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WYKORZYSTANIE OGNIW PELTIERA DO BUDOWY UKŁADÓW 

CHŁODZĄCYCH W TRANSPORCIE 

 

W artykule omówiono budowę modułów termoelektrycznych i zjawisko Peltiera. Położono nacisk na analizę zjawiska za-

chodzącego na elemencie półprzewodnikowym. Zaprezentowano także ułożenie ogniw w stos oraz model matematyczny wyko-

rzystany do opracowania programów symulacyjnych. Przedstawiono również aktualne zastosowania ogniw oraz omówiono 

możliwości wykorzystania modułów Peltiera jako elementów chłodzących w transporcie. 

 

WSTĘP 

Zjawisko pochłaniania lub wydzielanie energii cieplnej przez 
złącza połączonych różnych półprzewodników odkrył w 1834 roku 
francuz Jean C. A. Peltier (1785-1845). Moduły termoelektryczne 
zbudowane z półprzewodnikowych złączy P-N nazywane są Ogni-
wami Peltiera, TEC – ang. Thermoelectric cooling (moduł Peltiera, 
również płytką Peltiera).  

Ważną zaletą modułów półprzewodnikowych jest praca w każ-
dej pozycji, brak ruchomych elementów (odporność na przeciążenia 
wynoszące ponad 100G), możliwość ́ łatwego przejścia z trybu 
chłodzenia w tryb ogrzewania i odwrotnie (poprzez zmianę 
̨polaryzacji napięcia zasilającego) oraz długi czas bezawaryjnego 
działania MTBF (Mean Time Between Failures) wynoszący ponad 
100 tyś godzin. 

Ogniwo jest złożone najczęściej z dwóch równolegle osadzo-
nych płytek ceramicznych, pomiędzy którymi znajdują się naprze-
miennie ułożone półprzewodniki typu "n" oraz "p". Półprzewodniki - 
wykonane najczęściej z odpowiednio domieszkowanego tellurku 
bizmutu (Bi2Te3), są pod względem elektrycznym połączone szere-
gowo - dzięki blaszkom miedzianym[1],[5]. W wyniku pochłaniania 
energii w jednym złączu i wytwarzania energii w drugim, pomiędzy 
złączami powstaje różnica temperatur. Zjawisko to można określić 
jako odwrotne do zjawiska Seebecka. Ponadto w modułach Peltiera 
występują też zjawiska Joule’a oraz Thomsona, które polegają na 
wydzielaniu lub pochłanianianiu ciepła podczas przepływu prądu 
elektrycznego w przewodniku, w którym występuje gradient tempe-
ratury. Ilość pochłoniętego lub wydzielonego ciepła zależy od różni-
cy temperatury, natężenia prądu a także czasu jego przepływu. 

1. ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PELTIERA 

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.  

 

Rys. 1.Moduł Peltiera – pojedyncze złącze półprzewodnikowe p-n. 

 
Powyższy rysunek przedstawia dwa złącza wykonane z mate-

riału półprzewodnikowego o przewodnictwie elektronowym (typu n) i 
dziurowym (typu p). Kierunek przepływu dodatnich dziur jest prze-
ciwny niż ujemnych elektronów. Dlatego w złączu n, w którym spo-
tykają się strumienie elektronów i dziur, następuje ich rekombinacja. 
Elektrony wskakują na puste poziomy dziurowe, a uwolniona ener-
gia wydziela się w postaci ciepła. Odwrotny proces zachodzi w 
drugim złączu (p). Aby podtrzymać prąd elektronów i dziur następu-
je tam generacja par elektron-dziura kosztem dopływającego do 
złącza ciepła. Oczywisty jest powód zmiany kierunku strumieni 
ciepła przy zmianie kierunku prądu.[6] 

Zarówno pobierana, jak i oddawana energia jest w tym przy-
padku energią cieplną. Na dwóch powierzchniach modułu - górnej i 
dolnej - jednocześnie zachodzi pochłanianie ciepła ("zimna strona"), 
oraz jego oddawanie ("strona gorąca"). 

Ilość ciepła, jaka może zostać w ten sposób przetransportowa-
na, zależy od natężenia przyłożonego prądu. Oczywiście przy prze-
pływie prądu przez układ pewna ilość ciepła powstaje również w 
samym module (na skutek oporności elektrycznej powstaje tzw. 
ciepło Joule'a). Z tego względu każde ogniwo Peltiera posiada 
określoną 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 różnicę tempe-
ratur. Uwzględniając ciepło powstające wskutek oporu prądu elek-
trycznego, które również jest odprowadzane na stronę "gorącą", 
połączeń takich dokonuje się najczęściej w sposób piramidalny - tak 
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aby ostateczna powierzchnia oddająca ciepło była większa niż 
powierzchnia je pochłaniająca. 

Ze względu na dużą ilość skondensowanej energii cieplnej w 
pojedynczym module (moce od 1W do nawet 500W) wydzielającej 
się ze strony "gorącej", zaleca się zastosowanie odpowiednich 
odbiorników cieplnych.[2],[4] 

 

 
Rys.2.Budowamodułu Peltiera składającego się z złącz półprze-
wodnikowych p-n.[6] 

 
Wydajność w tym przypadku związana jest ściśle z możliwo-

ściami wytworzenia wysokiej różnicy temperatur pomiędzy górną i 
dolną warstwą ogniwa.  

Standardowo moduły są dostępne w postaci kwadratowych 
cienkich płytek, jednak ze względu na łatwość wykonania, mogą 
przybierać niemal dowolne kształty. 

2. UŁOŻENIE OGNIW W STOS 

W celu zwiększenia ΔT można ogniwa łączyć kaskadowo (pi-
ramidalnie, w stos), teoretycznie poprzez taką konstrukcję można 
osiągnąć  dowolne temperatury (pod warunkiem, że temperatura 
pracy>0 Kelvin, a mniejsza od Tmax. pracy ogniwa).Należy pamiętać 
o ograniczonym poziomie energii, która może być przetransporto-
wana przez małą powierzchnię pojedynczego ogniwa, a także o 
granicznym zakresie wydajności ogniw. 

 
Rys. 3.Ułożenie ogniw Peltiera w stos(piramidę) zbudowany z 
sześciu poziomów. 

 

Takie rozwiązanie ma również wpływ na poprawę dobroci ukła-
du (Z–Figure of merit), oraz współczynnik wydajności (COP– Coeffi-
cient Of Performance). Praktycznie jednak można stosować pirami-
dy zbudowane z 6 poziomów modułów ogniw Peltiera. Przyjmuje 
się, że temperatury okładzin między poziomami są sobie równe 
t.j.:T1H = T2C, T2H = T3C itd. W takiej konstrukcji energia cieplna na 
wyjściu modułu (Q6H) poziomu szóstego, jest sumą mocy z wszyst-
kich poziomów układu. Nieuniknione straty pasożytnicze zmniejsza-
ją jednak wzrost wydajności. 

 

 
Rys. 4.Idealny system termoelektrycznych ogniw ułożonych pirami-
dalnie, dla ZT=1.0. 

 
Duże znaczenie dla uzyskiwanych końcowych efektów ma za-

stosowanie jak najskuteczniejszego radiatora odbierającego ciepło 
(najlepiej z chłodzeniem wymuszonym), pasty termoprzewodzącej o 
dobrych parametrach przewodności cieplnej oraz dobrej izolacji 
separującej radiatory (odprowadzające energie między sobą – czyli 
zmniejszenie niekorzystnego zjawiska Joule’a). 

3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA OGNIW PELTIERA 

Najczęściej spotykane praktyczne zastosowania modułów Pel-
tiera pracujących w układach chłodzenia zawierają się w kilku ob-
szarach działalności. Moduły nie wyparły tradycyjnych metod chło-
dzenia zastosowanych np. w lodówkach (sprężarki i czynnik chło-
dzący). Stanowią natomiast dobre uzupełnienie w sprzęcie chłodni-
czym tam, gdzie istotne są takie czynniki jak: małe gabaryty, ko-
nieczność regulacji mocy chłodzącej, praca w przechyle od pionu, 
brak elementów ruchomych, ograniczenie środków szkodliwych dla 
środowiska naturalnego (brak freonu).Moduły termoelektryczne 
mają szerokie zastosowanie w: 
– Chłodzeniu nagrzewających się elementów elektronicznych, w 

tym m.in. 
– Procesorów i kart graficznych komputerów, 
– Chłodzeniu generatorów wysokiej mocy, 
– Chłodzeniu diod laserowych, 

– Komorach do przechowywania win, 
– Komorach klimatycznych, 

– Przenośnych lodówkach i chłodziarkach, 

– Przechowywaniu i transporcie tkanek oraz preparatów biolo-
gicznych, 

– Termostatach do akwariów i terrariów,  
– Innych procesach i urządzeniach wymagających precyzyjnej 

regulacji temperatury. 
 
Zalety modułów Peltiera to: 
– praca w szerokim zakresie mocy, 
– duża elastyczność / sterowalność pozwalająca w łatwy sposób 

na utrzymywanie stabilnej temperatury elementu chłodzonego, 
– zasilanie niskim napięciem (możliwość zasilania nawet od 1V 

DC). 
 

Najczęstsze zastosowania modułów Peltiera to: 
– chłodziarki na statkach (odporność na przechył i wstrząsy), 
– układy regulacji temperatury szczególnie do zastosowań nau-

kowych i optoelektronicznych, 
– chłodziarki do zastosowań medycznych (utrzymanie stałej tem-

peratury), 
– układy chłodzenia pojazdów (prototypowo - pojedyncze egzem-

plarze), a także jako układy wspomagające klimatyzację. 
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Rys. 5. Przykład przenośnej chłodziarki samochodowej z pojedyn-
czym Ogniwem Peltiera. [8] 

4. 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 ( ), który uzależniony jest od 

szybkości wydalanego ciepła ( ). 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 [7]: 

 
(1) 

gdzie przez  oznaczono szybkość przepływu ciepła ze strony 
zimnej, P moc elektryczna. Z powyższej zależności 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 półprzewodni-

ka. 
 

Straty ciepła w zjawisku Peltiera definiuje równanie [6]: 

 
(2) 

gdzie , przy czym wielkości  oraz  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 [6]: 

 
(3) 

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

 (4) 

Współczynnik wydajności energii cieplnej przez półprzewodnik 
w zależności od jego geometrii, wynosi [1]: 

 

(5) 

gdzie przez parametr Z zdefiniowano geometrię półprzewodnika o 
określonej przepływności uzależnioną od składu materiału z którego 
go wykonano: Matematyczny zapis przedstawia się następująco [9]: 

 

(6) 

Gdzie  

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

 
(7) 

 

gdzie 

 (8) 

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

 

(9) 

Współczynnik wydajności można dowolnie dobierać, wykorzy-
stując w tym celu napięcie w obwodzie elektrycznym modułu: 

 
(10) 

 

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

 
(11) 

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

 
(12) 

Optymalna efektywność współczynnika wydajności chłodzenia 
modułu jest zależna między innymi od maksymalnej delty tempera-

tury  jak i średniej wartości temperatury układu .: 

 

(13) 

5. WYNIKI Z BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Model matematyczny, który omówiono w poprzednim punkcie 
artykułu w dalszej kolejności poddano weryfikacji symulacyjnej. 
Testy symulacyjne wykonano w pakiecie inżynierskim Ma-
tlab/Simulink. W weryfikacji symulacyjnej nacisk położono na ob-
serwację zmiany temperatury w obu kierunkach zimno-ciepło na 
elemencie półprzewodnikowym zbudowanym z tellurku bizmutu 
Bi2Te3. Wyniki z przeprowadzonych symulacji dla pojedynczego 
ogniwa zaprezentowano poniżej. 

 
Rys.6.Rozkład temperatury w pojedynczym module Peltiera 
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Rys.7.Współczynnik wydajności dla pojedynczego ogniwa Peltiera 
w funkcji temperatury. 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z powyższego, Ogniwa Peltiera w chwili obecnej 
mogą być powszechnie używane zarówno do chłodzenia jak i do 
ogrzewania w pojazdach samochodowych. Są już stosowane w 
szeroko pojętym transporcie w zastosowaniach komercyjnych jak i 
badawczych. 

Dość szerokie spektrum napięć zasilających, minimalizuje pro-
blemy związane ze stosowaniem przetwornic zasilających i są one 
najczęściej w zakresie napięć dostępnych w tradycyjnym użytku. 
Zakres pracy temperaturowej mieści się w najbardziej oczekiwanym 
przedziale. Zmiana temperatur oraz współczynnik wydajności zależy 
od napięć w obwodzie ogniw. Wadą takich rozwiązań jest jednak 
jeszcze dość mała sprawność w przypadku chłodzenia(ZT<3.0), 
oraz konieczność stosowania dość dużych odbiorników ciepła. W 
dalszych badaniach przewidziano symulację i praktyczne badania 
rozbudowanych układów kaskadowych, które mogą wygenerować 
dużo większą deltę temperaturową, przez co mogą znaleźć jeszcze 
szersze spectrum praktycznych zastosowań. 
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Use Peltier module of cooling systems  
for construction in transport 

The article discusses the construction of thermoelectric 

modules and Peltier effect. Emphasis on the analysis of the 

phenomena occurring on the semiconductor element. Also 

presented configuration of cells in the stack and a mathemat-

ical model used to develop simulation programs. It also pre-

sents the current cell use, and discussed the possibility of 

using modules as a Peltier cooling elements in transport.  
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