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 چکیده
 مایمستق را دما اختالف که است یدستگاه ،گزاري شده استنام زین بکیس مولد که، )TEG( کیترموالکتر مولد کی     

 يمولدها شود.شناخته می )کیترموالکتر اثر از یفرم( بکیس اثر نام به هدیپداین  .کندیم لیتبد یکیالکتر يانرژ به
 و یمت باالترق ،تحركهیچ قطعه مبود ن .دارندکمتري  الیندگیآ اما کنند،یم عمل ییگرما يموتورها مشابه کیترموالکتر

 .]1[است TEGهاي از دیگر مشخصه کمتر راندمان
 راهکار مناسب یکبه عنوان  کیموالکترتر يهامولد. اختصاص دارد بکتریک و اثر سیترموالکمعرفی اثر  بهمطالعه ین ا     

 درمولدهاي سیبک  ها،بر نیروگاهعالوه . اندعرفی شدهم یکیالکتر يانرژ به یاتالف ییگرما يانرژ لیتبد يبرا، هاروگاهین در
 ییفضا يها ستگاهیا در .ربرد دارندکا سوخت راندمان شیافزا يبرا) ATG( ویاتوموت کیترموالکتر مولد بعنوان لیاتومب

 الزم يدما اختالف جادیا يبرا ها زوتوپیوایراد از یلو دارند را زمیمکان همان( زوتوپیوایراد کیترموالکتر يمولدها بعنوان
 .]1[رندیگ قرار استفاده مورد) شود یم استفاده

 
 کیترموالکتر اثر .1

 صورت ترموکوبل کی توسط کار نیا که کسبرع و شود یم لیتبد ولتاژ به مایمستق دما اختالف ک،یترموالکتر اثر طبق     
 به نسبت گرم سمت يها الکترون جنبش شودیم باعث باشند داشته دما تتفاو فلز کی سر دو که یهنگام. ردیگ یم

 باعث و بوده شتریب گرم يها الکترون حرکت ینسب سرعت بیترت نیبد و باشد شتریب سرد سمت يها الکترون جنبش
. شود یم استفاده اماجس يدما رییتغ و دما يریگ اندازه برق، دیتول در اثر نیا از. شود لیپتانس اختالف يدارا فلز که شودیم
 فیتوص دو ریپلت و بکیس اثر. تامسون اثر و ر،یپلت اثر بک،یس اثر: است مختلف شده شناخته اثر سه شامل خود اثر نیا

-بکیس مدل میتعم زین تامسون اثر). شوند یم شناخته زین ریپلت-بکیس اثر بعنوان( هستند یکیزیف پروسه کی از مختلف
 .است ریپلت
 

 بکیس اثر .2
 انیجر يگرید emf هر مشابه جهت نیهم به .است) emf( یکیالکتر محرکه يروین کی از یکیکالس نمونه بکیس اثر     

 ای( ولتاژ اختالف ابیغ در یحت انیجر دیتول با را اهم قانون یکیالکتر محرکه يها روین. دارد يریگ اندازه یتقابل ولتاژ و
 است. جریان محلی چگالیبیانگر  1د. رابطه دهن یم رییتغ) برعکس

)1(                                                                                                           ( )emfJ V Eσ= −∇ +  

     
بطور کلی اثر سیبک بطور محلی توسط ایجاد یک میدان باشد. می سانایی محلیر σبوده و  لتاژ محلیو Vدر رابطه باال  

 الکتریکی توصیف می شود:
)2(                                                                                                                     emfE S T= − ∇  
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 از یتابع بصورت بکیس يها بیضر .تاس ماده حلیمکه یک ویژگی  تاس )ضریب سیبک (یا همان ترموپاور  2رابطه در 
 يا دامنه در بکیس بیضر اتاق، يدما در یمعمول مواد يبرا. هستند وابسته رسانا باتیترک به ایقو و هستند متفاوت دما

V/ نیب Kµ−100 تا  /V Kµ+1000 است. 
 

 ناختماس .3
فلز ساخته شده اند تا اثر ترمو الکتریک را تقویت کنند اما باید دقت داشت اگر مولد هاي ترموالکتریک از اتصال چندین      

د میکنند و بدین صورت ولتاژ فلز هاي معمولی بهم متصل شوند سیم هاي اتصال دقیقا ولتاژي مخالف ولتاژ فلز ها ایجا
  صفر خواهد شد. حاصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
یا نیمه  semiconductorsبراي رفع این مشکل از فلز هایی استفاده میشوند که بصورت مثبت شارژ میشوند و به آنها  

 گفته میشود.رسانا 
 

 داربرک .4
 این قسمت مختصرا به سهاي دارند. در کاربردهاي متنوع و گسترده ،بسته به نوع و ماده سازنده آن ،ترموالکتریکمواد      
  .برد آن اشاره استکار
 جادیا يبرا سوخت از استفاده ،فتالا نیا لیدال از یکی. شودتالف میا ها روگاهین در يدیتول انرژي از 3/2  :روگاهین •

کی حاصل از نرژي مکانیا نیا لیتبد سپس و ها نیتورب در ز آنا استفاده، یکیمکان يانرژ به آن لیتبد، هیاول يگرما
 اختالف جادیا يبرا ،یندهاآررماي اتالفی در طی این فگ از توان یم. است ها ژنراتور در یکیالکتر يانرژ به دوران

 .مودنتبدیل  نرژي الکتریکیاه ب ن راآ و رار دادورد استفاده قم کیترموالکتر يها مولد يدما
با  .دگردالف میتا ییگرماانرژي اگزوز به صورت  طریق از، هاماشین از انرژي سوختدرصد  70 صنعت خودرو: •

به هاي هیبریدي خودرو در شارژ باتري و هاالمپ روشنایی درمیتوان را اتالفی ، این حجم انرژي   TEGگیري ازبهره
  کار برد.

از این  روزهما. باشدیم درجه -3 طزیرا در فضا دماي متوس ،است TEGمکان بسیار مناسبی براي  ،فضا :اهوارهم •
  .شودها استفاده میدرون سفینه تکنولوژي در قسمت گرم از فعالیت رادیواکتیو

 
 ترموالکتریک اختار موادس .5

 اند؛ شده متمرکز ییگرما ییرسانا کاهش و) S( بکیس بیضر شیافزا يرو کیترموالکتر مواد در قاتیتحق شتریب     
 بار يها حامل به مرتبط یکیالکتر و ییگرما ییرسانا دلیل اینکهه ب. کیترموالکتر مواد ساختار نانواز طریق تغییر  خصوصا
 يبرا. شوند یمعرف نییپا ییگرما ییرسانا و باال یکیالکتر ییرسانا نیب تناقض حل يبرا يدیجد يهاروش دیبا هستند،

ین ا ، هستند آزاد يهاالکترونکه داراي  ،مختلف يها اتم با ییها اژیآل تفاده ازاس ا بات شودیم یسع رامن ن ایقق شدحم
در انتخاب  علت بایدتواند مانعی براي انتقال گرما باشد، به همین هاي آزاد میالکترونوجود لبته ا .مشکل را حل کرد

 ترموالکتریکساختمان  -1شکل 
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 میتقس دیجد مواد و متداول مواد دسته دو به کیترموالکتر مواد یکل بطور ها، این محدودیت در نظر گرفته شود.آلیاژ
 .]2[شوندیم

 .شوند یم میتقس دسته سه به مواد نیا :متداول مواد •

)، Sbان (مویانت با بیترک در) Bi( سموتیب سیب با ییاژهایآل): نیکلو 450 حدود تا( کم دما مواد •
 ).Seسلنیم (  )، یا Teتلوریم (

 ).Pb( بسر يها اژیآل سیب با يمواد مانند): نیکلو 850 تا( متوسط دما مواد. •

 ).SiGe( ومیژرمان کونیلیس يها اژیآل از شده ساخته مواد): نیکلو 1300 تا( باال دما مواد. •

 

 دارد یکم ییگرما ییرسانا ییاستثنا بطور که  ß-Zn4Sb3 يرسانا مهین بیترک د،یجد ماده نمونه کی :دیجد مواد •
 ماده نیا. است داریپا خالء در دما نیا در و ستین گران ماده نیا. دارد یمناسب بکیس بیضر نیکلو 670 يدما در و

 .]2[است  PbTe و  Bi2Te3 اساس بر يمواد ییدما دامنه در یخوب نیگزیجا
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