniwo Peltiera z podwójnym segmentem 
 
Zjawisko odzwierciedlające różnicę temperatury jaka powstaje w 

skutek zmiany na poszczególnych elementach składowych ogniwa 
Peltiera matematycznie opisać można dla dwóch różnych przypad-
ków. 

Pierwszy wariant odnosi się do zmiany temperatury od strony 
zimnej półprzewodnika: 

 

𝑄𝑐 = 𝛼𝑝2𝐼𝑇𝑐 −
1

2
𝐼2𝑅𝑝2 −

𝜅𝑝2𝑆𝑝2

𝑙𝑝2
(𝑇𝑖𝑝 − 𝑇𝑐) − 𝛼𝑛2𝐼𝑇𝑐

−
1

2
𝐼2𝑅𝑛2 −

𝜅𝑛2𝑆𝑝2

𝑙𝑛2

(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐) 

(14) 

 

Drugi dotyczy warunku równowagi cieplnej w warunkach pośred-
nich między elementami p i n: 

 

𝛼𝑝2𝐼𝑇𝑖𝑝 +
1

2
𝐼2𝑅𝑝2 −

𝜅𝑝2𝑆𝑝2

𝑙𝑝2
(𝑇𝑖𝑝 − 𝑇𝑐)

= 𝛼𝑝1𝐼𝑇𝑖𝑝 +
1

2
𝐼2𝑅𝑝1

−
𝜅𝑝1𝑆𝑝1

𝑙𝑝1
(𝑇ℎ − 𝑇𝑖𝑝)

= 𝛼𝑛2𝐼𝑇𝑖𝑛 −
1

2
𝐼2𝑅𝑛2

−
𝜅𝑛2𝑆𝑝2

𝑙𝑛2

(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑐)

= 𝛼𝑛1𝐼𝑇𝑖𝑛 −
1

2
𝐼2𝑅𝑛1

−
𝜅𝑛1𝑆𝑝1

𝑙𝑛1

(𝑇ℎ − 𝑇𝑖𝑛) 

(15) 

 

Aby wyznaczyć η z równania (1) dokonano następującego pod-
stawienia: 

𝜂 = 𝑄𝑐/[(𝛼𝑝1 − 𝛼𝑛1)𝐼𝑇ℎ − (𝛼𝑝2 − 𝛼𝑛2)𝐼𝑇𝑐

− (𝛼𝑝1 − 𝛼𝑝2)𝐼𝑇𝑖𝑛

+ (𝛼𝑛1 − 𝛼𝑛2)𝐼𝑇𝑖𝑛 + 𝐼2𝑅] 

(16) 

 

W równaniach (1 do 3) przyjęto następujące oznaczenia: I – prąd 
elektryczny, R – rezystancja wyznaczona dla aktualnej temperatury 
ogniwa Peltiera, Tin oraz Tip  są temperaturami pośrednimi między 
węzłami półprzewodników typy n i p, z kolei przez αp1, αp2, αn1, αn2 
oznaczono współczynniki Seebecka, κp1, κp2 przewodnictwo cieplne, 
Rp1 – Rn2 rezystancja elektryczna półprzewodników typu n i p, lp1 – ln2 
wysokość półprzewodników, zaś Sp1 – Sn2 zdefiniowano pole po-
wierzchni poszczególnych segmentów półprzewodników. 

Rozwiązując zaprezentowane powyżej równania znaleźć można 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥  oraz 𝜂 jako pierwiastki wielomianu szóstego stopnia. W tym 
celu wykorzystać można standardowe procedury numeryczne.  
W przedstawionym modelu matematycznym nie uwzględniono wła-
sności termoelektrycznych półprzewodników typu n i p.  
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Podsumowując, aby uzyskane wyniki znacząco nie odbiegały od 
warunków rzeczywistych należy dla każdego segmentu półprzewod-
nika wyznaczyć wartości termoelektryczne (Z, σ, α). Z warunkiem, że 
wspominane parametry nie powinny być wyznaczone w warunkach 
pokojowych, lecz w realnych warunkach ich eksploatacji. Ponieważ 
temperatura wielkości (Z, σ, α) charakteryzujących własności termo-
elektryczne każdego segmentu ulega zmianie w zależności od tem-
peratury otoczenia w jakim pracują półprzewodniki.  

4. WYNIKI Z BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Przystępując do wykonywania symulacji komputerowych odno-
śnie oceny jak realizowana jest zmiana temperatury w ogniwie Pel-
tiera, zdecydowano, że głównymi parametrami jakie będą podlegały 

analizie będą ∆𝑇𝑚𝑎𝑥  oraz 𝜂, które wyznaczone będą w poszczegól-
nych segmentach półprzewodnika typu n i p. Z zaprezentowanych 
równań matematycznych wynika, że wielkości ∆𝑇𝑚𝑎𝑥  oraz 𝜂 ulegną 
poprawie na lepsze, gdy wartość Z każdego segmentu oraz współ-

czynnik Seebeck Δ𝛼 między segmentami będzie rosnąć.  
 

 
Rys. 2. Przebieg współczynnika wydajności temperatury (1) – w 
dwóch różnych segmentach półprzewodnika, (2) w ogniwie Peltiera 

 
Z przedstawionego wykresu wynika, że wydajności temperatury 

może być lepsza w przypadku, gdy różnica temperatur ∆𝑇 = 𝑇ℎ −
𝑇𝑐  jest wystarczająco duża. Ponadto zobaczyć można, że dla małych 

wartości ∆𝑇 = 45 𝐾 w ogniwie z podwójnym segmentem nie uzy-
skano poprawy współczynnika wydajności temperaturowej 𝜂, który 
dla większości wartości temperatury został poprawiony. 

Ogólne podejście do modelowania i scharakteryzowania zmiany 
stanu temperatury w module termoelektrycznym opartym na ogniwie 
Peltiera zilustrowano na rys. 3. Główne cechy zachowania dynamicz-
nego modułu termoelektrycznego zostały wygenerowane w progra-
mie symulacyjnym, w celu uzyskania pełnego obrazu stanu jaki na-
stępuje w skutek transferu stanu ciepłego w zimny. 

Przedstawione ilustracje posłużyć mogą do oszacowania para-
metrów charakteryzujących konkretny moduł i dokonanie odpowied-
niego doboru pod konkretne zastosowania. Ponadto przedstawione 
ilustracje dostarczają przydatnych informacji odnośnie  poziomu re-
gulacji temperatury  w ogniwie Peltiera.  

 

 
Rys. 3. Rozkład temperatury w ogniwie Peltiera symulowany w pro-
gramie komputerowym 

 

 
Rys. 4. Rozkład temperatury w ogniwie Peltiera symulowany w pro-
gramie komputerowym 

 

Badania eksperymentalne zostały wykonane dla kilku ogniw Pel-
tiera dla których przeprowadzono pomiar temperatury ∆T, po obu 
stronach ogniwa Peltiera (zimna i ciepła strona). W efekcie dokonano 
porównania między wartościami doświadczalnymi i fizycznymi zobra-
zowanych na rys 5-7. 

 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury wewnątrz ogniwa Peltiera w różnych 
przedziałach czasowych (t = 0) 
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Rys. 6. Rozkład temperatury wewnątrz ogniwa Peltiera w różnych 
przedziałach czasowych (t = 10) 

 

 
Rys. 7. Rozkład temperatury wewnątrz ogniwa Peltiera w różnych 
przedziałach czasowych (t = 20) 

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonej analizy matematycznej i symulacyjnej, 
można zauważyć, że ogniwo Peltiera w skutek zwiększenia liczby 
elementów półprzewodnikowych typu p i n znacząco poprawia swoją 
efektywność zmiany różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi 
elementami. W efekcie uzyskać można znaczny wzrost wydajności 
ogniwa Peltiera. 

Ogólne podejście do modelowania i scharakteryzowania zmiany 
stanu temperatury w module termoelektrycznym opartym na ogniwie 
Peltiera zilustrowano na powyższych rysunkach. Główne cechy za-
chowania dynamicznego modułu termoelektrycznego zostały wyge-
nerowane w programie symulacyjnym, w celu uzyskania pełnego ob-
razu stanu jaki następuje w skutek transferu ze stanu ciepłego w 
zimny. 

Przedstawione na rysunkach rozkłady temperaturowe posłużyć 
mogą do oszacowania parametrów charakteryzujących konkretny 
moduł i dokonanie odpowiedniego doboru pod konkretne zastosowa-
nia. Ponadto przedstawione ilustracje dostarczają informacji odno-
śnie poziomu regulacji temperatury w ogniwie Peltiera. 
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Mathematical model of phenomena  
occurring in Peltier module 

The article discusses the mathematical model of physical 

phenomena describing the operation of the thermoelectric el-

ement which is Peltier module. Simply discussed element func-

tions as a small cold or warm "air pump". The process of the 

temperature exchange between different parts of the cell is ex-

ecuted continuously and it means that the surface of a semi-

conductor placed in the module is cooled and the other side is 

heated. This cycle is carried out simultaneously on both side 

of the semiconductor. The material from which the semicon-

ductor element depends on the temperature of the environment 

where is place, there was highlighted various stages of tem-

perature changes from cold to hot during the physical model-

ing. Bearing in mind that the basic physical phenomena occur-

ring in the Peltier module are closely connected to the temper-

ature, the operating parameters element depends on operating 

conditions. This process is mapped in computer modeling in a 

specially designed for this purpose engineering software 

where it was verified mathematical relations which determines 

the performance of Peltier modules. The presented results in 

this article are set for the module's operation temperature of 

air located in the range of between -20°C and + 35°C. 
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