
ISRN UTH-INGUTB-EX-E2012/04-SE

Examensarbete 15 hp
Maj 2012

Peltierelement - spillvärme 
till el 
Peltier element - waste heat into electricity 

Elisabet Hansson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract
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Peltier element - waste heat into electricity

Elisabet Hansson

The purpose of this thesis has been to determine experimentally how good a peltier
element is to convert waste heat from wood burning. Three different peltier elements
were used in a comparison study. The comparison was mainly done to know how
much power could be obtained from each element. Even, a circuit with a step-up
function has been created to give a higher output voltage than the peltier element
itself. The result of the experiments was a low output power, the highest value
reached 2.18W. Also, the Carnot efficiency has been calculated for the three different
elements and the efficiency ranged between 14 and 33%. From the circuit a constant
3.3V output was delivered. The main conclusion of this project is that furthermore
Studies are needed in the material field because the elements available at the market
today have too low efficiency.
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I 
 

Sammanfattning 
 

Vi lever i ett samhälle där spillenergi finns överallt till exempel i industrin, bilar och 

hemma i kaminen. Idag finns det ingen riktigt bra lösning för att ta till vara på denna 

energi och omvandla den till el. Det bedrivs dock mycket forskning på området världen 

över och ett vanligt förekommande inslag är peltierelement, så kallade termoelektriska 

kylare (TEC) alternativ så används termoelektriska generatorer (TEG). Normalt sätt är 

det vanligare att hitta TEC i frysen då den framförallt är konstruerade för att användas 

som kylare. Denna effekt erhålls då en ström tillåts flyta över elementet. Om istället en 

värmekälla appliceras på ena sidan av elementet och på den andra sida en kylning så 

kommer istället en ström att genereras i elementet och således fungera som en TEG. 

Anledningen till att mycket forskning bedrivs inom detta område är att elementen är 

tysta, pålitliga och kräver lite underhåll då det inte finns några rörliga delar. Tekniken 

upptäcktes redan på 1800-talet men det är först nu som elementen fått ett rejält uppsving 

i och med höga elpriser och framförallt minskning/brist på naturresurser. I detta 

examensarbete har möjligheten för att ta tillvara på den spillenergi som finns i 

rökgaserna från vedeldning undersökts experimentellt. Tre peltierelement har använts i 

en jämförelsestudie för att undersöka hur mycket effekt som kan erhållas då elementen 

används omvänt. Även en så kallad step-up krets har konstruerats åt ett av elementen för 

att på så sätt förstärka peltierelementets utspänning. 

Resultatet av experimenten visar att ett peltierelement som används omvänt har en låg 

uteffekt, högsta erhållna värde blev 2.18W. Dessutom när verkningsgraden för ett idealt 

system beräknades, det vill säga ett förlustfritt system varierade den mellan cirka 14 – 

33 % beroende på vilket element som användes. I praktiken är denna siffra betydligt 

lägre. Step-up kretsen gav konstant ut cirka 3.3V, så länge som matningsströmmen från 

elementet var tillräckligt hög. 
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II 
 

Förord 
 

Till en början riktas ett stort tack till handledare Janaina Goncalves de Oliveira och 

ämnesgranskare Mats Leijon som möjliggjort arbetet med detta examensarbete. 

Under arbetets gång har flera företag varit inkopplade men ett särskilt tack riktas mot 

Termo-gen AB som bidragit med sin expertis och med utrustning till experimenten. 

Tack EAAB för aluminiumblocken. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 

Redan 1821 kom tysken Thomas Seebeck på att en elektrisk ström kunde generas då 

temperaturdifferenser fanns i magnetiskt polariserade material, den så kallade Seebeck 

effekten. Seebeckeffekten anses av många inte ha tillräckligt hög verkningsgrad för att 

användas i praktisk el generering. Med en termoelektrisk generator (TEG) utnyttjas 

Seebeckeffekten och verkningsgraden varierar från ett par procent upp till cirka fem 

procent [1]. År 1834 kom Jean Peltier på att om en likström fick flyta över två metaller 

eller halvledandematerial så erhölls en temperaturskillnad mellan de två sidorna, 

peltierelementet skapades. Peltierelement går även under beteckningen TEC 

(Thermoelectric Cooling). En TEC går givetvis att användas som en TEG och vice 

versa. Det tredje termoelektriska fenomenet upptäckte William Thomson 1851. 

Thomson effekten innebär att då det finns en temperaturgradient i ett elektriskt ledande 

material så kommer antingen värme absorberas eller avges då en ström flyter genom 

materialet. Förhållandet mellan storleken på strömmen är proportionell med värmen 

som absorberas/avges. Om värme tillförs på ena sidan av ett element kommer elektroner 

diffundera till den kalla sida och en elektromotoriskkraft (emk) uppstår. Om dessutom 

en ström tillåts flyta genom materialet kommer diffusionen öka och således även emk:n 

och på detta sätt kommer en värmeutveckling erhållas, det är detta fenomen som utgör 

Thomson effekten [2].  

Ett element har en enkel uppbyggnad och består av två metallblock eller halvledare och 

mellan dessa finns flertalet PN-övergångar, se figur 1.1. Peltierelementen brukar vara 

uppbyggda av vismut-tellurid, Bi2Te3.  

 

Figur 1.1. Peltierelement 

På en sidan av elementet sätts någon form av kylning till exempel en kylfläns och på 

den andra sidan sätts en värmekälla på så sätt uppstår fenomenet som de termoelektriska 

effekterna skapar. En så enkel konstruktion lämpar sig väl för att användas för 

tillvaratagande av spillenergi i form av värme. I detta projekt kommer möjligheten att 

använda elementen för att ta tillvara på värmen från rökgaserna vid vedeldning studeras. 

Rökgasen får ej överstiga 350 °C då dagens skorstenar inte är konstruerade för högre 

temperaturer [3]. I och med att elementets varma sida måste komma i kontakt med 
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rökgasens värme via ett material som kan monteras mot elementets plana yta så kommer 

den faktiska temperaturen som elementet kommer i kontakt med vara lägre är 

rökgasens. För att ta till vara på spillvärme med en temperatur runt 150 – 200 °C så 

lämpar sig en TEC som används som en TEG bäst då en kommersiell TEG brukar 

användas vid högre temperaturer än detta. I experimenten kommer tre stycken TEC:ar 

användas för att genomföra en jämförelsestudie där effekten och spänningen som kan 

erhållas då dessa används som TEG vid olika ∆T studeras. Dessutom kommer en 

DC/DC-krets konstrueras för ett av elementen med syfte att erhålla en konstant 

utspänning. 

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
 

TEG har en lång historia och den första applikationen kom 1940 i form av en 

halvledarbaserad generator, nästan 120 år efter Seebecks upptäckt, en verkningsgrad på 

cirka 4 % hade uppnåtts. Under andra världskriget användes TEG för att generera el till 

de portabla sändarna [4]. En annan variant som bygger på Seebecks princip är 

radioisotop TEG (RTG) som bland annat användes mellan 1966 – 1995 av amerikanska 

Navy i Fair Rock Island, Alaska [1]. RTG har även använts i rymdfarkoster [4]. I 

dagens samhälle är det dock vanligast att hitta TEG i telekommunikations- och 

navigationsapplikationer [1].  

På grund av ökade materialkostnader och den låga effekt som erhölls från TEG så avtog 

således intresset för att forska på området. Men de senaste åren har intresset tagit fart 

igen och forskning bedrivs på många universitet världen över. Anledningen till det 

ökade interesset är det ökade behovet av att ta tillvara på all spillenergi för att få ett mer 

hållbart samhälle [1],[5],[6]–[8]. Mycket forskning bedrivs bland annat inom 

bilindustrin där spillvärmen från motorn tas tillvara på med hjälp av TEG för att på så 

sätt minska bränsleförbrukningen Nissan var först med att tillverka en TEG-lösning till 

bil 1998, verkningsgraden uppnådde dock bara 0.1 % med 72 element [5]. Forskning för 

detta ändamål bedrivs än idag bland annat har företag som Scania och Volvo visat sitt 

intresse för användning av TEG i sina fordon. I en studie som publicerades 2009 tittade 

forskarna på möjligheten att ta till vara på spillvärmen från avgaserna [5]. I studien 

användes 18 element som monterades på avgasröret, den uppmätta effekten blev 

122.67W. I en annan studie som även den publicerades 2009 genomfördes experiment 

för att ta till vara på den energi som TEG levererar och förvara energin i ett batteri [9]. 

Resultatet blev att när ut effekten blev tillräckligt stor för att ladda batteriet så laddades 

det men så snart som ut effekten blev för låg så laddades batteriet ur.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att experimentellt undersöka möjligheterna att ta till vara 

på den spillenergi som erhålls via rökgasen vid vedeldning med hjälp av olika 

peltierelement som används som termoelektriska generatorer för att på så sätt omvandla 

spillvärmen till el.  
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2.Teori 
 

2.1 Seebeck effekten 
 

Seebeck upptäckte 1821 att om en krets byggdes upp av olika material i serie där 

lödpunkterna hade olika temperaturer så påverkades en kompassnål. Det som hände i 

kretsen var att en elektrisk potential skapades och därför kunde en ström drivas i 

kretsen. För att beräkna den termoelektriska effekten kan ekvation 2.1 användas. 

    
  

  
     (2.1) 

Där α är proportionalitetskonstant även kallad Seebeck koefficient [V/K], detta är en 

konstant som varierar mellan olika material och temperatur. Ibland betecknas 

konstanten med S. ∆V är skillnaden mellan spänningen på den varma och den kalla 

lödpunkten. 

Det som uppstår i materialet är en elektromotorisk kraft (diffusion av elektroner fån 

varmt till kall punkt) vilket är orsaken till att en ström uppstår, dessvärre blir emk:n i 

termokretsar aldrig stor trots stort ∆T [2]. Anledningen till att emk:n inte kan bli stor 

hänger ihop med sambandet att vid högre temperaturer så ökar den inre resistansen i 

materialet. 

 

2.2 Peltier effekten 
 

Peltier gjorde upptäckten 1834 att om en ström fick flyta genom ett termoelement med 

olika metaller eller halvledarmaterial så erhölls temperatur differenser mellan de olika 

sidorna. Den kalla sidan på elementet absorberade värmen från den varmare 

omgivningen. När Peltier lät strömmen byta riktning i elementet blev resultatet att 

samma sida som tidigare blivit kall istället blev varm och avgav värme till den kallare 

omgivningen. Det som var speciellt med denna upptäckt var att värmeutbytet beroende 

på vilket håll som strömmen flöt genom materialet i förhållande till det andra materialet. 

Storleken på värmetransporten är proportionell med storleken på strömmen. Peltier 

effekten beräknas med ekvation 2.2. [10] 

                  (2.2) 

    är Peltier värmen som absorberas av den förgreningspunkt som har den lägre 

temperaturen, per tidsenhet.         är de två olika materialens peltier koefficienter. I 

är strömmen genom materialet. 
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2.3 Thomson effekten 
 

Den tredje och sista termoelektriska effekten är Thomson effekten som upptäcktes 1851 

behandlar fenomenet då absorption alternativt avgivning av värme förekommer då en 

elektrisk ström passerar en temperaturgradient längs en homogen ledare. Thomson 

effekten behandlar enbart värmeutbytet tillskillnad mot Seebeck effekten som behandlar 

spänningen. Thomson koefficienten, τ, beskriver den termiska effekten som uppkommer 

beroende på om strömmen flyter från varmt till kallt och vice versa i ett homogent 

elektriskt material. Hur snabbt som Thomson värmen,    , är absorberad/genererad i 

volymenhet av en homogen ledare är proportionell med ∆T och den är proportionell 

med den elektriska strömmen, vilket ger ekvation 2.3. [10] 

                   (2.3) 

 

2.4 Peltierelementets funktion 
 

Dagens peltierelement är uppbyggda av halvledarmaterial som är optimerade efter 

Seebeck effekten. Via PN-övergångar kan elektronerna passera. I figur 2.1 visas ett 

peltierelement med en N-övergång, peltierelementet används som en termoelektrisk 

generator. 

 

Figur 2.1 Elektronflöde då värme leds över en N-övergång 

Det som händer då värmen transporteras mellan varm (röd) och kall (blå) sida genom N-

övergången så transporteras även elektronerna i det N-dopade materialet med värmen. I 

fallet med P-övergången som ses i figur 2.2 så är elektronflödet det motsatta flödet som 

erhålls vid N-övergångskretsen. [11] 
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Figur 2.2 Elektronflöde då värme leds över en P-övergång 

Om PN-övergångarna kombineras erhålls ett flöde mellan varm och kall sida, se figur 

2.3.  

 

Figur 2.3 Visar elektronflöde med två PN-par 

Som kan ses i figurerna så återfinns de tre termoelektriska effekterna, Seebeck, Peltier 

och Thomson effekten, utan dessa effekter hade inte detta fenomen uppstått. Seebeck 

effekten skapar emk:n som gör det möjligt för elektronerna att komma i rörelse. Peltier 

effekten återfinns i absorptionen mellan varm och kall sida medan Thomson effekten 

utgör den avgivande värmen. En enkel TEG är skapad.  

 

2.5 DC/DC krets 
 

Kretsen som används i det här projektet består av två stycken DC/DC omvandlare med 

step-up funktion, se avsnitt 2.5.1 – 2.5.2. I detta avsnitt behandlas grundprincipen av en 

sådan funktion. 

 

DC/DC-omvandlare av step-up typ och boost konverterare är beteckningar för en och 

samma sak, nämligen en krets som omvandlar en inspänning till en högre utspänning. 

Det finns även DC/DC-omvandlare av step-down typ då erhålles en lägre utspänning än 

inspänningen vilket inte är önskvärt i detta arbeta. En vanlig applikation för en step-up 

krets är då en krets drivs med batteri men kretsen kräver mer spänning än vad batteriet 

kan leverera. Baskretsen kan ses i figur 2.4, där transistorn utgör en switch som regleras 

med hjälp av en puls bredd modulerad (PWM) spänning, Vcont. [12] 
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Figur 2.4 Baskrets med step-up funktion. 

Kretsens funktion blir att då transistorn leder så är spänningen över induktorn lika stor 

som inspänningen och strömmen, IL, ökar linjärt. När transistor inte leder så flyter 

strömmen genom dioden och laddar kondensatorn, Cout. När transistorn switchar 

kommer utspänningen att öka så att utspänningen är större än inspänningen. [12] 

För beräkning av L kan sambanden nedan användas, ekvation 2.4 – 2.9, [13]: 

Strömmens förändring i spolen beroende av tiden erhålls i ekvation 2.4:  

   
   

  
 

   

 
     (2.4)  

Strömmen i spolen då transistorn leder beräknas med ekvation 2.5. 

        
 

 
      

  

 
    (2.5) 

Strömmen då transistorn stryper, ekvation 2.6. 

          
        

 
  

 

  
    (2.6) 

För att få balans skall summan av strömmarna vara noll, ekvation 2.7. 

                     (2.7) 

Beräkning av duty cycle, ekvation 2.8 – 2.9. 

 
    

   
 

 

   
     (2.8) 

     
   

    
    (2.9) 

Med ovanstående ekvationer kan beräkning av induktansen L genomföras, ekvation 

2.10. Frekvensen, f, i detta arbete är satt till 40kHz. 

   
                  

            
    (2.10) 
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Kapacitansen C bör vara stor för att således leverera så mycket ström som den 

beräknade RL kräver för att erhålla ett så litet rippel som möjligt. När transistorn leder 

måste strömmen till lasten levereras av kondensatorn. Nivån på ripplet avgör vilket C 

som skall användas. Detta ger att C kan beräknas enligt ekvation 2.11 och 2.12, där 

ekvation 2.11 beräknar urladdningen av en kondensator genom en resistor och ekvation 

2.12 beräknar kapacitansen, där t är tiden då transistorn leder [13]. 

              
  

       (2.11) 

   
  

      
  

         
 
    (2.12) 

 

2.5.1 MCP1640 – Boost regulator 

 

MCP1640 har använts i detta examensarbete för att fungera som en logikspänningskälla 

till den totala kretsen. Komponenten som är en kompakt synkron step-up DC/DC-

omvandlare är både högeffektiv och har en fast frekvens. Komponenten lämpar sig för 

användning i applikationer med batteri som spänningskälla. Redan vid en spänning på 

0.65V börjar komponenten att leda. I figur 2.5 visas en exempelkrets från datablad. [14] 

 

Figur 2.5 Exempelkrets från datablad 

För beräkning av spänningsdelaren i kretsen kan ekvation 2.13 användas där RTOP är 

ihopkopplad med VOUT medan RBOT är ihopkopplad med GND, båda är kopplade till 

VFB. [14] 

            
    

   
       (2.13) 

Kapacitansen CIN sätts oftast till 4.5μF men vid högeffekts applikationer 

rekommenderas 10μF istället. [14] 

COUT har till funktion att ge en stabil utspänning vid plötsliga transienter samt att 

reducera ripplet på utspänningen. Ekvation 2.14 visar beräkningen för COUT, där dV är 

spänningens rippel och dt är tiden då N-kanalen leder. [14] 
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    (2.14) 

Rekommenderade värden på kapacitanserna ses i tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Rekommenderade kapacitansvärden, från datablad 

 CIN COUT 

Min 4.7μF 10μF 

Max Ingen 100μF 

 

För att välja induktansen till kretsen så bör den ligga mellan 2.2μH till maximalt 10μH. 

Dock rekommenderas i databladet att 4.7μH används för att uppnå maximal balans 

mellan induktor storlek och minimalt med brus. [14] 

 

2.5.2 Totala omvandlarkretsen 

 

Den totala kretsen i arbetet består av 3 delar, två stycken DC/DC omvandlarsteg av 

typen step-up och logikkretsar med spänningsreferens och komparatorer för generering 

av PWM-signal och kretskontroll. I figur 2.6 ses kretsens logikspänningskälla med 

indikering, SENS1, och spänningsreferens (spänningsreferensen gäller för hela kretsen). 

 
Figur 2.6 Logikspänningskälla med indikering (SENS1) och spänningsreferens  

Logikspänningskälla genom MCP1640 enligt avsnitt 2.5.1 och en konstant 

spänningsreferens med hjälp av en referensdiod, LM358. 

Då signalen SENS1 enligt figur 2.6 har ett högre värde än VREF så indikeras att det finns 

en tillräckigt hög logikspänning för att driva huvudsteget. 
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Figur 2.7 PWM generator samt 2 OCH grindar för att garantera funktion 

PWM signalen genereras genom att en inverterad schmittrigger fås att oscillera via en 

diodbrygga och en potentiometer, se figur 2.7. PWM signalen släpps igenom kretsen då 

EN1 och EN2 signalerna är höga. Dessa signaler genereras av två komparatorer, se figur 

2.8. Komparatorn för SENS1 har till uppgift att verifiera att det finns tillräckligt med 

logikspänning för att driva kretsen genom att sätta EN1 logiskt hög. Komparatorn för 

SENS2 har istället uppgiften att kontrollera så att Vout från huvudsteget inte är för hög 

genom att bli logiskt låg då det förinställda värdet passeras. Detta görs för att kretsen 

inte ska överskjuta den valda spänningen.  

 

Figur 2.8 Komparatorer för styrning av trigger och grindarnas signaler  

Triggersignalen som ses i figur 2.7 styr darlington transistorn BC517, T1, i figur 2.9. 
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Figur 2.9 Stora DC/DC omvandlarsteget 

Huvudsteget består av en klassisk DC/DC omvandlare av typen step-up. Induktor, L1, 

laddas upp då darlington transistor, T1, kortsluter mot GND. Transistorn har en mycket 

hög strömförstärkning för att minimera förlusterna från logiksteget. När transistorn 

stryps kommer induktorn att ladda ur över diod, D3, och således generera en högre 

utspänning enligt ekvationerna i avsnitt 2.5. Potentiometer R11 i figur 2.9 har som 

funktion att sätta utgående spänningsnivå via SENS2 signalen till komparatorn som styr 

EN2 i figur 2.8. 

 

2.6 Verkningsgrad 
 

Ett sätt att bedöma verkningsgraden för bland annat motorer men även peltierelement är 

att beräkna carnotverkningsgrad. Grundprincipen bygger på en carnot motor som är en 

hypotetisk motor med en verkningsgrad på 100%, vilket inte förekommer i praktiken på 

grund av förluster som till exempel friktion. Carnotverkningsgraden är således ett 

teoretiskt mått där förluster frånses och beräknas med ekvation 2.15 [15]. 

         
  

  
   

            

            
   (2.15) 

TL är den lägsta och TH den högsta temperaturen, dessa värde är absoluta och måste 

beräknas i Kelvin annars erhålls ett stort felvärde [15]. 

Anledningen till att carnotverkningsgraden tillämpas är att den teoretiskt högsta 

verkningsgraden som kan uppnås med till exempel en motor eller ett element utan några 

förluster går att beräkna. Således innebär detta att den verkningsgrad som beräknas i 

praktiken kommer bli betydligt lägre än det teoretiskt erhållna värdet. [15] 
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3. Metod 
 

Tillvägagångssättet som har använts är: 

1. Granska befintlig forskning 

2. Granska datablad för TEG och TEC:ar 

3. Konstruera en DC/DC-omvandlare och ta fram datablad över komponenter till 

kretsen 

4. Simulera i LT-spice 

5. Arbete med framtagning av experimentuppställning 

6. Cad i Eagle 

7. Fastlödning av krets på mönsterkort 

8. Uppriggning av experimentuppställningen  

9. Experimentella mätningar och jämförelse mätningar (jämförelserna genomförs 

med en last som matchar respektive element) 

 

3.1 Simuleringar och beräkningar 
 

Simulering av step-up krets för en peltiermodul av typ TEC1-12706-T200, med mätdata 

erhållna från Termo-gen AB, se tabell 3.1 och figur 3.1. Resistansen på 250Ω har satts 

in i kretsen för att simulera förlusten i styrlogiken som kommer att krävas för att styra 

transistor Q1. Styrlogiken består av flera olika komponenter bland annat MCP1640.  

Tabell 3.1Parametrarna ∆T, Ui och I erhållna för TEC1-12706-T200 

∆T Ui I Ri (beräknad) 

26.3 0.63 0.25 2.52 

65.7 1.53 0.63 2.428571 

106.3 2.42 0.89 2.719101 

130.2 3.26 1 3.26 

150.3 3.53 1.15 3.069565 
  

 

Figur 3.1 Simuleringskrets för step up funktion, baserade på data för TEC1-12706-

T200 
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Grundläggande step-up koppling med period tiden 0.000025s, varav tiden transistor Q1 

inte leder 0.0000005s, där Rser är den inre resistansen Ri. 

 

Simuleringarna visar att det är möjligt att transformera upp spänningen från 

peltierelementen till en spänningsnivå som kan användas till att utföra önskat arbete ut 

från step-up konverteraren. Standardvärden som visart sig fungera i simuleringen har 

använts på L och C, se figur 3.2 – 3.3. För beräkning av värdena används ekvation 2.1-

2.9. 

 
Figur 3.2 Strömmen genom induktor IL 

 

 

Figur 3.3 Strömmen genom diod 
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Figur 3.4 – 3.8 visar erhållna simuleringsgrafer över utspänningen i kretsen från figur 

3.1. Där peltierelementets värden varieras efter tabell 3.1. 

 

Figur 3.4 Spänningskurva då Vpeltier = 0.63V, Ri = 2.52Ω och ∆T = 26.3 °C 

 

 

Figur 3.5 Spänningskurva då Vpeltier = 1.53V, Ri = 2.43Ω och ∆T = 65.7 °C 
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Figur 3.6 Spänningskurva då Vpeltier = 2.42V, Ri = 2.72Ω och ∆T = 106.3 °C 

 

 
 

Figur 3.7 Spänningskurva då Vpeltier = 3.26V, Ri = 3.26Ω och ∆T = 130.2 °C 

 

 

Figur 3.8 Spänningskurva då Vpeltier = 3.53V, Ri = 3.07Ω och ∆T = 150.3 °C 
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3.2 Experimentuppställning 
 

I detta arbete har två olika experiment genomfört. Det första experimentet som 

genomfördes var att jämföra tre olika peltierelement med en last som motsvarar 

peltierelementets inre resistans vid Vmax, detta värde är bundet till respektive element. 

Experiment två var att testa DC/DC-kretsen tillsammans med TEC1-12706-T200, som 

kretsen dimensionerades för. Utrustningen som har använts redovisas nedan: 

- PF-127-14-15, TEC från Supercool, 40 x 40 mm, Tmax = 150 °C 

- CP1.4-127-045, TEC från Melcor 44 x 44 mm, Tmax = 80 °C 

- TEC1-12706-T200, TEC från Termo-Gen AB, 40 x 40 mm, Tmax = 200 °C 

- Aluminiumblock 40 x 40 x15 mm 

- 2 stycken värmepatroner från IHP á 250W, 40 mm lång och 10 mm i diameter 

- Kylfläns  

- 12V fläkt 

- Termometer med två termometerprober 

- Varierbart motstånd 

- Spänningsgenerator till fläkten 

- Oscilloskop (PicoScope 2004) 

- Multimeter (Fluke True-rms Multimeters 177) 

- Termostat 

- Stativ 

- 2 stycken tvingar 

- Komponenter enligt komponentlista 

- Last, 1kΩ vid experiment med krets 

- Labbplatta 

Som värmekälla användes ett aluminiumblock med värmepatronerna inmonterade 

tillsammans på en prob till termometern (T1) och en annan prob till termostaten. 

Termostatens funktion var att styra spänningen till patronerna som maximalt matades 

med 230V. Aluminiumblocket placerades mot den sida av elementet som skulle utgöra 

den varma sidan och på den andra sidan monterades kylflänsen för luftkylning av 

elementet. En termometerprob (T2) monterades in i kylflänsen nära kontaktytan mot 

elementet. För att undvika att kylflänsen blev onödigt varm monterades en fläkt på 

flänsen. Hela uppställningen monterades ihop med hjälp av en tving som sedan 

monterades upp på stativet med ytterligare en tving. Aluminiumblocket jordades via 

elanläggningens skyddsjord. Till jämförelse experimenten användes det ställbara 

motståndet för att lätt variera lasten för varje enskilt element, detta för att på så sätt 

erhålla högsta uteffekt från uppställningen. Spänningen mättes med multimeter och ∆T 

erhölls med hjälp av termometern. Figur 3.9 visar uppställningen vid experimenten med 

peltierelementet. 

För att verifiera funktionen hos DC/DC-kretsen användes oscilloskop och multimeter 

samt en last på 1kΩ som monterades på labbplatta. 
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Figur 3.9 Montering av peltierelement vid samtliga experiment 

                                                                                                                                      

3.3 Design och tillverkning av mönsterkort 
 

Då DC/DC kretsen består av både yt- och hålmonterade komponenter var det inte 

möjligt med lödning på experimentkort därav fick ett dubbelsidigt kretskort konstruerats 

med hjälp av elektronik CAD programmet EAGLE vilket är ett GUI (eng. Graphical 

user interface) program. Mönsterkortet är 100 x 60 mm stort. Fullständigt kretsschema 

samt kortlayout och komponentlista finns i appendix A4 – A7. 
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4. Resultat från experiment 
 

I resultatdelen kommer grafer redovisas från samtliga experiment samt uträknad 

carnotverkningsgrad. I appendix, A1 – A3, återfinns tabeller med mätvärden från 

jämförelse experimenten. Kretsschema, kretskortslayout och komponentlista kan ses i 

A4 – A7.  

 

4.1 DC/DC-krets 
 

Experiment med TEC1-12706-T200 som kraftkälla till DC/DC-krets med en extern last 

på 1kΩ, för kretsschema se A4. Kretsen är inställd för en kontinuerlig utsignal på cirka 

3.3V, se figur 4.1 – 4.2.   

 

 

Figur 4.1 Blå graf visar Vin och röd graf visar Vut då Rut = 1kΩ. VDC på y-axeln och tid i 

s på x-axeln 
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Figur 4.2 Blå graf visar Vin och röd graf visar Vut då Rut = 1kΩ. VDC på y-axeln och tid i 

ms på x-axeln 

 

Figur 4.3 visar när kretsen inte får tillräckligt med ström för att upprätthålla 3.3V utan 

istället faller ner mot 2.2V då spänningen från peltierelementet understiger 1V.   

 

 

Figur 4.3 Blå graf visar Vin och röd graf visar Vut då Rut = 1kΩ. VDC på y-axeln och tid i 

s på x-axeln 

J1, se kretsschema, A4, som utgör en mätpunkt på kretsen visar triggerfunktionen som 

regleras med R1, figur 4.4 visar denna puls.   
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Figur 4.4 Trigger-våg vid mätpunkt J1. VDC på y-axeln och tid i ms på x-axeln  

 

4.2 Grafer från experiment med tre olika peltierelement 
 

Mätdata från experiment med peltierelementen PF-127-14-15, CP1.4-127-045 och 

TEC1-12706-T200 redovisas i detta avsnitt. För samtliga element redovisas erhållna 

mätdata för spänning med avseende på ∆T, effekt med avseende på ∆T samt effekt 

beroende på spänning, se figur 4.5 – 4.12. Samtliga mätdata och beräknade värden från 

erhållna mätdata återfinns i A1 – A3. 

 

Figur 4.5 Spänning med avseende på ∆T då R=2.2Ω, PF-127-14-15 
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Figur 4.6 Effekt med avseende på ∆T då R=2.2Ω, PF-127-14-15 

 

Figur 4.7 Effekt beroende på spänning då R=2.2Ω, PF-127-14-15 

 

Figur 4.8 Spänning med avseende på ∆T då R=1.9Ω, CP1.4-127-045 
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Figur 4.9 Effekt med avseende på ∆T då R=1.9Ω, CP1.4-127-045 

 

Figur 4.10 Effekt beroende på spänning då R=1.9Ω, CP1.4-127-045 

 

Figur 4.11 Spänning med avseende på ∆T då R=5Ω, TEC1-12706-T200 
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Figur 4.12 Effekt med avseende på ∆T då R=5Ω, TEC1-12706-T200 

 

Figur 4.13 Effekt beroende på spänning då R=5Ω, TEC1-12706-T200 

 

4.3 Carnotverkningsgrad för elementen 
 

I tabell 4.14 redovisas varje peltierelements carnotverkningsgrad, beräknad med 

ekvation 2.12. Värdena som har använts vid beräkningarna av carnotverkningsgraden är 

de värden som varje element erhållit då ∆T var som störst.  

Tabell 4.14 Carnotverkningsgrad 

 

Typ av peltierelemet 

Carnotverkningsgrad 

(ηth.C) 

PF-127-14-15 26.24 % 

CP1.4-127-045 14.76 % 

TEC1-12706-T200 32.97 % 
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5. Diskussion  
 

Till en början granskades tidigare forskning och datablad på både peltierelement och 

termoelektriska generatorer. Detta genomfördes för att ge en uppfattning om vad som 

kunde förväntas av resultatet. Kontakt togs med Termo-gen AB för lite konkreta råd 

angående vilken typ av element som lämpade sig bäst för uppgiften och fick då svaret 

att TEC var att föredra då TEG krävde högre temperaturer än det som skulle behandlas i 

dessa experiment. Från detta företag erhölls även datablad där peltierelement använts 

omvänt, alltså som en TEG. Detta var viktig för de datablad som fanns för 

peltierelement gick inte att använda som grund för simuleringar då ett peltierelement 

som används som en TEG får helt andra värden än om det används som kylelement som 

databladen redovisar [16]. Simuleringar genomfördes med data från databladen som 

hade erhållits. Simuleringarna visade att kretsens grundtanke att leverera en förstärkt 

utspänning, se figur 3.4 – 3.8. Redan tidigt i kretskonstruktionen söktes en DC/DC 

omvandlare som kunde uppfylla kravspecifikationen. Efter granskning av flertalet 

DC/DC omvandlare hittades MCP1640 och den fick ligga som grund för kretsen då den 

klarade att arbeta med låga inkommande spänningar. Resterande del av kretsen var en 

manuellt ställbar DC/DC omvandlare med avseende på utspänning och ställbar PWM 

signal. Genom att ställa R1 så varieras duty cycle och tillsammans med R11 kan 

utspänningen varieras. Kretskortet som cadades i Eagle fick efter lödning genomgå en 

felsökning och då upptäcktes att komparatorerna inte fick någon matning, detta 

åtgärdades med en bygling. Ytterligare ett fel upptäcktes vid felsökningen nämligen att 

ett motstånd hade beräknats för högt. Motståndet kunde dock byglas över utan att 

kretsens funktion påverkades. Matningen till komparatorerna är korrigerade i appendix, 

A4 och A6 – A7. Arbetet med kretskonstruktion och jämförelse experiment skedde 

parallellt. Tanken var att jämföra fem peltierelement som skulle användas omvänt men 

ett av elementen skulle levereras efter deadline för arbetet och det fjärde restnoterades. 

Således fick jämförelsestudien genomföras med tre element och resultaten kan ses i 

avsnitt 4.2. Samtliga element kopplades i serie med en ställbar last som matchades in 

med elementets inre resistans. Detta för att hitta vilket värde som motståndet behövde 

ha för att erhålla så hög ström som möjligt vi ∆Tmax. Många försök fick genomföras för 

att optimera förutsättningarna för att erhålla så bra värden som möjligt. När värdet på 

motståndet hittats genomfördes ytterligare tre mätningar på varje element med den rätta 

storleken på lasten. Mätningarna sammanställdes i graferna 4.5 – 4.13. Som kan ses i 

graferna, 4.6, 4.9 och 4.12 alternativt i tabellerna som finns i A1 – A3 så är uteffekten 

låg för samtliga element, det element som högst effekt erhölls ifrån var TEC1-12706-

T200 och effekten blev 2.18W med ett ∆T på 150.5 °C. Om vi jämför databladets Pmax 

för PF-127-14-15 så erhölls i detta experiment ett Pmax på 1.55W medan databladets 

Pmax var 58.6W vilket innebär att omvänt erhölls cirka 2.65 % av den effekt som 

elementet levererade då det användes som en TEC. Dock bör nämnas att ∆Tmax vid 

experiment var 111°C och inte 75°C som använts i databladet. Problemet är att 

elementets inre resistans ökar ju mer ∆T ökar vilket innebär att elementen begränsar sig 
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själv då de yttre förutsättningarna optimeras. Det är bevisligen svårt att förutse vilka 

värden som kommer att erhållas då ett peltierelement används som en TEG.  

Carnotverkningsgraden är ett intressant mått som används då allt är idealt, det vill säga 

då inga förluster finns i kretsen. I tabell 4.1 ses dock att den högsta verkningsgraden är 

cirka 33% vilket i praktiken innebär en betydligt mycket lägre verkningsgrad än så. I 

bakgrundsbeskrivningen, kapitel 1.2, ses betydligt lägre värden på den faktiska 

verkningsgraden, bland annat uppnådde Seebeck en verkningsgrad på 4 %. 

Efter sammanställning av forskning och de experiment som genomförts i detta arbete så 

har slutsatsen tagits att bättre material måste hittas till elementen för att de ska bli mer 

effektiva [13]. Peltierelementen finns i flera prisklasser från ett par hundra och upp, 

termoelektriska generatorer börjar något högre på prisskalan och kan kosta tio tusentals 

kronor. Det finns applikationer där elementen kan göra en skillnad till exempel forskas 

det flitigt i bilindustrin på elementen i förhoppning att i framtiden med hjälp av 

elementen erhålla en minskad bränsleförbrukning genom att ta till vara på spillenergin i 

bilen. Överlag genomförs mycket forskning världen över på området att ta tillvara på 

spillenergi i alla möjliga former. Detta för att i bland annat industrin försvinner massor 

med potentiell energi i form av spillenergi och om den kunde tas tillvara på så skulle 

naturens resursförbrukning kunna minskas. Frågan är dock om det idag är tillräckligt 

kostnadseffektivt att använda denna lösning och det är det i dagsläget inte för det krävs 

många element för att möjliggöre en generering som är tillräckligt hög för att kunna 

bruka till något energikrävande. Dock om man ser det från ett annat perspektiv 

nämligen naturresurser så blir svaret ett annat för givetvis är all spillenergi som tas 

tillvara på bra även om effekten som erhålls är låg. Dessutom så är elementen tysta, har 

inga rörliga delar och kräver lite underhåll, dock är det viktigt att inte överstiga de 

rekommenderade temperaturerna för elementen då de förstörs när de körs för varmt. 

Något som även testats under experimenten då ett element utsattes för en översväng på 

50°C över rekommenderat Tmax och det elementet brann upp. Det som talar för 

elementens användande är egenskaperna som elementet har, för i en applikation som 

kräver lite underhåll och en tyst lösning så lämpar sig peltierelement bra men att i 

praktiken förvänta sig höga uteffekter är dock i dagsläget inte aktuellt.   

 

5.1 Förbättringsförslag 
 

Till en början behöver mer materialforskning genomföras på elementen oavsett om det 

handlar om TEC eller TEG. För att ta till vara på den lilla energi som erhålls från 

elementen bör istället digitalteknik användas med till exempel en mikrokontroller som 

programmerats för uppgiften. Således är en sådan lösning att föredra framför detta 

arbetets lösning, för att på så sätt erhålla en så optimal och energisnål krets som möjligt. 

Ett bättre sätt att kontrollera kylningen vid experimenten hade varit att vattenkyla ett 

aluminiumblock av samma storlek som värmekällans aluminiumblock. Isolering kring 
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hela modulen med till exempel keramisk ull. Genom att låta vattnet cirkulera genom 

kylblocket så hålls blocket kallt. Även beräkning av verkningsgraden kan erhållas om 

vattnets inloppstemperatur och utloppstemperatur samt vattenflöde mäts. 
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Appendix 
 

A1. Mätdata PF-127-14-15 med last på 2.2Ω 
 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 1 

T1 T2 ∆T V  I P 

150 39 111 1,848 0,84 1,55232 

140 39,2 100,8 1,67 0,759091 1,267682 

130 39 91 1,529 0,695 1,062655 

120 38,6 81,4 1,39 0,631818 0,878227 

110 38 72 1,236 0,561818 0,694407 

100 37,4 62,6 1,104 0,501818 0,554007 

90 36,2 53,8 0,96 0,436364 0,418909 

80 34,7 45,3 0,814 0,37 0,30118 

70 33 37 0,674 0,306364 0,206489 

60 31,1 28,9 0,536 0,243636 0,130589 

50 28,9 21,1 0,396 0,18 0,07128 

40 26,4 13,6 0,256 0,116364 0,029789 

35 25,2 9,8 0,187 0,085 0,015895 

30 23,9 6,1 0,117 0,053182 0,006222 
 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 2 

T1 T2 ∆T V  I P 

150 39 111 1,827 0,830455 1,51724 

140 39,2 100,8 1,651 0,750455 1,239 

130 39,1 90,9 1,52 0,690909 1,050182 

120 38,6 81,4 1,382 0,628182 0,868147 

110 38 72 1,243 0,565 0,702295 

100 37,2 62,8 1,101 0,500455 0,551 

90 36,1 53,9 0,96 0,436364 0,418909 

80 34,7 45,3 0,818 0,371818 0,304147 

70 32,9 37,1 0,674 0,306364 0,206489 

60 31,1 28,9 0,534 0,242727 0,129616 

50 28,9 21,1 0,392 0,178182 0,069847 

40 26,6 13,4 0,254 0,115455 0,029325 

35 25,3 9,7 0,184 0,083636 0,015389 

30 24  6 0,114 0,051818 0,005907 
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Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 3 

T1 T2 ∆T V I P 

150 39 111 1,827 0,830455 1,51724045 

140 39,2 100,8 1,664 0,756364 1,25858909 

130 39 91 1,529 0,695 1,062655 

120 38,7 81,3 1,386 0,63 0,87318 

110 38 72 1,245 0,565909 0,70455682 

100 37,3 62,7 1,105 0,502273 0,55501136 

90 36,2 53,8 0,963 0,437727 0,42153136 

80 34,8 45,2 0,818 0,371818 0,30414727 

70 33,1 36,9 0,673 0,305909 0,20587682 

60 31,2 28,8 0,533 0,242273 0,12913136 

50 29,1 20,9 0,392 0,178182 0,06984727 

40 26,6 13,4 0,252 0,114545 0,02886545 

35 25,3 9,7 0,183 0,083182 0,01522227 

30 24 6 0,113 0,051364 0,00580409 
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A2. Mätdata CP1.4-127-045 med last på 1.9Ω 
 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 1 

T1 T2 ∆T V  I P 

80 28,1 51,9 0,816 0,42947 0,35045 

70 28,3 41,7 0,663 0,34895 0,23135 

60 28,1 31,9 0,519 0,27316 0,14177 

50 27,3 22,7 0,374 0,19684 0,07362 

40 25,7 14,3 0,238 0,12526 0,02981 

35 24,8 10,2 0,173 0,09105 0,01575 

30 23,6 6,4 0,108 0,05684 0,00614 

 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 2 

T1 T2 ∆T V I P 

80 27,9 52,1 0,814 0,428421 0,348735 

70 28,2 41,8 0,667 0,351053 0,234152 

60 28 32 0,523 0,275263 0,143963 

50 27,2 22,8 0,377 0,198421 0,074805 

40 25,9 14,1 0,238 0,125263 0,029813 

35 24,9 10,1 0,172 0,090526 0,015571 

30 23,7 6,3 0,106 0,055789 0,005914 

 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 3 

T1 T2 ∆T V I P 

80 27,9 52,1 0,827 0,435263 0,35996263 

70 28,3 41,7 0,674 0,354737 0,23909263 

60 28,1 31,9 0,525 0,276316 0,14506579 

50 27,4 22,6 0,379 0,199474 0,07560053 

40 26 14 0,238 0,125263 0,02981263 

35 25,1 9,9 0,169 0,088947 0,01503211 

30 23,9 6,1 0,104 0,054737 0,00569263 
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A3. Mätdata TEC1-12706-T200 med last på 5Ω 
 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 1 

T1 T2 ∆T V I P 

185 34,5 150,5 3,252 0,6504 2,1151 

180 35 145 3,15 0,63 1,9845 

170 35,8 134,2 2,972 0,5944 1,76656 

160 36,4 123,6 2,779 0,5558 1,54457 

150 36,8 113,2 2,581 0,5162 1,33231 

140 36,9 103,1 2,373 0,4746 1,12623 

130 36,9 93,1 2,174 0,4348 0,94526 

120 36,7 83,3 1,982 0,3964 0,78566 

110 36,2 73,8 1,764 0,3528 0,62234 

100 35,5 64,5 1,562 0,3124 0,48797 

90 34,7 55,3 1,35 0,27 0,3645 

80 33,5 46,5 1,146 0,2292 0,26266 

70 32,1 37,9 0,941 0,1882 0,1771 

60 30,4 29,6 0,741 0,1482 0,10982 

50 28,6 21,4 0,541 0,1082 0,05854 

40 26,5 13,5 0,344 0,0688 0,02367 

35 25,4 9,6 0,246 0,0492 0,0121 

30 24,2 5,8 0,148 0,0296 0,00438 
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Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 2 

T1 T2 ∆T V I P 

185 34 151 3,286 0,6572 2,15956 

180 35,2 144,8 3,168 0,6336 2,00724 

170 36,2 133,8 2,998 0,5996 1,7976 

160 36,8 123,2 2,789 0,5578 1,5557 

150 37,3 112,7 2,584 0,5168 1,33541 

140 37,5 102,5 2,398 0,4796 1,15008 

130 37,4 92,6 2,187 0,4374 0,95659 

120 37,2 82,8 1,973 0,3946 0,77855 

110 36,8 73,2 1,768 0,3536 0,62516 

100 36 64 1,557 0,3114 0,48485 

90 35,1 54,9 1,347 0,2694 0,36288 

80 33,9 46,1 1,138 0,2276 0,25901 

70 32,4 37,6 0,932 0,1864 0,17372 

60 30,6 29,4 0,733 0,1466 0,10746 

50 28,7 21,3 0,535 0,107 0,05725 

40 26,5 13,5 0,341 0,0682 0,02326 

35 25,4 9,6 0,243 0,0486 0,01181 

30 24,2 5,8 0,146 0,0292 0,00426 

 

Tabell med mätdata och beräknade värden från mätning 3 

T1 T2 ∆T V I P 

185 34,5 150,5 3,302 0,6604 2,1806408 

180 35,4 144,6 3,184 0,6368 2,0275712 

170 36,2 133,8 2,999 0,5998 1,7988002 

160 36,9 123,1 2,803 0,5606 1,5713618 

150 37,4 112,6 2,619 0,5238 1,3718322 

140 37,5 102,5 2,407 0,4814 1,1587298 

130 37,5 92,5 2,187 0,4374 0,9565938 

120 37,3 82,7 1,985 0,397 0,788045 

110 36,8 73,2 1,78 0,356 0,63368 

100 36,1 63,9 1,562 0,3124 0,4879688 

90 35,1 54,9 1,346 0,2692 0,3623432 

80 33,9 46,1 1,14 0,228 0,25992 

70 32,4 37,6 0,934 0,1868 0,1744712 

60 30,7 29,3 0,734 0,1468 0,1077512 

50 28,7 21,3 0,535 0,107 0,057245 

40 26,6 13,4 0,339 0,0678 0,0229842 

35 25,4 9,6 0,241 0,0482 0,0116162 

30 § 5,8 0,144 0,0288 0,0041472 
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A4. Kretsschema 
 

Kretsschema över DC/DC-omvandlarkretsen av typ step-up. 
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A5. Komponentlista 
 

C1  390p                

C2        10uf                 

C3        220uf               

C4        470uf               

CON1      SKRUVPLINT_2POL  

CON2      SKRUVPLINT_2POL_ 

D1        1N4148W              

D2        1N4148W              

D3        1N4004               

IC1       NC7SZ14M5            

IC2       NC7SZ08M5            

IC3       NC7SZ08M5            

IC4       MCP1640              

IC5       MCP6541              

IC6       MCP6541              

J1        Mätpinne                 

J2        Mätpinne                 

L1        filter drossel 470μH       

L2        SMD_4.7μH                 

Q1        LM385M3              

R1        RTRIM_SMD_ 200K     

R2        1k                   

R3        510k                 

R4        300k                 

R5     120k   

(R5 blev för stor och därför överbyglad 

på kretskortet)               

R6        150k                 

R7        15k                  

R8        15k                  

R9        15k                  

R10       15k                  

R11       250k                 

T1        BC517                
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A6. Komponentplacering kretskort 
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A7. Ovan- och undersida kretskort 
 

 

Ovansida kretskort 

 

 

Undersida kretskort 
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