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Abstrakt 
Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, 

kvôli moţnému vyuţitiu v ţiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý 

potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania mikrodrôtom, 

a ţiarovej anemometrie. Z oblasti anemometrie sú podrobne rozobraté princípy 

merania, oblasti vyuţitia a samotná meracia aparatúra. Praktická časť textu sa 

zaoberá návrhom na realizáciu senzoru ţiarového anemometra s vyuţitím zlatého 

mikrodrôtu, spolu s overením jeho vlastností.  
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kontaktovanie, zlato, ţiarová anemometria, senzor  

 

 

 

 

 

Abstract 
The project deals with the effect of the airflow and temperature on the gold 

wirebond due to possible application in hot-wire anemometry. Theoretical 

fundamentals of wirebonding and hot-air anemometry are included in the text. From 

the area of anemometry, there is also a detailed description of measurement 

principles, areas of application and measuring instruments. The practical part of the 

text deals with design of the experimental sensor for hot-wire anemometry with use 

of the gold wirebond, including also the verification of the sensor's properties. 
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Zoznam symbolov a skratiek 

Skratky: 

 

 CTA  … constant temperature anemometry    

 CCA  … constant current anemometry 

 UV  ... ultraviolet 

 EAGLE … easily applicable graphical layout editor        

 YAG  … yttrium aluminium garnet  

 FR4  … epoxidový laminát pouţívaný pre dosky plošných spojov 

  

 HCl  … vzorec kyseliny chlorovodíkovej 

 HNO3  … vzorec kyseliny dusičnej 

 Au  … chemická značka zlata 

 Al  … chemická značka hliníku 

 Cu  … chemická značka medi 

 Al2O3  ... chemická značka oxidu hlinitého 

 

 

 

Symboly: 

 

U  … napätie       [V] 

I  … prúd       [A] 

RH  …  odpor ţhaveného drôtu    [Ω] 

P       …  príkon ţhaveného drôtu     [W] 

Q    …  tepelný tok z drôtu      [W] 

SH  … plocha drôtu       [m
2
] 

α  … súčiniteľ tepla konvekciou     [Wm
-2

K
-1

] 

tW  … teplota povrchu drôtu     [˚C] 

t∞  … teplota okolitej prúdiacej látky    [˚C] 

v    … rýchlosť tekutiny      [m/s] 

Q    … objemový prietok      [m
3
] 

S           … prierez       [m
2
] 
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1. ÚVOD 

 Zlato je vo všeobecnosti povaţované za jeden z najdôleţitejších materiálov 

v elektrotechnike ako takej. Z chemického hľadiska je mimoriadne odolné voči 

korózii, veľmi dobre elektricky i tepelne vodivé. Uvedené vlastnosti a mnohé iné 

charakteristické pre zlato známe a uvedené v príslušnej literatúre. Myšlienkou tejto 

práce je sledovanie zmeny, konkrétne elektrického odporu v závislosti na okolitých 

podmienkach. Podmienky, ktoré by mohli vplývať na zmenu tejto vlastností sú 

najmä prúdenie okolitého vzduchu a jeho teplota. Základným predpokladom je ţe 

sledovaná zmena bude tým výraznejšia, čím bude prúdenie vzduchu väčšie a teplota 

vzduchu  niţšia. Takisto sa pri tomto vyţaduje zahriatie kontaktovacieho drôtu na 

pokiaľ moţno najvyššiu teplotu, pomocou pretekajúceho prúdu. Tento prúd by však 

nemal byť tak vysoký aby mohol samotný drôt poškodiť. Uvedený proces je 

v súčasnosti vyuţívaný v ţiarovej anemometrii. Anemometria sa vo všeobecnosti 

zaoberá meraním rýchlosti prúdenia, prípadne rýchlosťou a smerom prúdenia. Pre 

účely tohto merania sa vyuţívajú viaceré typy špecializovaných zariadení na 

mechanickej, aerodynamickej, akustickej,  prípadne inej báze. Termická alebo 

ţiarová anemometria vyuţíva špeciálny senzor na ktorom je umiestnený tzv. 

„hotwire“. Ten je rozţeravený na vysokú teplotu. Vzduch, ktorý okolo neho začne 

prúdiť má naň ochladzujúci účinok čo priamo vplýva na zmenu jeho elektrických 

vlastností. Zmena je zaznamenávaná a následne vyhodnocovaná ako rýchlosť 

prúdenia vzduchu. V prípade merania prúdenia nie len v jednom smere ale 

v priestore je potrebné senzor s niekoľkými drôtmi, ktoré sú skalibrované pre 

priestorovú zmenu prúdenia vzduchu. V prípade jednosmerného aj viacsmerového 

merania sú existujúce riešenia relatívne náročné na výrobu, drahé alebo nevydrţia 

vyššie teploty. V prípade potvrdenia vhodných vlastností kontaktovacieho drôtu zo 

zlata, by tento drôt spolu s technológiou kontaktovania a ďalšími vhodnými 

materiálmi mohol vytvoriť alternatívne riešenie pre uţ existujúce, v rámci ţiarovej 

anemometrie. 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY  

ŢIAROVEJ ANEMOMETRIE 

2.1 Všeobecne  

 Ţiarovou anemometriou v našom prípade rozumieme konkrétne metódu 

ţhaveného drôtu (hot-wire). Podobnou je metóda ţhaveného elementu kde sa 

namiesto drôtu vyuţíva elektronická súčiastka (tranzistor, odpor a.t.ď.). Princípom 

metódy ţhaveného drôtu je zahriatie drôtu malého priemeru (typicky 5 μm) na 

teplotu, ktorá je vyššia ako teplota okolitého prostredia. Zahriatie  je dané príkonom 

pre ktorý platí vzťah (2.1). [3] 

 

    𝑃 = 𝑅𝐻 ∗ 𝐼
2       (2.1) 

 

kde    P  je príkon ţhaveného drôtu (W) 

    RH odpor ţhaveného drôtu (Ω) 

    I prúd pretekajúci drôtom (A) 

 

 Pri prúdení prostredia určitej teploty okolo ţhaveného drôtu dochádza 

k ochladzovaniu tohto drôtu. Prúdením rozumieme pohyb častíc tekutiny (vzduch, 

voda a.t.ď.) v určitom smere. Tekutina prúdi vţdy z miesta väčšieho tlaku na miesto 

s niţším tlakom (podobnosť s elektrickým napätím a prúdom). Pre potreby tejto 

práce môţeme pouţiť základné rozdelenie prúdenia na vírivé a nevírivé. 

U nevírivého (laminárneho) prúdenia konajú častice len posuvný pohyb, ich dráhy 

sú rovnobeţné a nedochádza medzi nimi k víreniu. U vírivého (nelaminárneho) 

prúdenia sa častice okrem posuvného pohybu pohybujú aj v iných smeroch za 

vzniku vírov, teda dochádza k premiešavaniu rôznych vrstiev tekutiny (Obr. 1). 

Z hľadiska odvodu tepla od ţhaveného drôtu je účinnejšie práve vírivé prúdenie. [9] 

 
Obr. 1   Vírivé prúdenie   [10] 

 Tekutinou rozumieme označenie pre kvapaliny, plyny, prípadne ionizované 

plyny, ktoré prúdia alebo sa deformujú pod vplyvom určitého namáhania. Rozdiel 

medzi kvapalinami a plynmi je ten ţe plyny sú stlačiteľné, t.j. zmena okolitého tlaku 

má významný vplyv na ich hustotu. Táto práca sa ďalej zaoberá len meraním 

prúdenia plynov. [14] [15] 
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 Ochladzovanie prebieha pomocou konvekcie pričom platí zákon pre prenos tepla 

viz. vzťah  (2.2). [3] 

 

    Q = 𝑆𝐻 ∗ 𝛼 ∗ (𝑡𝑊 − 𝑡∞)          (2.2) 

 

kde    Q  je tepelný tok z drôtu (W) 

    SH plocha drôtu (m
2
) 

    α súčiniteľ tepla konvekciou (Wm
-2

K
-1

) 

    tW teplota povrchu drôtu (˚C) 

    t∞ teplota okolitej prúdiacej látky (˚C) 

 

Strata tepla drôtu sa elektricky prejaví zmenou odporu drôtu čo je moţné sledovať 

ako zmenu napätia tohto prvku resp. zmenu elektrického prúdu. Tento údaj je 

následne moţné previesť na hodnotu rýchlosti prúdenia. [3] 

 

2.2 Meracie metódy ţiarovej anemometrie 

 Podľa sledovanej veličiny rozlišujeme dva základné spôsoby merania tejto 

anemometrie.  

 Pri metóde CTA – Constant Temperature Anemometry je drôt senzoru ţhavený 

elektronickým obvodom na konštantnú teplotu pri čom sa zachováva rovnaká 

hodnota odporu drôtu. Následné zmeny teploty drôtu zapríčinené zmenou prúdenia 

sa okamţite kompenzujú zväčšením hodnoty elektrického prúdu pretekajúceho 

drôtom (viz. Obr.2). Zmena tohto prúdu je interpretovaná ako zmena napätia na 

drôte a následne zosilnená na výstupe zosilňovača, kde ju môţeme previesť 

pomocou niekoľkých krokov na hodnotu rýchlosti prúdenia.  [2] 

 

 
Obr. 2   Constant temperature anemometry [6] 

 Pri metóde CCA – Constant Current Anemometry preteká drôtom prúd takmer 

stálej hodnoty, pričom dochádza k dosiahnutiu rovnováţnej teploty medzi vnútorne 

vygenerovaným teplom a konvektívnymi stratami tepla z drôtu vplyvom prúdiacej 

tekutiny. Teplota drôtu sa prispôsobuje chladiacemu médiu, čo sa pri konštantnom 

pretekajúcom prúde prejavuje merateľnou zmenou odporu drôtu. [2] 



15 

 

2.3 Meracia aparatúra  

 Meracia aparatúra ţiarového anemometra pozostáva z niekoľkých kľúčových 

častí (Obr. 3). Meranie prúdenia zaznamenáva samotný senzor upevnený v podpere, 

ktorý zmenu svojich vlastností prenáša elektrickým vedením do obvodu 

spracúvajúceho získaný signál. V tomto obvode dôjde k zosilneniu pôvodného 

signálu a jeho prevodu z analógovej podobe na digitálnu. Takto spracovaný signál je 

vedený do počítača kde je pomocou aplikačného softvéru vyhodnocovaný. [16] 

 
Obr. 3  Štruktúra meracej aparatúry [16] 

 

2.4 Typy senzorov vyuţívané pre ţiarovú anemometriu 

 Sondy pre ţiarovú anemometriu sú primárne rozlišované podľa meraného média, 

počtu smerov pre meranie prúdenia, očakávaného rozsahu rýchlostí, rozlíšenia 

turbulencií, zmeny teplôt, rizika kontaminácie a pod.. V prípade merania prúdenia 

v jednom smere je niekoľko zvoliteľných typov senzorov. [16] 

 
Obr. 4  Ukáţka pouţívaných senzorov [16] 

 Beţne vyuţívané sondy pre ţiarovú anemometriu sú vyobrazené v Obr.4., 

konkrétne Miniature wires (a), Gold-plated (b), Fibre-film (c) a Film-sensors (d). 

Pouţívané senzory majú obyčajne priemer 5 μm pri dĺţke zhruba 1,2 mm. Na 

koncoch sú fixované medzi dvomi ihlami tvarovanými do hrotu. [16] 
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 Drôtové senzory typu Miniature wire sa pouţívajú pre vzduchové toky 

s intenzitou turbulencií 5-10%. Majú najväčšiu frekvenčnú odozvu, sú opraviteľné 

a sú najlacnejšou variantou týchto senzorov. [16] 

 Pozlátené senzory typu Gold-plated sú určené pre turbulencie v rozmedzí 

pribliţne 20-25%. Ich frekvenčná odozva je niţšia ako u predchádzajúceho typu. 

Rovnako ako predchádzajúci druh senzoru, aj tieto sú opraviteľné. [16] 

 Snímače typu Fibre-film sú určené pre aplikácie v plynnom prostredí. Oproti 

senzorom Miniature wire majú niţšiu frekvenčnú odozvu, sú však mechanicky 

odolnejšie a sú schopné pracovať v prostredí s kontamináciou. Ich oprava je moţná. 

Pre činnosť vo vode je na senzore potiahnutá vrstva kremeňa. [16] 

 Filmov snímače sú určené do prostredia s vyššou kontamináciou ako senzory 

typu Fibre-film avšak nie sú opraviteľné. Sú určené pre prostredia s niţšou 

fluktuáciou prúdenia. [16] 

  

2.5 Kalibrácia  

 Zmeny vlastností senzoru anemometru sú vyhodnocované ďalej na základe 

kalibrácie. Kalibrácia by sa mala pre zvýšenie presnosti vykonávať pred kaţdým 

novým meraním, prípadne behom dlhšej série meraní pomocou definovanej 

kalibračnej sústavy. Z hľadiska kalibrácie uskutočňujeme meranie na senzore pre 

zistenie rýchlostnej (viz. Obr. 5) a smerovej charakteristiky pri kalibrácii. [11]  

 Komponenty určené pre kalibrovanie nie sú povaţované za súčasť anemometra 

ako zariadenia, sú však nevyhnutné pre jeho korektné fungovanie. [16] 

 

 
Obr. 5  Moţné spracovanie rýchlostnej charakteristiky senzoru [16] 
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3. TEORETICKÉ ZÁKLADY 

KONTAKTOVANIA 

 Nasledujúca kapitola pojednáva o technológii kontaktovania ako moţnej 

alternatíve k existujúcemu spôsobu konštrukcie ţiarových anemometrov.  

 Technológia kontaktovania sa v súčasnosti vyuţíva prevaţne na prepojovanie 

polovodičových čipov a montáţnych rámčekov tzv. (lead frame) ako je ukázané na 

Obr. 6, prípadne substrátov pri výrobe elektronických súčiastok. Pri vytváraní spoja 

je nevyhnutné zaistiť hlavne elektrickú vodivosť, mechanickú pevnosť a chemickú 

odolnosť voči okolitému prostrediu po celú dobu predpokladanej ţivotnosti. 

Prepojenie sa beţne realizuje pomocou drôtu s priemerom 15-500 μm, ktorým je 

moţno kontaktovať logické aj výkonové obvody. Spoj vzniká vo chvíli, keď je drôt 

a kontaktná plocha v tesnej blízkosti. Pôsobeným teploty, tlaku a ultrazvukovej 

energie zvoleným nástrojom v tvare klinu alebo kapiláry, dochádza k deformácii 

drôtu a vytvoreniu spoja pomocou difúzie. Najpouţívanejšími materiálmi drôtov pre 

kontaktovanie sú zlato, meď a hliník. Okrem toho sú pouţívané aj zliatiny striebra, 

meď potiahnutá paládiom prípadne drôty potiahnuté plastovou izoláciou. [1] [5] 

 

 
Obr. 6  Ukáţka kontaktovania [8] 

 

Pre kontaktovanie sú vyuţívané 3 metódy vytvárania spoja, ktoré sa od seba líšia 

charakterom a veľkosťou vyuţitej energie, pouţitým nástrojom, prípadne materiálom 

drôtu. Metódy rozdeľujeme na: 

 Termokompresné kontaktovanie 

 Termosonické kontaktovanie 

 Ultrazvukové kontaktovanie 

 

 Vzhľadom k uvaţovanej aplikácii bude ďalej podrobnejšie rozobrané len 

kontaktovanie pomocou ultrazvuku. Termokompresná aj termosonická metóda sú 
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nevhodné kvôli tvaru nakontaktovanej slučky a zvýšenému odvodu tepla z drôtu 

v guľôčkovom spoji. [1] 

3.1 Ultrazvukové kontaktovanie 

 Ultrazvuková metóda kontaktovania vyuţíva predovšetkým ultrazvukovú 

energiu vytvorenú v generátore kontaktovacieho zariadenia, ktorou je pôsobené po 

definovaný čas na drôt pritlačený prednastavenou silou ku kontaktnej ploche. 

Frekvencia ultrazvuku sa beţne pohybuje medzi 60-100 KHz, pričom je moţné 

ďalšiu energiu dodať v podobe predohrevu fixačného prípravku na ktorom je 

upevnený kontaktovaný objekt. Doba potrebná pre vytvorenie jedného bodnu je 

pribliţne 0,01 aţ 0,1 s. Z tohto času plynie, ţe hlavnou nevýhodou tejto metódy je 

nízka rýchlosť kontaktovania. Za sekundu je vzhľadom na technologický proces 

moţné vytvoriť zhruba 4 kompletné prepoje pri automatizovanom procese. 

U termokompresnej metódy je to zhruba dvojnásobok vytvoriteľných prepojov. 

Tento parameter však nie je kritický, nakoľko v uvaţovanej aplikácii ide 

o experimentálny proces výroby v ktorom sa v súčasnosti o automatizácii neuvaţuje. 

Za výhodu tejto metódy je moţno povaţovať kontaktovanie za beţnej teploty 

vzduchu (pribliţne 23 ˚C), teda bez vyuţitia dodatočného ohrevu. Podrobný popis 

poloautomatického procesu vykonávaného operátorom je popísaný v Obr. 7. [5] 

 

 
Obr. 7  Proces ultrazvukového kontaktovania [7] 
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3.2 Kontaktovacie zariadenie  

 Pre účely tejto práce je moţno vyuţiť poloautomatické kontaktovacie zariadenie 

HB16. Tento prístroj umoţňuje ultrazvukové i termosonické kontaktovanie. 

Obsahuje motorizované ovládanie osí Z a Y, pričom osu X a Y je moţné ovládať 

ručne pomocou ovládacieho mechanizmu (4) viz. Obr. 8. Nástroj pre zvolenú 

metódu kontaktovanie je umiestnený v hlave ultrazvukového meniča (1). Pre 

nastavovanie parametrov kontaktovania slúţi dotykový displej (2), slúţiaci pre 

navolenie ultrazvukovej energie, času pôsobenia, prítlaku nástroja a tvaru slučky. 

Ďalšie dôleţité časti sú drţiak prípravku s ohrevom (3) a mikroskop (5). Pod krytom 

vrchnej časti prístroja (6) je umiestnená motorizovaná cievka s kontaktovacím 

drôtom. Drôt je z nej automaticky odvíjaný pri samotnom kontaktovaní. Je tu 

zároveň umiestnený zdroj svetla, ktorý je vyvedený pomocou optického vlákna (7)  

ku kontaktovanému prípravku. [17] 

 

 
Obr. 8  Kontaktovacie zariadenie HB16 [17] 

3.3 Nástroje pre ultrazvukové kontaktovanie 

 Nástroje v tvare klinu sú vyrobené z materiálov v závislosti na zliatine drôtu pre 

ktorý budú pouţité. Typicky pre hliník sa môţe jednať o keramiku alebo wolfrám. 

Pre zlaté drôty sa môţe jednať o karbidy titánu alebo o keramiku. Drôt je do nástroja 

zvrchu vedený kapilárou pričom vychádza znova von v spodnej časti hrotu. Pod 

klinovú časť je znovu privedený bočným otvorom pod uhlom v rozmedzí 30-60˚. 

Uvedený fakt priamo spôsobuje, ţe prepoj je moţné u tejto metódy viesť len 

v jednom smere. V dôsledku nerešpektovania tohto faktu operátorom môţe dôjsť 

k nevhodnej deformácii prepoja, k poškodeniu drôtu alebo k vyvlečeniu drôtu spod 

nástroja. [5] 

 Pre kontaktovanie uvedeným kontaktovacím zariadením boli zvolené nasledovné 

nástroje:  
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 pre priemer 17,5 μm    – 4445-1515-3/4-CG-F 

 pre priemer 25,4 μm    – 4445-2020-3/4-CG-F 

 
Obr. 9  Detail profilu zvolených hrotov pre kontaktovanie [4] 

3.4 Materiály pre kontaktovanie 

 Pre kontaktovanie je vyuţívaných niekoľko základných materiálov. 

Najpouţívanejšími sú meď, hliník a zlato (Tab. 1). Do hliníku je často pre zvýšenie 

jeho pevnosti pridávaný kremík alebo horčík. U zlata sa pre tento účel pouţíva 

berýlium alebo meď.  Okrem nich môţu byť pouţité zliatiny striebra, medený drôt 

potiahnutý paládiom, prípadne je moţné vyuţiť drôty s izoláciou. [1] [5] 

 Vzhľadom k vlastnostiam uvedených materiálov je najvhodnejšou variantou 

vyuţitie drôtu zo zlata. Pri medi a striebre je najväčším problémom vznik korózie. 

Tá u týchto materiálov nevzniká len pri beţnej prevádzke, ale dokonca aj 

u samotného kontaktovania, pokiaľ proces neprebieha v ochrannej atmosfére.  

Korózia časom spôsobí neţiaducu zmenu vlastností drôtu. Hliník podobne ako meď 

podlieha povrchovej korózii, pri kontaktovaní je však kompatibilný s väčším 

mnoţstvom substrátov. [1] 

 Zlato je tak isto výborne kontaktovateľné, avšak korózii za predpokladaných 

podmienok nepodlieha. Jeho štruktúru môţe chemicky narušiť napríklad lúčavka 

kráľovská (zmes kyseliny chlórovodíkovej, HCl a kyseliny dusičnej, HNO3). 

Špeciálnym prípadom rozpúšťania zlata je pomocou ortuti. [19]   

 Ani jeden z uvedených príkladov pri uvaţovanej aplikácii pravdepodobne 

nenastane. Zlato ako také má ďalej výbornú tepelnú vodivosť. Takisto je výborne 

vodivé aj elektricky. Z hľadiska pouţitia v ţiarovej anemometri by bol vhodnejší 

naopak vysoký odpor.  

 Pri procese výroby kontaktovacích drôtov však vzhľadom k technologickým 

moţnostiam nie je moţné dokonale zachovať vlastnosti prvku z ktorého sa drôt 

vyrába. Dá sa preto očakávať, ţe vytvorený prepoj zo zlatého drôtu bude mať síce 

malý ale merateľný odpor, v dôsledku ktorého dôjde vplyvom vyššieho 

pretekajúceho prúdu k zahriatiu drôtu. [18] 
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Tab. 1  Základné vlastnosti najpouţívanejších kovov pri kontaktovaní [18]   

Vlastnosti Jednotky Zlato Meď Hliník 

Teplota topenia °C 1063 1083 658 

Hustota g/cm
3
 19,3 8,9 2,7 

Mrieţková konštanta 10
-10

m (Å) 4,079 3,615 4,049 

Krištálová sústava - kub., ploš. centr. kub., ploš. centr. kub., ploš. centr. 

Merná tepelná kapacita J/gK 0,162 0,386 0,9 

Tepelná vodivosť kW/m
2
K 31,1 39,4 22,2 

Tepelná rozťaţnosť ppm/K 14,2 16,5 23,1 

Merný elektrický odpor 10
-8

 Ωm 2,2 1,7 2,7 

Merná elektrická vodivosť 10
7
/Ωm 4,55 5,88 3,65 

Tvrdosť podľa Vickersa MN/m
2
 216 369 167 

Youngov modul GPa 78 130 70 

Modul pruţnosti GPa 79 123 71 

Pevnosť v ťahu N/mm
2
 120-220 210-370 100-200 
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4. OVERENIE VLASTNOSTÍ PROTOTYPU 

SENZORU DO 100 ˚C 

4.1 Návrh konštrukcie senzoru pre nízke teploty 

 Pri návrhu moţného prototypu boli brané do úvahy rozmery a tvar súčasne 

pouţívaných senzorov pre ţiarovú anemometriu. Základom je navrhnúť resp. nájsť 

uţ existujúce objekty, na ktorých bude meraný drôt umiestnený. Jedná sa o ihly 

ktoré vedú prúd do drôtu a z neho. Z existujúcich moţných variant prichádza do 

úvahy ako najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie umiestnenie drôtu medzi precízne 

piny dutinkovej lišty (Obr.11).  

 Ich rozteč je 2,54 mm, teda asi 2 krát toľko ako u existujúceho riešenia 

ţiarových anemometrov. Tento rozmer je moţné zmeniť odstránením plastovej časti 

a fixovaním pinov v poţadovanej vzdialenosti. Hlavnou výhodou je povrchová 

úprava pomocou zlata. Tá uľahčí kontaktovanie a priamo vplýva na korozívnu 

odolnosť. 

  Pri návrhu prototypu sa počíta s vyuţitím 17,5 μm a 25,4 μm drôtu zo zlata 

s čistotou 99,99% kontaktovaného pomocou ultrazvuku s vyuţitím hranového 

nástroja viz. Obr.9. Pre kontaktovanie týchto drôtov je potrebné zvoliť mierne 

odlišné nastavenie ultrazvukovej energie času a prítlačnej sily, práve pre rozdiel 

v priemere drôtov. 

 
Obr. 10  Odporúčané parametre kontaktovania[7] 

 Ďalším podstatným parametrom kontaktovania je nastavenie tvaru slučky drôtu. 

To musí byť navolené tak aby bolo jej prehnutie čo najmenšie teda aby bol drôt čo 

moţno najviac v rovine.  

 Technika kontaktovania, ktorá by mohla vyriešiť tento problém je nazývaná 

„Low loop“ alebo „Zero loop“. [24] 
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 Pre účely tohto experimentu bola táto technika modifikovaná tak, aby 

nedochádzalo k poklesu spoja pod úroveň krajných pinov. Tohto bolo dosiahnuté 

vďaka napnutiu drôtu nástrojom pred vytvorením druhého spoja. 

 Hlavnou prednosťou pouţitých drôtov je korozívna odolnosť. Z hľadiska 

mechanickej pevnosti sa očakáva od priemeru 25,4 μm ţe vydrţí v ťahu hodnotu 

sily pribliţne 30 mN. U priemeru 17,5 μm je to hodnota 20 mN. [20]   

 

 
Obr. 11  Zlatý drôt medzi precíznymi pinmi 

 Čo sa týka prúdového zaťaţenia, pre drôt s priemerov 25,4 μm je kritická 

hodnota pribliţne nad 1A, pri dĺţke slučky 2,54 mm. Pre priemer 17,5 μm je to 

pribliţne ako 0,7 A. [18] 

 Tieto predpoklady boli overené experimentom viz. Obr. 12. Pri tomto pokuse 

bol rovnomerne zvyšovaný prúd pretekajúci drôtom. Neustálym zvyšovaním 

hodnoty prúdu nevyhnutne na konci dôjde k poškodeniu spoja, pričom najvyššia 

hodnota prúdu bola zaznamenaná. Pri prekročení kritickej hodnoty prúdu dochádza 

k nevratnému poškodeniu prepoja v dôsledku natavenia stredu slučky vplyvom 

tepla. Slučka sa následne rozdelí na dve časti pričom na konci vznikne malý 

zaguľatený útvar, podobný ako pri guľôčkovom kontaktovaní.  

 
Obr. 12  Prerušenie drôtu spôsobené vysokým prúdom 

  Predpoklady pre odhadovaný odpor drôtu senzora priamo vychádzajú z Grafu 1. 

Očakávaná hodnota odporu spoja z drôtu priemeru 17,5 μm je zhruba 0,33 Ω. 

U priemeru 25,4 μm pribliţne 0,12 Ω, vrátane pinov na ktorých boli drôty 

kontaktované. [18] 
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Graf 1 Závislosť odporu drôtu na jeho priemere [18] 

 
 

 Uvedený návrh konštrukcie senzora je vzhľadom k plastovej časti vhodný pre 

teploty prúdiaceho vzduchu do 100 ˚C. Je jasné ţe pre vyššie teploty je potrebné 

plastovú časť odstrániť. Tým vznikne otázka  ako fixovať piny, prípadne iné drţadlá 

v konštantnej vzdialenosti tak aby nimi mohol byť vedený elektrický prúd. 

 

4.2 Príprava merania 

 Meranie prebehlo za teploty 22 ˚C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 45% v 

laboratóriu. Pouţité boli uvedené meracie prístroje: 

 

 KEYSIGHT 34465A (voltmeter) 

 UNI-T UT804 (ampérmeter) 

 PSM3/3A (jednosmerný zdroj) 

 

 Vyuţité boli pre meranie závislosti odporu ţhaveného zlatého drôtu na 

pretekajúcom vzduchu v jeho okolí.  Pri pouţití dvojvodičových meracích metód 

vplývajú na meranú hodnotu prechodový odpor, odpor prívodných vodičov, 

termoelektrické napätie a ďalšie javy. Pri meraní malých odporov môţu chyby 

spôsobené uvedenými javmi dosahovať rovnakého, prípadne ešte väčšieho rádu ako 

je samotná meraná hodnota. Pre vylúčenie vplyvu týchto javov bola pouţitá tzv. 

štvorvodičová meracia metóda (Obr. 13). [13] 
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Obr. 13   4-vodičová meracia metóda [13] 

 

 Meraný objekt bol do obvodu pripojený pomocou 4 svoriek. Svorky vedúce od 

zdroja označujeme ako prúdové, svorky vedúce k voltmetru označujeme ako 

napäťové. Určenie veľmi malého odporu je potom moţné bez zahrnutia 

systematickej chyby spôsobenej prívodnými vodičmi. 

 

 
Obr. 14  Zapojenie komory so senzorom do meracieho obvodu 

 

 Piny s nakontaktovaným drôtom boli pred vloţením do meracej komory 

pripojené na obojstrannú dutinkovú lištu, ktorej druhý koniec bol pomocou mäkkej 

pájky pripojený k prívodom s meracími svorkami. Senzor so zlatým drôtom bol 

následne umiestnený do meracej komory pribliţne 30 cm za vstupným ventilátorom. 
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Obr. 15  Umiestenie senzoru v komore 

 Po umiestnení senzoru experimentálneho anemometru do meracej komory a jeho 

zapojení  do elektrického obvodu (Obr. 14) došlo k overeniu zmeny odporu. Táto 

závislosť bola zmeraná po ustálení počiatočnej hodnoty bez vplyvu prúdenia 

okolitého prostredia. Pri zapnutej ventilácii komory je následne moţné zmerať 

prietok vzduchu do hodnoty pribliţne 0,4 m
3
/min.  

 Uvedená hodnota zodpovedá rýchlosti vzduchu 3,4 m/s pre pouţitý ventilátor 

SUNON ME50101V1, podľa vzorca (4.1). [21]   

 

     v =
Q

S
     (4.1) 

 

kde    v  je rýchlosť tekutiny (m/s) 

    Q   objemový prietok (m
3
) 

    S         prierez (m
2
) 

 

 Pri overovaní vlastností senzora za vyšších teplôt je nevyhnutné vyuţiť systém 

obsahujúci nielen ohrev vzduchu ale aj komponenty umoţňujúce jeho následný 

pohyb. Vhodnou a dostupnou moţnosťou je horkovzdušná stanica určená pre 

pájkovanie. Pri vyuţití takejto stanice je predpoklad, ţe bude mať zabudovanú 

reguláciu teploty a reguláciu prietoku vzduchu v dostatočnom rozsahu. 

4.3 Overenie vlastností 

 Vzhľadom k tomu ţe z priloţenej dokumentácie poţitého ventilátora nie je 

zrejmé či sa  jeho prietok zvyšuje lineárne s veľkosťou napájania v celom rozsahu, 

je rýchlosť prúdenia interpretovaná ako napájacie napätie ventilátora ktorý uvádza 

vzduch do pohybu. Hodnota 12 V zodpovedá rýchlosti vzduchu 3,4 m/s,0 

V zodpovedá stavu bez prúdenia po ustálení teploty drôtu.   
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Pre 17,5 μm zlatý drôt: 

Graf 2  Zmena odporu pre prúd drôtom 100 mA 

 

 

 

Graf 3  Zmena odporu pre prúd drôtom 200 mA 
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Graf 4  Zmena odporu pre prúd drôtom 300 mA 

 

 

Pre 25,4 μm zlatý drôt: 

Graf 5  Zmena odporu pre prúd drôtom 300 mA
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Graf 6  Zmena odporu pre prúd drôtom 500 mA

 

 

 

Graf 7 Zmena odporu pre prúd drôtom 700 mA 
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5. ZMENA VLASTNOSTÍ DRÔTU  

PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH 

 V rámci  overenia kľúčových vlastností senzoru pri vysokých teplotách je 

nevyhnutné poznať technologické limity pouţitého zlatého drôtiku. Medzi 

všeobecne známe vlastnosti zlata patrí to, ţe je odolné proti korózii, má dobrú 

elektrickú a tepelnú vodivosť. Hlavnou myšlienkou tejto kapitoly je experimentálne 

overiť ţe uvedené vlastnosti budú stabilné po dlhý čas. Ďalším cieľom je i moţný 

odhad celkovej ţivotnosti senzoru.  

 Na základe urobeného prieskumu v odbornej literatúre, dostupnej na internete 

totiţ vzniklo podozrenie ţe vlastnosti drôtiku môţu byť ovplyvnené dlhodobým 

pobytom v prostredí s vysokou teplotou. Príkladom takejto informácie môţe byť 

charakteristika na Obr. 16. 

 

 
Obr. 16  Zmena vlastností zlatého drôtiku [24] 

 

 Pri pouţití zlatého kontaktovacieho drôtiku (99,99%), dôjde vplyvom vysokej 

teploty k výraznej zmene elektrických vlastností. Riešením tohto problému by 

mohlo byť pouţitie zliatiny zlata s prímesou 1% paládia. [24] 

 V prípade, ţe by táto zmena odporu mala istú konečnú hodnotu, bolo by moţné 

tohto javu vyuţiť pre meranie prúdenia vzduchu s niţším pretekajúcim prúdom cez 

senzor. V prípade, ţe táto zmena povedie aţ k rozpadu samotného drôtiku je 

potrebné pouţitie inej zliatiny zlata. Pouţitie zliatiny zlata s 1% paládia by okrem 

stabilných elektrických vlastností mala dopad aj na zmenu mechanických vlastností. 

Takýto drôtik má totiţ vyššiu pevnosť. Tým by bol celý senzor zároveň mechanicky 

odolnejší. V prípade pouţitia zliatiny 4N (zlato 99,99%) je zmena mechanických 
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vlastností vplyvom vysokej teploty otázna a preto je potrebné experimentálne 

overenie. 

5.1 Návrh testovacieho prípravku 

 Pred reálnym vyhotovení testovacieho prípravku je nutný jeho návrh. Pri tomto 

bolo uvaţované pouţitie keramického substrátu s rozmermi 2x2 palce. Vzhľadom 

k veľkosti jedného testovacieho prípravku, ktorý vyuţíva ¼ celkovej plochy 

substrátu je moţná realizácia multimotívu. Multimotív bol najprv nakreslený ako 

filmová predloha v návrhovom prostredí pre dosky plošných spojov EAGLE. Táto 

predloha je potrebná pre realizáciu prípravku pomocou sieťovej tlače. 

 Motív (Obr. 17) bol navrhnutý tak, aby na ňom bolo moţné vykonať 4-vodičové 

meranie odporu pre dostatok testovaných spojov. Kaţdý kvadrant vzniknutého 

multimotívu obsahuje 12 dvojíc plôch pre kontaktovanie. Tieto dvojice sú spojené 

v sérii, aby bolo meranie čo najjednoduchšie. Krajné plôšky slúţia pre pripojenie 

prúdových svoriek 4-vodičovej meracej metódy. Napätie bude moţné merať pre 

kaţdú realizovanú slučku zvlášť.  

 
Obr. 17  Jeden zo 4 kvadrantov multimotívu 

5.2 Príprava sita 

 Pred samotným prenosom motívu je potrebné mať pripravené sito pre sieťotlač. 

Sitá z nerezovej oceli alebo polyesteru sú najprv napnuté do nosných rámov 

a následne nalepené k tomuto rámu aby boli neustále napnute v rovnakej pozícii. 

Lepenie je realizované pomocou epoxidového lepidla. [25] 

 Pre realizáciu tejto práce bolo pouţité polyesterové sito (mash 325) ktoré po 

očistení bolo pokryté tenkou vrstvou vody. Na toto navlhčené sito je následne 

nanesená fotocitlivá emulzia vo forme pásku. Táto emulzia preniká do ôk sita. Po 

nanesení emulzie nasleduje úplné zbavenie vody nanesenej v predchádzajúcom 

kroku pomocou sušenia vzduchom, ktorý má laboratórnu teplotu. Následne je 

potrebné vykonať expozíciu pomocou UV svetla cez masku (navrhnutú v kapitole 

5.1.). Osvitom v dĺţke pribliţne 45 sekúnd dochádza k vytvrdeniu masky. Tmavé 

časti motívu nedovolia preniknúť UV ţiareniu a teda v týchto miestach k vytvrdeniu 
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pomocou polymerizácie nedôjde. Zvyšky emulzie pod týmto motívom sú po 

expozícii v komore odstránené vodou. Cez tieto voľné miesta bude pri sieťotlači 

pretláčaná pasta. 

 Celý tento proces prebiehal v miestnosti s osvetlením prispôsobeným pre účely 

práce s fotocitlivou emulziou tak aby nedochádzalo k nechcenému vytvrdeniu 

emulzie (Obr. 18). 

 

 
Obr. 18  Priebeh prípravy sita 

 

 

Obr. 19  Sitá pre sieťotlač po vytvrdení emulzie 
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5.3 Výroba testovacieho prípravku 

 Výroba prípravkov prebehla pomocou sieťotlače. Sieťotlač je jednou z metód 

technológie hrubých vrstiev (Thick Films), pri ktorej dochádza k nanášaniu 

materiálov ako sú pasty farby a pod.. Tlač prebieha pretláčaním pasty cez sito 

napnuté v ráme na ktorom je vytvorený sieťotlačový motív. Tlač materiálu je 

realizovaná pomocou stierky, ktorá tento materiál rovnomerne definovanou 

rýchlosťou a prítlakom hrnie a pretláča cez sieťotlačový motív. Po odskoku sita od 

substrátu na ktorý je realizovaná sieťotlač, zostáva na tomto substráte vytlačený 

motív (Obr. 20). Pri tomto procese dochádza k zmene vlastností pretláčanej pasty 

cez sito vplyvom pôsobenia mechanického tlaku  stierky. Zmena nastáva v jej 

viskozite, pričom pri pôsobení tlaku sa viskozita zníţi. V momente ako na pastu 

prestane tento tlak pôsobiť dôjde k opätovnému zvýšeniu viskozity pasty. Uvedená 

vlastnosť sa nazýva tixotropnosť. Vďaka tejto vlastnosti je pasta bez problémov 

pretlačená cez sito avšak po odskoku sita nedôjde k roztečeniu vytlačeného 

materiálu. [25]  

 

 
Obr. 20  Priebeh sieťotlače [25] 

 

 

Obr. 21  Automat Aurel C880 pri tlači 
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  Pre potreby tejto práce bola pri tlači pouţitá pasta ESL 8844. Jedná sa 

o bezkadmiovú vodivú pastu, ktorá je ideálna pre následné kontaktovanie zlatým 

drôtikom. Funkčnú zloţku tvoria zlaté častice   [27] 

 Okrem funkčnej zloţky obsahuje pasta tavivovú a pojivovú zloţku. Tavivová 

zloţka vytvára väzbu funkčných častíc na substrát a pojivová zloţka určuje 

vlastnosti pasty pre tlač. [26] 

 

 
Obr. 22  Vytlačený  motív na substráte pred zasušením 

5.4 Zasušenie a výpal 

 Výpalu po vytlačení motívu (Obr. 22) predchádza jeho zasušenie. Zasušenie 

pasty prebehlo podľa odporúčania výrobcu t.j. pri stabilnej teplote 125 ˚C po dobu 

10-15 minút.  [27] 

 Výpal slúţi k vytvoreniu väzby medzi pastou a substrátom, prebieha 

v priebeţnej vypalovacej peci kde dochádza taktieţ k odpareniu pojivovej zloţky. V 

priebehu tohto procesu dôjde k ztenšeniu pôvodnej hrúbky vrstvy na hrúbku 

pribliţne 6-9 μm ktorá je výsledná. Výpal u uvedeného motívu s poţitím zlatej pasty 

prebehol podľa profilu definovaného dodávateľom pasty (Obr. 23). Vrchol 

teplotného profilu bol 850 °C. Výpal prebiehal pribliţne 50 minút. [27] 

 

 
Obr. 23  Typický vypalovací profil pasty Cermet 8844 [27] 
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Obr. 24  Vstup do vypalovacej pece 

 Pre rovnomerné rozloţenie teploty na substrátoch a pre čo najmenšie výkyvy 

teploty na substrátoch boli do pece pred vypalované prípravky, zaradené ďalšie 4 

substráty (Obr. 24). 

5.5 Delenie 

 Na konci výrobného procesu  prípravku prichádza na radu jeho rozdelenie na 

jednotlivé menšie časti. Delenie je moţné urobiť niekoľkými metódami. Nosný 

substrát je potrebné pred rozlomením ryhovať, buď pomocou laseru alebo 

diamantového hrotu, obdobného ako pri rezaní skla.  

 V prípade pouţitia diamantového hrotu nie je potrebné vyuţitie drahého 

zariadenia, jedná sa o jednoduchý a rýchly proces, ktorý je moţné vykonať bez 

komplikovaného zaškolenia na sofistikovanom zariadení. Jeho nevýhodou je 

nedostatočné a nerovnomerné narušenie keramickej štruktúry, čo vedie 

k nedokonalému a nerovnému zlomeniu keramického substrátu. 

 
Obr. 25  Porovnanie metód ryhovania substrátu: A) ryhovanie diamantovým hrotom, 

 B) laserom 
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 V prípade poţitia laseru (YAG) dochádza k narúšaniu povrchovej štruktúry 

vplyvom toku emitovanej energie (Obr. 26). Vplyvom tejto energie dôjde 

k prudkému zahriatiu povrchu keramiky a odpareniu exponovaného materiálu. 

U tohto procesu je moţné vyuţiť kontinuálny alebo pulzný reţim. Pre túto prácu bol 

vyuţitý pulzný reţim s hĺbkou narušenia štruktúry materiálu niekoľko μm. 

Nevýhodu tohto riešenia je poţitie špecializovaného a drahého zariadenia. Pri 

rozlomení však dôjde v menšeniu narušeniu rovinnosti okrajov keramiky (Obr. 25).  

 

 
Obr. 26  Priebeh ryhovania keramiky pomocou laseru 

5.6 Kontaktovanie 

 Kontaktovanie prebehlo na zariadení HB16 uvedeného v kapitole 3.2.. Ako prvé 

boli optimalizované kontaktovacie parametre viz Obr. 27. Tieto parametre je 

nevyhnutné optimalizovať pre kaţdý kontaktovaný objekt. Po optimalizácii 

prebehne následne kontaktovanie s rovnakými parametrami pre všetky realizované 

spoje.  V prípade vypálenej hrubovrstvej pasty sa dá očakávať, ţe plôška pre 

kontaktovanie bude oproti pinu z pozláteného niklu alebo medi výrazne mäkšia. 

Toto sa odrazí predovšetkým na nastavení prítlačnej sily nástroja. Je tieţ potrebné 

zníţiť výkon ultrazvuku, inak môţe dochádzať v vzniku prasklín v pätke prvého 

spoja prípadne k jeho prerušeniu ešte behom kontaktovania.   Následne po úprave 

parametrov, prebehlo nakontaktovanie 5 ks substrátov zlatým drôtom (4N) 

s priemerom 17,5 μm. Celkovo bolo toto vykonané pre 240 spojov u ktorých bolo 

následne uskutočnené overovanie vlastností pri zaťaţení vysokou teplotou. 

 Vzhľadom k tomu, ţe kontaktovanie spôsobom „Low loop“ uvedené v kapitole 

4.1. by neumoţňovalo vykonať skúšku Pull, bola slučka spoja vedená do 

štandardnej výšky nad nosný substrát. Štandardnou výškou v tomto prípade môţeme 

brať ako výšku 2 mm na substrátom.  
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Obr. 27 Nastavenie parametrov pre testovací prípravok 

 

5.7 Overenie vlastností drôtu vplyvom okolitej teploty 

vzduchu  

 Po vykonaní prípravnej fáze prichádza na rad overenie vlastností. Pred 

zahájením skúšok je potrebné vykonať referenčné meranie vlastností 

nakontaktovaných spojov na substráte. Zmerané v tomto prípade boli hodnoty 

elektrického odporu a mechanická pevnosť v ťahu pre iný substrát ako tie ktoré sú 

vyuţité pre starnutie a testovanie na elektrický odpor..  

 Meranie elektrického odporu prebehlo 4-vodičovou metódou viz. kapitola 4.2. 

Prúdové svorky boli počas merania pripojené na pevno, napäťové svorky boli 

prikladané do čo najkratšej moţnej vzdialenosti od meraných spojov. Týmto 

meraním boli zistené nasledovné hodnoty. Priemerná hodnota odporu a uvedeného 

vzorku bola pred začiatkom testu na úrovni 0,175 mΩ . Po 14 dňoch v prostredí 

s postupným zvyšovaním teploty nedošlo k výraznému zhoršeniu elektrického 

odporu. Sledovaný jav bol opačný kedy v priebehu testu a aj na jeho konci bol 

pozorovaný mierny pokles odporu. Po 336 hodinách testu s postupným zvýšením 

teploty z 200 na 300 °C došlo k poklesu pôvodnej priemernej hodnoty na hodnotu 

0,171 mΩ. Pouţitý zlatý drôt je teda moţné povaţovať za stabilný pre aplikáciu 

v senzore termického anemometru. 
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Graf 8  Zmena odporu drôtu v priebehu vystavenia vysokej teplote 

 
 

 Ďalšou dôleţitou sledovanou zmenou je zmena mechanických vlastností drôtu 

vplyvom pôsobenia vysokej teploty. Pre overenie pevnosti spojov bol realizovaný 

tzv. pull test.  

 
Obr. 28  PULL test [29] 

 Test Pull (Obr. 28) sa vyuţíva pre overenie kvality pevnosti kontaktovania 

a optimalizáciu kontaktovacieho procesu v deštruktívnej i nedeštruktívnej variante. 

Pri nedeštruktívnej sa testuje preddefinovaná ťaţná sila po ktorej dosiahnutí 

a overení je test ukončený. U deštruktívnej varianty prebieha test aţ do úplného 

zničenia spoja, pričom je zaznamenaná maximálna hodnota. [29] 

 V tomto experimente bola pouţitá deštruktívna varianta pred vystavením vzorky 

vysokej teplote a následne po poslednom vykonanom meraní odporu za zhoršených 
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tepelných podmienok. Obe vykonané merania boli uskutočnené na odlišných 

testovacích prípravkoch keďţe nie je moţné aby toto meranie prebehlo na jednom 

prípravku, tak ako meranie zmeny odporu. Test prebieha umiestnením záchytného 

háčiku pod testovaní spoj (Obr. 30). Po aktivácii automatického merania dôjde 

k postupnému zdvihu háčiku s nárastom ťaţnej sily, ktorá je zaznamenávaná. Pri 

prerušení spoja dôjde k prudkému poklesu zaznamenávanej sily, čo stroj vyhodnotí 

ako prerušenie slučky. Najvyššia nameraná hodnota ostáva zaznamenaná v mN. 

 

 
Obr. 29  Tester DAGE: A) Stroj, B) Upnutie prípravku 

 

 
Obr. 30  Prerušenie spoja v priebehu Pull testu 
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Graf 9  Výsledky testu Pull pred začatím testu so zvýšenou teplotou okolia 

 
 

 

 
Graf 10  Výsledky testu Pull po ukončení testu so zvýšenou teplotou okolia 

 
 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M
e

ch
an

ic
ká

 p
e

vn
o

sť
 [

m
N

]

Testované spoje

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M
e

ch
an

ic
ká

 p
e

vn
o

sť
 [

m
N

]

Testované spoje



41 

 

 Zo zistených výsledkov uvedených v grafe č. 9 a 10. vyplýva, ţe behom 

umiestnenia testovacích prípravkov v prostredí s teplotou aţ 300 °C, pravdepodobne 

došlo k  oslabeniu mechanických vlastností nakontaktovaných spojov. Prípravky bez 

tepelného zaťaţenia vykazovali mechanickú pevnosť pri Pull teste na hodnote 20,38 

mN. Po vystavení prostrediu s teplotou do 300 °C s priebehom podľa grafu č.8, bola 

táto priemerná hodnota zistená na úrovni 17,51 mN.  

 

5.8 Overenie vlastností drôtu vplyvom pretekajúceho prúdu 

 Obdobným záťaţovým testom ako v predchádzajúcej kapitole je ţeravenie drôtu 

pomocou pretekajúceho elektrického prúdu. Pri tomto experimente dochádza 

k ohrevu spoja vplyvom tepelných strát na vodiči vykazujúcom elektrický odpor. 

Pre tento experiment bol pouţitý prúd s hodnotou 500 mA. Ako v predošlom 

experimente bol pouţitý rovnaký testovací prípravok pre dostatočný počet 

bondovaných spojov.  Ako zdroj konštantného prúdu bol pouţitý laboratórny zdroj 

Caltek PSM3. Pre overenie skutočnej hodnoty prúdu v zapojenom obvode bol do 

série pridaný multimeter Keysight 34461A. Nastavená hodnota 500 mA sa počas 

celého experimentu (Obr. 31) drţala stabilná s presnosťou ± 1%. Meranie prebiehalo 

počas 7 dní kedy bola priebeţne overovaná zmena odporu pomocou 4-vodičovej 

metódy. 

 

Graf 11  Zmena odporu drôtu v priebehu prúdového zaťaţenia 
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Obr. 31  Priebeh zaťaţenia prípravku prúdom 500 mA 

 

 Pri tomto experimente došlo k miernemu zmenšeniu hodnoty elektrického 

odporu drôtov ako tomu bolo pri experimente so zvýšenou teplotou prostredia. 

Behom  7 dní došlo k poklesu priemernej hodnoty z pôvodných 0,167 Ω na hodnotu 

0,166 Ω. Tento pokles nie je nijako výrazný a teda takisto je moţné povaţovať zlatý 

drôt z hľadiska stability elektrického odporu za vyhovujúci pre uvaţovanú aplikáciu. 

 

 Pri overovaní mechanických vlastností však došlo k výraznejšej zmene, neţ ako 

tomu bolo u experimentu s prostredím do 300 °C. Zistená hodnota ťaţnej sily u Pull 

testu sa pre prípravok zaťaţený prúdom 500 mA pohybovala na úrovni 14,52 mN. 

Táto hodnota je nielen výrazne niţšia, ale dokonca je jej pokles na takej úrovni, ţe  

nespĺňa poţiadavky normy pre pevnosť kontaktovaných bondov. 

  

 Normou IPC-TM-650 je daná hodnota pre mechanickú pevnosť 

nakontaktovaných drôtov 20 mN. [30] 

 

 Tejto hodnote teda vyhovovali len referenčné vzorky, ktoré neboli vystavené 

vysokej teplote prostredia ani cez ne netiekol vyšší testovací elektrický prúd.  

 Ďalším nepriaznivým faktom zostáva, ţe test s vysokým prevádzkovým prúdom 

prebiehal po relatívne krátku dobu (168 h). Pri krátkom prevádzkovom čase 

skonštruovaného senzoru (v ráde jednotiek aţ desiatok hodín) je nepravdepodobné, 

ţe by vplyvom vysokého meracieho prúdu prišlo k poškodeniu nakontaktovaného 

drôtu na senzore, vplyvom degradácie materiálu elektrickým prúdom. Je teda moţné 

skonštruovaný senzor otestovať a zmerať jeho základné vlastnosti. V prípade 
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moţného budúceho pouţitia, prípadne dlhodobej prevádzky je však potrebné pouţiť 

náhradu aktuálne pouţitého kontaktovacieho drôtu.  

 Kontaktovací drôt zo zlata s čistotou 99,99% by mohol byť nahradený zlatým 

drôtom s prímesou berýlia, medi alebo paládia. Uvedené prvky sa pridávajú do 

zlatých drôtov pre zvýšenie ich odolnosti proti mechanickým vplyvom. [31] 

 

Graf 12  Výsledky testu Pull po ukončení prúdového zaťaţenia 
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6. OVERENIE VLASTNOSTÍ SENZORU  

DO 300 ˚C 

6.1 Návrh konštrukcie senzoru 

 Pri konštrukcii nad 100 ˚C je potreba voliť materiály, ktoré túto teplotu vydrţia 

a budú degradovať čo moţno najmenej. V prípade pouţitia precíznych pinov ako 

v predchádzajúcom prípade prichádza do úvahy ich moţná fixácia pomocou 

niekoľkých spôsobov.  

 Moţné je vyuţitie substrátu, v ktorom budú oba piny umiestené. Beţne 

pouţívané substráty v elektrotechnike ako napríklad FR4 môţe byť potenciálne 

nevhodné vzhľadom k tomu, ţe môţe tepelným namáhaním dôjsť k delaminácii 

a tím k tvarovej deformácii prípravku, čo môţe viesť v poškodeniu drôtu. 

 Vhodnejšie je vyuţitie materiálu ako keramika, prípadne MACOR. MACOR je 

materiál na báze sklokeramiky, ktorý je obrábateľný beţnými nástrojmi na 

obrábanie kovov.  [23]   

Tieto materiály sú odolné proti tepelnému namáhaniu, odolné proti korózii 

a výborne tepelne vodivé. Zalisovanie priamo do týchto materiálov a následný výpal 

môţe byť problematický z hľadiska tepelnej rozťaţnosti zalisovávaného objektu 

kedy môţe dôjsť k popraskaniu keramiky.  

 Ďalšou moţnosťou je umiestnenie pinov na tento substrát a nie lisovanie do 

neho. Pre tento účel sa dá vyuţiť pripojenie na vodivý motív pomocou tvrdého 

pájkovania (nad 450 ˚C). Rovnakým spôsobom by bolo moţné pripojiť aj prívodné 

vodiče určené pre meranie. Piny by bolo pravdepodobne moţné pripojiť k substrátu 

aj vodivým lepidlom.  

 Do úvahy prichádza Epotek H31D, ktorého degradačná teplota je aţ 350 ˚C. 

Podľa informácií výrobcu je moţné ho pouţívať aţ do teplôt 300 ˚C pri prerušovaní 

takto vysokej teploty. Navyše je toto lepidlo neplynivé čo znamená, ţe je moţné ho 

pouţiť pre vákuové aplikácie a aplikácie vyţadujúce vysokú čistotu. [22]   

 

 
Obr. 32  Moţná realizácia senzoru 
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6.2 Výroba konštrukcie 

 Ako podklad pre celú konštrukciu bol zvolený oxid hlinitý Al2O3, beţne 

označovaný ako korund alebo alumina (Obr. 32). Ten je dodávaný vo forme 

štvorcových nosičov určených pre elektronické obvody v niekoľkých základných 

rozmeroch. Podľa potreby je moţné ho rozdeliť na menšie časti. Rozmer nosného 

substrátu v tomto prípade bol 25,4 x 25,4 mm, 

 Drţadlo pinov tvoria keramické dutinky (Obr. 33) pouţívané ako priechodky pre 

termočlánky. Tieto dutinky boli v našom prípade narezané a vybrúsené. Toto bolo 

urobené pomocou elektrickej vŕtačky s diamantovým kotúčom. Je treba pouţiť 

pomalší priebeh rezu. V opačnom prípade môţe dôjsť v prasknutiu keramiky 

v odlišnom mieste od miesta rezu. Rez keramickej dutinky prebehol pod uhlom 45 ˚.   

 Pri rezaní a brúsení dochádza k uvoľňovaniu drobných častíc základného 

materiálu. Tento proces predstavuje závaţné zdravotné riziko a preto je nevyhnutné 

dodrţiavať určitý stupeň pracovnej bezpečnosti. V tomto prípade prebiehalo 

obrábanie keramiky v odvetrávanom digestore pričom bola keramika zároveň 

vlhčená demineralizovanou vodou, aby bol rozptyl drobných častíc vo vzduchu čo 

najmenší.  

 
Obr. 33  Zlepenie keramických dutiniek 

 

 Obe narezané a zabrúsené časti boli následne znovu spojené do poţadovaného 

tvaru (L) a výšky. Spoj bol  realizovaný pomocou dvojzloţkového, tepelne vodivého 

lepidla Polytec TC430. Ţivica a tvrdidlo sú zmiešané v pomere 100:4 s následnou 

aplikáciou. Obe lepené časti boli fixované pomocou drôtov s teflónovou izoláciou 

umiestnených v dutinkách. Tieto sú zároveň pouţité ako elektrické prívody pre 

senzor. Vytvrdzovanie prebehlo pri teplote 150 ˚C po dobu 15 minút. Operačná 

teplota lepidla je v rozmedzí -55 aţ 250 ˚C, v prerušovaných intervaloch aţ 350 ˚C. 

Výrobca uvádza moţnú degradáciu aţ pri 400 ˚C. [26] 

 Tepelné zaťaţenie lepidla bolo odskúšané, rovnako aj mechanická pevnosť 

spoja. Pri vystavení lepidla teplotám okolo 150 ˚C a viac, dochádza k zhnednutiu 

a postupnému začerneniu spoja.  
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 Pri deštruktívnom teste mechanickej pevnosti nedošlo k poškodeniu lepenia ale 

naopak keramickej dutinky v mieste nad lepeným spojom. Vďaka tomuto je moţné 

predpokladať, ţe lepený spoj je pre konštrukciu dostatočným (Obr. 34).   

  

 
Obr. 34  Detail prasknutia keramiky 

 Ako alternatíva  k pouţitému tepelne vodivému lepidlu prichádza do úvahy 

pouţitie tekutého skla alebo tekutej keramiky. Nevýhodou týchto variant je následný 

výpal za teploty prevyšujúcej 300 ˚C. Pre základný materiál táto teplota 

nepredstavuje problém, avšak tento proces by vyţadoval výrobu drţadla alebo 

prípravku, ktorý by v pevnej polohe fixoval všetky keramické časti tak, aby nedošlo 

k vychýleniu mimo zamýšľanú fixačnú polohu. Ďalší problém, ktorý by bolo 

potrebné vyriešiť by bola montáţ elektrických prívodov do senzoru uţ behom 

lepenia pomocou skla resp. keramiky. Tieto prívody ani ich izolácia totiţ nie sú 

určené do teplôt výpalu skla ani keramiky. Zavedenie týchto prívodov do 

keramickej konštrukcie senzoru aţ po výpale (vytvrdení) nie je moţné vzhľadom 

k ich pruţnosti.  

 Riešením týchto problémov by mohla byť úprava návrhu keramickej 

konštrukcie, pouţitie drôtov z materiálov pre takto vysokú teplotu alebo pouţitie 

keramických dutiniek aspoň so 4 komorami kde by nebolo potrebné izolovať 

jednotlivé vodiče. 

 Ako bolo uvedené v predošlých odstavcoch, meracie prívody pre 

nakontaktované piny tvoria 4 teflónom izolované medené vodiče, kaţdý v dĺţke 1 m 

dostatočného pre uvaţované merania. Jedna dvojica slúţi pre vedenie meracieho 

prúdu a druhá dvojica pre meranie napätia.  

 

 
Obr. 35  Priebeh konštrukcie 
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 Dvojice drôtov sú v pinoch fixované pomocou tvrdej pájky. Pri prevádzkovej 

teplote do 300 °C by teda nemalo nastať roztavenie a oddelenie vodičov od pinu. 

Alternatívou v krátkom časovom rozsahu pouţívania môţe byť pouţite vodivého 

lepidla Epotek H31. Pri dlhodobo namáhanom spoji realizovanom pomocou tohto 

lepidla môţe dôjsť k postupnému zhoršeniu vlastností spoja. Ako rýchlo a ako 

prudko táto zmena nastáva, nebolo odskúšané.  

 Fixácia pinov do keramickej dutinky bola realizovaná opäť pomocou 

teplovodivého lepidla Polytec TC430 s vytvrdením pri teplote 150 °C po dobu 15 

minút. 

 Po dokončení výroby konštrukcie (Obr. 36) bol urobený nástrek keramiky 

pomocou laku na silikónovej báze, ktorý je vysokoteplotne odolný. Vyuţíva sa 

v aplikáciách aţ do 1000 °C. Tento nástrek má hlavne estetický účel. Pri ručne 

manipulácii s keramikou na nej zostávajú biologické látky ako pot, časti koţe a pod.. 

Pri vystaveniu keramiky s takýmto znečistením vysokej teplote dochádza 

k vypáleniu  aj týchto nečistôt a zostávajú  po nich výrazné stopy. 

 

 
Obr. 36  Hotová konštrukcia termického anemometru 

 Posledným krokom výroby je kontaktovanie. Pre vytvorenie spoja musí dôjsť 

k opätovnému optimalizovaniu kontaktovacích parametrov. Vzhľadom k tvrdosti 

kontaktovaních pinov je potrebné zvýšiť oproti keramickému substrátu prítlak 

nástroja a podľa potreby zmeniť aj výkon ultrazvuku. Boli pouţité nasledovné 

parametre:  

1. Bond: US 102, Čas 180 ms, Prítlak 240 mN 

2. Bond: US 180, Čas 220 ms, Prítlak 250 mN 
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Obr. 37  Detail nakontaktovania 

 Nakontaktovaním vyrobenej konštrukcie (Obr. 37) je senzor dokončený 

a pripravený na skúšky pre overenie jeho základných vlastností. 

 

6.3 Overenie vlastností 

 Pri overovaní vlastností je podstatné v prvom rade zistenie či je konštrukcia 

senzoru skutočne schopná fungovať v prostrediach do 300 °C bez poškodenia. 

Podstatným je samozrejme zistenie rozsahu funkčnosti, vlastností ako rozlíšenie 

a zmena samotného odporu drôtu senzoru. 

 Pre základný experiment pri teplotách v rozsahu 150-300 °C bola vybraná 

horúcovzdušná stanica JBC JTSE (Obr.38).  

 Pre tento experiment je uvedená stanica ideálna z dôvodu dostatočného rozsahu 

teplôt vzduchu (150-450 °C) a rozsahu prúdenia (5-50 SLPM). [28]   

 
Obr. 38  Horúcovzdušná stanica JBC JTSE [28]   

 Uvedený rozsah (5-50 SLPM) zodpovedá pri poţití horúcovzdušnej stanice bez 

nástavca výpuste, rýchlosti prúdenia vzduchu v rozmedzí 0,73 – 7,3 m/s, podľa 

vzťahu 4.1 uvedeného v kapitole 4.2.  

  

 Pre senzor bol oproti experimentu za nízkej teploty zvolený vyšší pracovný prúd 

17,5 μm drôtu. V kapitole 4.2 bol pouţitý prúd 300 mA. Pre hotové riešenie senzoru 
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do teplôt 300 °C bol pouţitý prúd 600 mA, teda dvojnásobok oproti pôvodnému 

experimentu. Vzhľadom na vysoké uvaţované prevádzkové teploty senzoru 

a maximalizáciu jeho citlivosti je nutné ho rozţeraviť na najvyššiu prípustnú teplotu 

pri ktorej nehrozí jeho poškodenie vplyvom natavenia zlatého drôtiku.  

 Experimentom realizovanom na testovacích prípravkoch pre overenie vlastností 

zlatého drôtu, bolo zistené, ţe hodnota prúdu ktorá zničí zlatý drôt je pribliţne 

v rozsahu 680-720 mA. Táto hodnota je závislá na dĺţke realizovaného prepoja.  

 Pri hodnote prúdu 600 mA dôjde k rozţeraveniu drôtu na teplotu nad 900 °C, 

ktorá je dostatočná aj pre meranie v 300 °C a zároveň pri nej nedôjde k poškodeniu 

drôtu. 

 

 
Obr. 39  Priebeh merania pri vysokej teplote 
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 Kontrolné meranie základnej charakteristiky zmeny odporu bolo realizované 4-

vodičovou metódou (Obr. 39), pričom bol senzor umiestnený v stálej polohe 3 mm 

od výpuste horúcovzdušnej stanice (Obr. 40). Pri tomto meraní došlo najprv 

k spusteniu prúdenia horúceho vzduchu na úrovni 5 SLPM pri teplotách 150, 250 

a 300 °C. Následným zvyšovaním objemového prietoku dochádzalo k postupnému, 

lineárnemu poklesu odporu senzoru. V najhoršom prípade pre aký je senzor určený 

došlo v rámci zmeny prietoku v rozsahu 5-50 SLPM k lineárnej zmene odporu 

senzoru z hodnoty počiatočných 0,638 Ω na hodnotu 0,548 Ω. Lineárny priebeh 

zmeny odporu bol takisto zaznamenaný aj pre teplotu 150 a 250 °C. 

 

 
Obr. 40  Detail umiestnenia senzoru pred výpustnou dýzou stanice JBC 

 

Graf 13  Zmena odporu senzoru pri teplote vzduchu 150 °C 
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Graf 14  Zmena odporu senzoru pri teplote vzduchu 250 °C 

 

 

 

 

 

Graf 15  Zmena odporu senzoru pri teplote vzduchu 300 °C 
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 Ďalšou sledovanou vlastnosťou senzoru je jeho smerová citlivosť. V prípade 

pouţitia jedno-drôtkového senzoru, pre meranie prúdenia len v jednom smere nie 

potrebné venovať tomuto parametru pozornosť. Pri priestorovom meraní prúdenia 

viacdrôtkovým senzorom je však tento parameter kľúčový pre presnosť merania a pre 

presnosť určenia smeru z ktorého vzduch prúdi.  

 Pre moţnú budúcu aplikáciu kontaktovania v tomto odvetví anemometrie 

zahrnuje táto práca aj charakteristiku smerovej citlivosti pri zmene smeru prúdenia. 

Uvedený je teda prípad kde bolo skonštruovaným senzorom anemometru vykonané 

meranie pri zmene natočenia senzoru voči zdroju prúdenia. Počas merania nedošlo 

k zmene vzdialenosti stredu drôtu ale len k zmene jeho natočenia. Toto meranie bolo 

takisto urobené pomocou horúcovzdušnej stanice JBC pri stálom objemovom prietoku  

17,5 SLPM, teda na úrovni 35% maximálneho prietoku vzduchu. 

 
Graf 16  Smerová charakteristika senzoru pre teplotu vzduchu 150 °C 

 
 

 Z uvedených výsledkov merania vyplýva, ţe skonštruovaný senzor je dostatočne 

citlivý na zmenu smeru prúdenia vzduchu do teploty minimálne 150 °C pri ktorých bolo 

meranie realizované. Uvedená charakteristika je je závislá nielen od natočenia senzoru 

voči zdroju prúdenia, ale aj od teploty prúdiaceho vzduchu a jeho rýchlosti. Pri zvýšení 

rýchlosti prúdenia a takisto aj pri niţšej teplote okolitého vzduchu je senzor citlivejší 

t.z., ţe charakteristika bude mať strmší spád a nárast priebehu z minimálnej na 

maximálnu hodnotu. Naopak pri nízkej intenzite prúdenia a vyššej teplote okolitého 

vzduchu bude senzor vykazovať niţšiu citlivosť na zmenu smeru prúdenia. 
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 Pri postupnej zmene smeru prúdenia došlo k zvýšeniu počiatočnej hodnoty 

odporu z hodnoty 0,440 Ω na hodnotu 0,456 Ω pre uhol 90 °. Príčinu zvýšenia odporu 

je zmenšenie odvodu tepla z drôtu vzduchom, kvôli zvýšeniu uhlu voči zdroju prúdenia.  

Predpokladom je, ţe podobnú charakteristiku bude moţné namerať aj pri teplotách aţ 

do 300 °C avšak s niţšou citlivosťou.  

 Pre aplikačné vyuţitie tohto javu je nevyhnutné aby bolo kontaktovanie 

realizované s čo najmenšou moţnou výškou slučky tzv. „Low loop“ alebo „Zero loop“. 

V prípade vyššej slučky kontaktovania by došlo k skresleniu, prípadne k zmene 

symetrie smerovej charakteristiky.  

 

 Overenie základných vlastností senzoru je moţné uskutočniť takisto pri malých 

meracích prúdoch. Pre zvolený prúd senzorom 10 mA nebude dochádzať k zahrievaniu 

drôtu vplyvom prúdu a nedôjde ani k následnému ochladzovaniu okolitým prúdením 

vzduchu. Pri zvyšovaní teploty okolia však bude dochádzať k zmene elektrického 

odporu. 

 Závislosť takejto zmeny bola opätovne zmeraná za pouţitia stanice JBC pri 35% 

výkonu prúdenia horúceho vzduchu. Zvyšovaním teploty prúdiaceho vzduchu došlo 

k lineárnemu nárastu elektrického odporu senzoru. 

 Na základe týchto výsledkov je teda moţné senzor pouţiť v teplotách do 300 °C 

nielen ako anemometer, ale aj ako termometer. Rozdielnym bude len nastavenie 

meracieho prúdu senzorom. 

 

Graf 17  Zmena odporu drôtu vplyvom teploty okolia 
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 Poslednou sledovanou vlastnosťou senzoru je zmena jeho elektrického odporu 

vplyvom pretekajúceho prúdu. Pri zmene tohto parametru dochádzalo k lineárnemu 

nárastu odporu z hodnoty 0,207 Ω na pribliţne 0,430 Ω. Následne začalo dochádzať 

k nelineárnemu, prudšiemu nárastu odporu. 

 
Graf 18  Zmena odporu senzoru vplyvom pretekajúceho prúdu 
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7. APLIKAČNÉ VYUŢITIE 

 Nakoľko bola funkčnosť a základné vlastnosti senzoru overené je moţné 

zvaţovať jeho poţitie v aplikáciách. Ako prvé prichádzajú do úvahy aplikácie pre 

ktoré sú uţ existujúce ţiarové anemometre určené t.j. ventilačné, prípadne 

klimatizačné zariadenia a ďalšie aplikácie kde sú vyuţívané vzduchotechnické 

kanály.    

 V odvetví laboratórnej alebo výrobnej techniky je senzor takisto vhodný pre 

kontrolu funkčnosti a rýchlosti prúdenia kanálov pre prívod vzduchu. Rovnako je 

moţné pouţiť aj pre meranie prúdenia odvodu vzduchu obsahujúceho potenciálne 

nebezpečné látky prípadne latky vyvolávajúce koróziu.  

 Vzhľadom na elektrické a mechanické vlastnosti pouţitého drôtu je 

skonštruovaný senzor vhodný predovšetkým na krátkodobé meranie s rýchlosťou 

okolitého média do 10 m/s.  Pouţité materiály a samotná konštrukcia však 

umoţňujú pouţitie v prostredí aţ do teplôt 300 °C.  

 Overenie základných vlastností senzoru prebiehalo za vyuţitia horúcovzdušnej 

stanice. Pouţitie senzoru na overenie funkčnosti a výkonu týchto staníc je teda 

takisto moţné. Ďalej prichádzajú do úvahy zariadenia ako vysúšačky a pece 

s prevádzkovými teplotami do 300 °C, do ktorých je tento senzor určený. 

 

Obr. 41  Moţné pouţitie senzoru 

 Vyrobený senzor je moţné pouţiť nie len ako anemometer ale zároveň aj ako 

termometer. Experimentom bolo overené, ţe zmena odporu zlatého drôtu 

v závislosti na teplote má ideálny lineárny priebeh v celom testovanom tepelnom 

rozsahu. Meranie teploty prostredia týmto senzorom je moţné vo všetkých 

uvedených aplikáciách. 
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8. ZÁVER 

 V úvodnej časti práce boli rozobrané teoretické základy potrebné pre návrh 

a moţnú konštrukciu prototypu ţiarového anemometra.  

 V experimentálnej časti bol  na základe teoretických  znalostí uskutočnený návrh 

prototypu pre overenie vlastností zlatého drôtu pre kontaktovanie. Overovanie 

týchto vlastností bolo vykonané pre priemer 17,5 μm pri prechádzajúcom prúde 100, 

200 a 300 mA. Pre priemer 25,4 μm bol pouţitý prúd 300, 500 a 700 mA. Prúd bol 

navolený tak aby došlo k dostatočnému rozţeraveniu drôtu, avšak aby zároveň 

nedošlo k jeho poškodeniu.  

 Na základe zmerania uvedených charakteristík boli potvrdené teoretické 

predpoklady pre chovanie drôtov oboch pouţitých priemerov po rozţeravení a 

následnom. Zlatý drôt s priemerom 25,4 μm má výrazne niţší odpor oproti priemeru 

17,5 μm (pribliţne polovičný). Táto skutočnosť priamo spôsobuje, ţe zahriatie drôtu 

na rovnakú teplotu ako u 17,5 μm musí byť pomocou väčšieho pretekajúceho prúdu. 

Zmena odporu v závislosti na prúdení vzduchu v okolí senzora sa takisto prejavila 

menej na výsledkoch merania. Tepelná zotrvačnosť na menšej ploche drôtu je 

takisto niţšia.  

 Z týchto zistení vyplýva ţe za účelom skonštruovania ţiarového anemometru je 

vhodnejšie pouţiť drôt s najmenším moţným priemerom, v našom prípade drôt 

s priemerom 17,5 μm. Pre účely reálnej konštrukcie boli spolu s týmto priemerom 

drôtu pouţité zároveň materiály, určené pre prostredia aţ do 300 °C. Základné 

konštrukčné prvky tvorí korundová keramika Al2O3 spojená dvojzloţkovým 

epoxidovým lepidlom pre vysoké teploty. Zlatý drôt bol vo finálnej konštrukcii 

nakontaktovaný medzi dvojicou konektorových pinov ku ktorým sú privedené 

meracie vodiče s teflónovou izoláciou.  

 Pre základný experiment pri teplotách v rozsahu 150-300 °C bola vybraná 

horúcovzdušná stanica JBC JTSE.  Uvedené zariadenie sa ukázalo vhodné z dôvodu 

dostatočného rozsahu teplôt vzduchu (150-450 °C) a rozsahu regulovateľného 

prúdiaceho vzduchu o rýchlosti v rozmedzí 0,73 aţ 7,36 m/s (5-50 SLPM). Senzor 

bol pri meraní umiestnený pred výpustnú dýzu horúceho vzduchu a boli premerané 

jeho základné vlastnosti ako závislosť jeho odporu na objemovom prietoku, 

smerová charakteristika pri zmene smeru prúdenia a takisto aj závislosť odporu na 

teplote okolia.  

 Pri meraní závislosti odporu senzoru na zmene teploty (25-270°C) okolia 

vykazoval senzor lineárny nárast odporu v celom priebehu charakteristiky z hodnoty 

0,207 Ω na hodnotu 0,323 Ω. U tohto merania bol zvolený merací prúd 10 mA, aby 

nedochádzalo k zahrievaniu drôtu vplyvom pretekajúceho prúdu. 

 Podmienkou funkčnosti anemometru je rozţeravenie drôtu na teplotu vyššiu, ako 

je teplota okolitého prostredia. Tím dôjde k splneniu základného predpokladu pre 

správnu funkčnosť ţiarového anemometra so zlatým drôtom. Čím bude rozdiel 

teplôt drôtu anemometru a okolitého prostredia vyšší, tým bude zmena odporu 
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senzoru výraznejšia. Naopak pri niţšom rozdiely týchto teplôt bude senzor menej 

citlivým. 

 U meraní hlavných charakteristík pre termickú anemometriu bol zvolený 

pracovný prúd 600 mA, ktorý rozţeraví drôt senzoru na teplotu nad 900 °C. Táto 

teplota je teda dostatočná aj pre merania v prostrediach s 300 °C.  

 U meraní zameraných na zmenu odporu senzoru vplyvom pretekajúceho 

vzduchu došlo vo všetkých prípadoch k poklesu odporu senzoru so zväčšujúcim sa 

objemovým prietokom. K tejto lineárnej zmene došlo v celom rozsahu 

charakteristiky a to pri všetkých meraných teplotách. Pri teplote prúdiaceho vzduchu 

300 °C, teda pri najhorších uvaţovaných prevádzkových podmienkach došlo 

k zmene odporu senzoru z hodnoty 0,638 Ω (0,73 m/s) na hodnotu 0,548 Ω (7,36 

m/s). 

 Na základe overovania zachovania vlastností pouţitého zlatého drôtu (99,99% 

Au) je moţné konštatovať, ţe elektrické vlastnosti budú zachované i po dlhý čas, 

prípadne dôjde len k malým zmenám v rádoch jednotiek mΩ. Moţné zmeny týchto 

vlastností boli overované na vzorkách vystaveným teplotám 300 °C a vzorkách 

s pretekajúcim elektrickým prúdom o hodnote 500 mA. 

 Po overení zmeny mechanických vlastností pomocou Bond Pull testu bolo 

zistené, ţe vplyvom zvýšenej teploty okolia i vplyvom vysokého pretekajúceho 

prúdu dochádza k nepriaznivej zmene mechanických vlastností v oblasti 

nakontaktovania zlatého drôtu. Z hodnoty ťaţnej sily u nezaťaţených vzoriek (20,38 

mN) došlo k poklesu tejto sily pre vzorky zaťaţené vyššou teplotou okolitého 

prostredia na hodnotu 17,51 mN. Zmena u vzoriek zaťaţených elektrickým prúdom 

bola ešte výraznejšia. Tá bola nameraná v priemere na úrovni 14,52 mN. V prípade 

moţného budúceho pouţitia je teda potrebné pouţiť namiesto zlata s čistotou 

99,99%, pouţiť jeho zliatinu s prímesou berýlia, medi alebo paládia, ktoré zlepšujú 

mechanické vlastnosti drôtu. 
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  PRÍLOHA A FILMOVÉ PREDLOHY 

A.1   Filmová predloha sieťotlače pre prípravok na overenie vlastností zlata 

 

 
 

Rozmer predlohy: 49x49 mm, mierka M 1:1 

 

A.2   Filmová predloha sieťotlače pre prípravok prototypu anemometru 

 

 

 
 

Rozmer predlohy: 49x49 mm, mierka M 1:1 
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  PRÍLOHA B ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI  

    SENZORU 

 

 

B.1 Dáta overovania zmeny odporu senzoru pri prúdení vzduchu 

 

Dáta pre teplotu prúdiaceho vzduchu 150 °C 

 

Prietok vzduchu [SLPM] Výkon [%] Prúd senzorom [A] Napätie senzoru [U] Odpor [Ω] 

5 10 0,601 0,287 0,478 

10 20 0,601 0,282 0,470 

15 30 0,601 0,276 0,460 

20 40 0,601 0,270 0,450 

25 50 0,601 0,266 0,442 

30 60 0,601 0,259 0,431 

35 70 0,601 0,254 0,423 

40 80 0,601 0,249 0,414 

45 90 0,601 0,246 0,409 

50 100 0,601 0,241 0,401 

 

Dáta pre teplotu prúdiaceho vzduchu 250 °C 

 

Prietok vzduchu [SLPM] Výkon [%] Prúd senzorom [A] Napätie senzoru [U] Odpor [Ω] 

5 10 0,601 0,344 0,573 

10 20 0,601 0,339 0,564 

15 30 0,601 0,334 0,556 

20 40 0,601 0,328 0,545 

25 50 0,601 0,323 0,537 

30 60 0,601 0,317 0,527 

35 70 0,601 0,311 0,517 

40 80 0,601 0,307 0,511 

45 90 0,601 0,302 0,502 

50 100 0,601 0,297 0,494 
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Dáta pre teplotu prúdiaceho vzduchu 300 °C 

 

Prietok vzduchu [SLPM] Výkon [%] Prúd senzorom [A] Napätie senzoru [U] Odpor [Ω] 

5 10 0,600 0,382 0,636 

10 20 0,600 0,375 0,625 

15 30 0,600 0,369 0,615 

20 40 0,600 0,364 0,606 

25 50 0,600 0,357 0,595 

30 60 0,600 0,350 0,584 

35 70 0,600 0,344 0,574 

40 80 0,600 0,338 0,564 

45 90 0,600 0,333 0,555 

50 100 0,600 0,327 0,545 

 

 

B.2. Zmena odporu senzoru vplyvom teploty okolitého vzduchu 

 

T [ °C] R[Ω] 

25 0,207 

60 0,201 

90 0,219 

120 0,237 

150 0,256 

180 0,268 

210 0,293 

240 0,314 

270 0,323 

 

B.3 Zmena odporu senzoru vplyvom pretekajúceho prúdu 

I[ A] U[ V] R[ Ω] 

0,010 0,002 0,207 

0,060 0,013 0,214 

0,134 0,029 0,218 

0,205 0,047 0,228 

0,255 0,061 0,237 

0,323 0,082 0,254 

0,425 0,128 0,301 

0,499 0,182 0,365 

0,552 0,246 0,446 

0,602 0,384 0,638 
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PRÍLOHA C  PULL TEST 

 

 

C.1 Referenčné výsledky testu PULL  

 

Drôtik Ťažná sila [mN] 

R1.1 15,87 

R1.2 16,76 

R1.3 18,02 

R1.4 24,25 

R1.5 20,27 

R1.6 20,58 

R1.7 24,31 

R1.8 19,57 

R1.9 22,12 

R1.10 22,62 

R1.11 20,93 

R1.12 23,39 

R1.13 16,22 

R1.14 23,97 

R1.15 14,92 

R1.16 13,71 

R1.17 24,23 

R1.18 22,02 

R1.19 14,97 

R1.20 23,30 

R1.21 24,39 

R1.22 17,86 

R1.23 23,35 

R1.24 21,60 

Priemer 20,38 
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C.2 Výsledky testu PULL pre vzorku spojov po zaťaţení zvýšenou teplotou 

 

Drôtik Ťažná sila [mN] 

R2.1 14,31 

R2.2 13,95 

R2.3 14,23 

R2.4 21,23 

R2.5 27,65 

R2.6 14,95 

R2.7 19,23 

R2.8 15,14 

R2.9 16,52 

R2.10 18,27 

R2.11 16,89 

R2.12 17,01 

R2.13 15,58 

R2.14 13,81 

R2.15 19,69 

R2.16 22,03 

R2.17 16,89 

R2.18 17,13 

R2.19 13,02 

R2.20 18,51 

R2.21 20,00 

R2.22 18,39 

R2.23 19,26 

R2.24 16,52 

Priemer 17,51 
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C.3 Výsledky testu PULL pre vzorku spojov po zaťaţení prúdom 500 mA 

 

Drôtik Ťažná sila [mN] 

R3.1 14,26 

R3.2 12,80 

R3.3 14,80 

R3.4 14,88 

R3.5 16,07 

R3.6 16,00 

R3.7 17,17 

R3.8 12,20 

R3.9 14,25 

R3.10 13,92 

R3.11 15,22 

R3.12 14,35 

R3.13 13,64 

R3.14 12,87 

R3.15 15,02 

R3.16 15,00 

R3.17 13,51 

R3.18 18,11 

R3.19 13,33 

R3.20 14,38 

R3.21 12,98 

R3.22 13,22 

R3.23 16,04 

R3.24 14,35 

Priemer 14,52 

 

 

 


