
 

 

  

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT  

Práce se věnuje teoretickému výzkumu vzniku termoelektrických napětí 

v bezolovnatých pájkách. Teorie přibližuje čtenáři vznik a složení pájeného spoje, 

termoelektrické vlastnosti a chování v obvodech. Součástí práce je optimalizace 

měřícího přípravku bezolovnatých pájek a výroba vzorků s měřením.  

Klíčová slova: Termoelektrické napětí, bezolovnaté pájky, měření, analýza. 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the theoretical investigation of the thermoelectric tensions in lead-

free solder. The theory introduces the reader to the formation and composition of solder 

joints, thermoelectric properties and behavior in circuits. Part of the thesis is the design 

and optimization of the measuring tool for lead-free solder and product samples with 

measuring. 
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Úvod 

Bezolovnaté pájky se stali běžnou součástí moderních elektronických spotřebičů a 

zábavní elektroniky, protože dosavadní olověné pájky byly z nutnosti ochrany životního 

prostředí zakázány. Kromě problémů spolehlivosti spojů bezolovnatých pájek vyvstala i 

otázka, zda tyto pájky se mohou vyrovnat termoelektrickými vlastnosti pájkám 

olovnatým. Většina společností při výběru pájky sahá pro nepatentovanou SAC slitinu. 

 Vývoj elektronických obvodů vede ke stále přesnějším integrovaným obvodům 

s nižším offsetem, šumem a obvody podléhají tlaku trhu stále snižovat pracovní napětí, 

kvůli snížení požadavku na napájecí zdroje a spotřebu energie. Termoelektrické napětí, 

které vzniká nekontrolovaně, je ve většině případů zanedbatelné. Ovšem v 

citlivých obvodech, kde se zpracovávají napětí řádově µV už tomu tak není. 

Práce se zabývá úvahami nad tím, jak zamezit přítomnosti termonapětí 

v bezolovnatých pájkách a řeší obecná pravidla návrhu. Zkoumá, jaké vlivy působí na 

změny termonapětí a jaké dopady má na nepříznivost pro obvody. Praktická část se 

věnuje metodice měření, optimalizaci měřící stanice včetně výroby vzorků a 

problematice přesnosti měření.  
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1 Termoelektrická analýza 

Alexandr Volta si při jednom svém pozorování všiml, že když spojí 2 různé kovy, 

vzniká na něm slabý el. potenciál. Objevil kontaktní napětí. Materiál kovu má strukturu 

uspořádanou tak, že elektrony které jsou vázány, spontánně migrují. Vyhledávají 

nejvýhodnější energetickou pozici, která by měla být přirozeně všude stejná. Do jaké 

míry jsou elektrony ochotny opustit svoje místo je termín, kterému se říká výstupní 

práce z kovu. Pokud se spojí dva odlišné kovy s jinou výstupní prací kovu, dochází 

k vytvoření potenciálu. Schopnost migrace výrazně ovlivňuje teplota. Pokud dojde 

k vytvoření teplotní diference, násobně se zvětšuje efekt migrace a vzniklému 

potenciálu se říká termoelektrické napětí. [1] 

 

1.1 Termoelektrické jevy 

Mezi termoelektrické jevy lze zařadit kterýkoliv druh chování, které má spojitost mezi 

elektrickým polem a teplotními změnami. 

1.1.1 Seebeckův jev 

Německý fyzik 1821 Thomas Johann Seebeck vypozoroval, že když se spojí dva různé 

kovy a jsou na jednom konci zahřívány, pak dochází ke generování el. proudu. Stejně 

pak, když se ochlazuje jeden konec, dochází ke vzniku elektromotorického napětí. 

Experimentálními měřeními byla sestavena řada prvků, která je seřazena tak, že 

nejvzdálenější prvky v řadě mezi sebou mají největší termoelektrický potenciál. Tato 

řada se jmenuje Seebeckova řada a je složena z prvků: Sb, Fe, Zn, Ag, Au, Sn, Pb, Hg, 

Cu, Pt, Bi.  

V literatuře je možné se setkat dále s Voltovou řadou prvků, která má podobu: Al, 

Zn, Pb, Sn, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Alessandro Volta zjistil, že existuje 

kontaktní napětí, které vzniká spojením odlišných kovů, které mají rozdílnou výstupní 

práci z kovu. Respektive množství dodané energie nutné k překonání vazebné energie se 

u prvků liší. Hliník ve Voltově řadě kovů má nejmenší výstupní práci z kovu. Při 

spojení s jiným kovem v řadě by na hliníku byl kladný pól. 

Největší potíž při stanovení termoelektrického napětí je fakt, že Seebeckův 

koeficient je nelineární a nabývá různých hodnot při různých teplotách. Při udávání 

Seebeckova koeficientu lze narazit na odlišné hodnoty. Je to dáno tím, že koeficient 

bývá často vztažen k nějakému prvku, nejčastěji k platině a olovu. Tento typ 

Seebeckova napětí se nazývá relativní. Absolutní hodnotu lze získat odečtem 

Seebeckova koeficientu druhého kovu, použitého při měření. Musejí být ovšem známy 

chemické složení obou kovů a teplotní diference. Při udávání relativních hodnot 

vztažených k platině je pro vyhodnocení absolutní hodnoty nutné odečíst hodnotu 5 µV. 

[1] 
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1.1.2 Peltierův jev 

Tento jev je funkcí opačný jevu Seebeckovu a byl objeven v roce 1834 fyzikem 

Peltierem, po kterém byl jev pojmenován. Průchodem stejnosměrného proudu dochází 

na rozhraní dvou kovů k ohřevu a na opačném rozhraní těchto dvou kovů k ochlazování. 

S jakou efektivitou bude docházet k přeměně elektrické energie na tepelnou (míněno 

ochlazování) závisí na velikosti Seebeckova koeficientu, který by měl být co nejvyšší. 

Chlazení peltierovým článkem má mnohem nižší účinnost než kompresní chlazení 

avšak disponuje malými rozměry, je levný, bezúdržbový a má velmi vysokou životnost. 

[1] 

1.1.3 Thomsonův jev 

Thomsonův jev je stejný jako termoelektrický s tím, že byl pozorován v samostatném 

homogenním kovu. Jinak řečeno, je-li zahříváno kovové těleso a vzniká nerovnoměrné 

teplotní rozložení, těleso generuje na obou koncích napětí. O tomto úkazu již věděl 

Seebeck, ale nezajímal se o něj. Pokud bude kovem protékat stejnosměrný el. proud, 

kromě Joulova tepla, kterým se vodič bude zahřívat se v kovu projeví i Thomsonovo 

teplo. Vodič se bude více zahřívat na straně, kde je přiložen kladný pól zdroje. [2] 

1.2 Termočlánky 

Termoelektrický článek se skládá z dvojice kovů, které na svém přechodu generují 

slabý el. proud. Dvojice kovů je zvolena tak, aby měla rozdílnou výstupní práci z kovu, 

aby byli dobře vodivé a měli pokud možno, co nejlineárnější charakteristiku. Přehled 

charakteristik viz Obrázek 1. Uplatnění nacházejí především v senzorice a měření. 

Jejich slabé napěťové výstupy bývají nejčastěji převedeny analogovým převodníkem do 

digitální podoby. Přehled termočlánků viz Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Přehled termočlánků  

Přehled termočlánků 

označení složení měřící rozsah 

T Cu-CuNi, Cu-ko - 200 až 350 

J Fe-CuNi - 200 až 750 

E NiCr-CuNi, ch-ko - 100 až 900 

K Ni-Cr-Ni, ch-a - 200 až 1200 

N NiCrSi-NiSi - 200 až 1200 

S PtRh10-Pt 0 až 1600 

R PtRh13-Pt 0 až 1600 

B PtRh30-PtRh6 300 až 1700 

L Fe-CuNi, Fe-ko - 200 až 900 

U Cu-Ni, Cu-ko - 200 až 600 
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Nejpoužívanějšími termočlánky jsou typu J a K, protože jejich cena není vysoká, 

obsahuje chemicky bezpečné prvky a měřený rozsah postačuje pro většinu komerčních 

aplikací. Termočlánky L a U jsou označeny podle jiné normy. Při přesném měření se 

jedna dvojice, tzv. referenční vkládá do nádoby s vodou a ledem, aby se zajistila přesná 

teplota 0 °C. 

 

 

Obrázek 1: Přehled napěťových závislostí termočlánků. Převzato z [1]. 

 

Přeměna tepelné energie na elektrickou energii je charakterizována bezrozměrným 

koeficientem účinnosti ZT, jehož výpočet je udán vzorcem 1.1. 

 

𝑍𝑇 =  
𝛼2 ∙ 𝜎

𝜅
∙ 𝑇         [−]                                           1.1 

 

Kde σ je měrná elektrická vodivost, κ je teplená měrná vodivost, T je teplota teplé 

strany a α je Seebeckův koeficient. Součin α2σ se nazývá výkonový faktor a označuje se 

jako PF. 

Do jaké míry je materiál vhodným zástupcem pro termočlánek, je zřejmé ze vzorce 

pro výpočet koeficientu ZT. Malá měrná tepelná vodivost a co nejvyšší Seebeckův 

koeficient a elektrická vodivost jsou charakterem dobrého termoelektrického materiálu. 

Parametr ZT se u moderních materiálů pohybuje i nad hranicí 2. 

Měrná elektrická vodivost se vyjadřuje součinem koncentrace nosičů náboje n, 

pohyblivostí nosičů µ a nábojem elektronu e. Vzorec 1.2 pro výpočet el. vodivosti.  
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𝜎 = 𝑛 ∙ 𝑒 ∙ 𝜇  [Ω∙𝑚−1]              1.2 

 

Ze vztahů veličin, které jsou znázorněny v grafu níže (Obrázek 2), je patrné, že 

zlepšení některého parametru vede ke zhoršení jiného, což vede k nutnosti vytvoření 

přijatelného kompromisu. Polovodičové sloučeniny oproti kovům vykazují mnohem 

vyšší hodnoty Seebeckova koeficientu, srovnání v Tabulka 2. Vývoj peltierových 

článků a slabých generátorů el. proudu se zaměřuje na vývoj nových polovodičových 

sloučenin a technologického zpracování. [3]  

 

 

Obrázek 2: Vztahy mezi termoelektrickými koeficienty. Převzato z [3]. 
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Tabulka 2: Prvky a slitiny se Seebeckovým koeficientem. Převzato a upraveno z [4] 

 

 

Stavba Termočlánku je následující. Dvojice kovů je spojena svárem ve tvaru 

kuličky a termočlánkový drát o průměru 0,1 až 0,5 mm je veden tenkou dvoj kapilárou a 

uzavřen hermeticky ochranným pláštěm. Obrázek 3 ukazuje řez termočlánkem. 

Keramická hmota, která tvoří nosný základ a ochranu je pro vysokoteplotní články 

složen z ZrO2, BeO1 nebo ThO2. Pro nízkoteplotní se užívá Al2O3 s čistotou alespoň 

99,5%. Vysokoteplotní články jsou složeny majoritně z Wolframu s příměsí Rhenia 

nebo se požívá Iridium. 

V případě kovového pláště se nesmí svár dotýkat pláště, zatímco u keramického 

dotek nevadí. Kov vyniká vynikajícím stínícím efektem, levným a jednoduchým 

zhotovením. Z kapiláry vedou vodiče, které se připojují na prodloužené vedení. 

Prodloužení může být ze stejného materiálu (nejlepší přesnost), nebo může být použito 

tzv. kompenzační vedení. Za kompenzační vedení se považuje specifický materiál 

přiřazený konkrétnímu termočlánku. Kompenzace spočívá v tom, že materiál reaguje 

s termočlánkovým kovem velmi minimálně a nevznikají v obvodu další termočlánky, 

které by činily výsledky neobjektivními. [4] 

Na konci výrobního postupu se termočlánek kalibruje. Buď se používá srovnávací 

metoda, která je ovšem závislá na přítomnosti etalonu. Perspektivnější metodou se však 

jeví měření bodu tání velmi čistého kovu. Čistý kov může obsahovat pouze 1 tisícinu 



7 

 

procenta nečistot v celkovém objemu. Dosažení teploty tání může trvat dlouho. 

Používají se dva způsoby. Buď je termočlánek omotán drátem z taveného kovu, čímž 

dojde k rychlému přenosu tepla nebo se termočlánek přikládá k jednolitému útvaru. 

První možnost je přesnější a rychlejší. [5] 

 

 

Obrázek 3: Řez termočlánku. Převzato z [4] 

 

1.3 Vliv termoelektrického napětí na obvody 

Při zkoumání vlivu termoelektrických sil na obvody je možné se setkat s odlišnými 

názory a ve většině případů lze dohledat pouze vyjádření, že obvod může být ovlivněn. 

Mnoho skutečných důkazů o existenci negativního vlivu malých termoelektrických 

napětí k dohledání není, protože vzniklé síly jsou často nahodilé z pohledu pravidelného 

výskytu např. u sériově vyráběné elektroniky. Struktura pájeného spoje se mění v čase a 

skutečný dopad termoelektrických sil na přesnost obvodu je těžko prokazatelný 

z důvodu přirozeného stárnutí materiálů, zvyšování tolerancí součástek a vzniku vyšších 

přechodových odporů. 

Československý výrobce Tesla zhotovil univerzální měřicí přístroj BM518. Ve své 

instrukční knížce k tomuto přístroji uvádí mimo jiné i pokyny k opravě přístroje. Níže 

na Obrázek 4 je schéma, ve kterém jsou šipkami vyznačena místa pájená kadmiovou 

pájkou. Kadmiová pájka je dnes již zakázána, kvůli své toxicitě. Tesla doporučuje 

použít pájku s nízkým TE napětím. Měřicí přístroj BM518 disponuje vysokou citlivostí 

3 nA až 100 mA a přesnost je ovlivnitelná i velmi malými proudy.  
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Obrázek 4: Část obvodu měřicího přístroje BM518 vyňatého z instrukční knížky 

společnosti Tesla 

Citlivější součástky, např. operační zesilovače v pouzdře TO-99 mohou v krajních 

případech dosáhnout offsetu vstupů až 40 µV, jestliže jsou spoje v rozdílných teplotních 

podmínkách. Běžné slitiny cínu a olova vytvářejí potenciály od 1 do 3 µV/K. Při použití 

kadmiové pájky lze redukovat termonapětí na 0,3 µV/K. Náhradou za kadmiovou pájku 

může být slitina Pb90Sn10, která má taktéž nižší termoelektrickou povahu. Doporučená 

opatření pro omezení vzniku diskutovaných napětí je vedení čistých, krátkých cest a 

rozvržení součástek na desce, tak, aby byl minimalizován tepelný tok vybranými 

oblastmi desky. Příkladem může být i nevertikální orientace mechanické montáže 

součástek nebo desky. [6] 

1.3.1 Citlivost obvodů 

Do jaké míry mohou termoelektrická napětí ovlivňovat obvody, je dáno návrhem 

obvodu jako celku než citlivostí použité součástky. Ani způsob konstrukce, mezi které 

patří i výběr pájecí slitiny nemusí hrát žádnou roli. Jinými slovy vhodným návrhem 

obvodu lze vykompenzovat náchylnost na vnější nepříznivé vlivy. 

Je zřejmé, že pokud návrhář zvolí dostatečnou velikost napětív pracovní oblasti, tak 

zpracování signálu a napěťových úrovní nepodléhá vlivům termonapětí, která jsou 

řádově v jednotkách µV. Jsou však případy, kdy návrhář je volbou výšky napěťové 

úrovně signálu omezen z technologických nebo fyzikálních důvodů. Tímto případem 
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mohou být citlivé snímače světla, teploty, tlaku apod. Protože jsou snímaná napětí nízká 

je nutné signály pro další zpracování zesílit. Pokud je slabý signál veden k zesilovači 

spojem, který je teplotně nestálý, může dojít k tomu, že k signálu je přičteno nebo 

odečteno termoelektrické napětí. Vzniklá chyba se potom přímo podílí na funkci 

obvodu a přesnosti. 

1.3.2 Senzory 

Po krátké analýze snímačů je možné si všimnout, že nemalé množství snímačů je 

navrženo jako monolitické vybavení, které již má v sobě integrován zesilovač, který 

může být nanesen přímo na jednom křemíku a zhotoven stejnou technologií. Tyto 

snímače pak na výstupu mají přímý digitální signál, který není možné termonapětím 

ovlivnit. Analogové snímače jsou také hojně vyráběné a ovlivnitelnost je dána rozsahem 

výstupního napětí. Např. teplotní senzor LM135 má výstupní citlivost 10 mV/K. 

Některé snímače i přes to, že mají integrován zesilovač, jsou určeny k širokému 

měřícímu rozsahu. Tyto snímače, i když jsou napájeny vyšším napětím, mohou citlivě 

reagovat na desetiny mV. Citlivost v řádech stovek µV, je ovšem stále příliš velká než 

aby se termoelektrické napětí nějak promítlo na výsledcích. 

1.3.3 Šum 

Šumové napětí vzniká nejrůznějšími příčinami. Nejčastějšími druhy šumu je tepelný, 

výstřelový, lavinový a blikavý. Každý šum je charakteristický tím jak je závislý na 

frekvenci a jakou fyzikální příčinu má. Tepelný šum, který je přítomný téměř kdekoliv, 

vzniká vlivem náhodného přemisťování elektronů ve vodičích, odporech apod. Jeho 

velikost je běžně kolem 3 µV/V. Tento šum je potenciálově srovnatelný 

s termoelektrickým napětím vznikajícím na přechodech odlišných kovů. Kdyby se šum 

zesílil a signál pustil do reproduktoru, byl by slyšet tzv. šum elektronických obvodů. [7] 

Lavinový a výstřelový šum je podobný. Elektron narazí do atomu křemíku v PN 

přechodu a dochází k náhodně vznikajícím párům elektron-díra. Při zkoumání projevů, 

termické analýzy je znalost šumů v obvodech zásadní, protože naměřené napětí řádově 

v µV může být částečně tvořeno zmíněnými šumy. Přesné měřicí přístroje musí být vůči 

šumům chráněny obvodovými filtry a stíněním. [8] 
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2 Pájení 

Pájení je technologický proces, který zaručuje spolehlivé nerozebíratelné spojení 

součástek a vodivých cest. Technologie výroby spoje doprovází mnoho úkonů, které 

mohou dostát chyb v nedodržení postupů a spoj může být nejen nespolehlivý, ale i 

reaktivní na teplo z hlediska termoelektrické povahy. Jakou mírou se výrobní chyby 

podílejí na změnách TE vlastností je individuální a nelze bez pochopení problematiky 

vzniku spoje dojít k jednoznačným výsledkům. 

2.1 Bezolovnaté pájení 

Od poloviny roku 2006 vešla v platnost nová legislativa pro Evropské státy týkající se 

používání toxických materiálů v elektrotechnice. Součástí nového zákona je vyřadit 

z pájek olovo a zabránit používání i jiných materiálů jako je kadmium, pětimocný 

chrom a podobně. Zákon byl koncipovaný tak, že některé výrobky jsou ze zákona 

vyjmuty s výjimkou, z důvodu nutnosti zachovat vyšší spolehlivost. Může se týkat např. 

speciálních vědeckých zařízení nebo lékařských diagnostických přístrojů. Výjimka byla 

ovšem dočasná a později se bude muset nové směrnici přizpůsobit veškerá elektronika. 

Bezolovnaté pájení s sebou přináší celou řadu úskalí, které nutně vedou ke změnám 

ve výrobním postupu. Vyžaduje procesní změny a nový náhled na spolehlivost spojů 

v elektronice. Pájený spoj má z 25% styčnou plochu s vývodem součástky a desky. Na 

spolehlivost spoje mají chemické procesy výrazný vliv, a proto je nutné uvažovat nad 

povrchovou úpravou i čistotu a zamezit kontaminaci spojů olovem a jinými kovy, které 

mohou výrazně snížit životnost spoje. 

Hlavními prvky, které se používají, jako náhrada za olovo jsou stříbro (Ag), bismut 

(Bi), měď (Cu), zinek (Zn), antimon (Sb), indium (In), a nikl (Ni). Stříbro, indium, nikl 

a zinek snižují teplotu tání. Měď, stříbro a antimon zvyšují mechanickou pevnost spoje 

a můžou své přednosti uplatnit především u konektorů. Smáčení dominují stříbro, 

bismut, nikl a antimon. Antimon snižuje povrchové napětí. 

Hlavní složkou všech bezolovnatých pájek je cín, který je zastoupen většinou 

alespoň z 60%. Zbytek objemu tvoří většinou drahé kovy. To je také důvod, proč je 

cena oproti olovnatým pájkám vyšší. Další možností je zvolit méně ušlechtilé kovy jako 

je měď nebo zinek, ale pak je nižší cena vykoupena nižší spolehlivostí, horšími 

vlastnostmi pájení, stálosti atd. Částečná kompenzace dopadu nepříznivých okolností 

během pájení může být realizována ochrannou atmosférou. Dusíková ochranná 

atmosféra zlepšuje i lesk a vzhled spoje, což usnadňuje diagnostickým zařízením 

v určení spolehlivě zapájených spojů. Absence kyslíku redukuje množství použitého 

tavidla a mnohdy lze pájet na neupravených povrchách měděných plošek. Horší lesk je 

další negativní atribut bezolovnatých pájek. 

Přetavení bezolovnaté pájky vyžaduje mnohem přesnější a užší nastavení rozsahu 

teploty. Během samotného přetavení vzniká intermetalická vrstva, která je podmínkou 
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pro vznik vodivostního spojení mezi spojovanými prvky, avšak při větší tloušťce 

dochází k růstu odporu a roste větší náchylnost na poškození při mechanickém 

namáhání. Spoj je křehčí a degraduje. Taktéž roste oxidační vrstva, která má neblahé 

účinky na stárnutí a je hlavním činitelem při vzniku tzv. studených spojů. Na růst 

intermetalické vrstvy má největší vliv teplota a to nejen během vzniku spoje, ale během 

celého života. Elektronika, která vyzařuje velké množství odpadního tepla, které přímo 

vede k pájeným spojům, výrazně zkracují životnost elektroniky. Proto již při samotném 

návrhu je nutné odvod tepla intuitivně řešit s přihlédnutím na možnost konstrukčního 

oddělení desky plošných spojů od zdrojů odpadního tepla. Příkladem může být 

výkonový stupeň nebo stabilizátor oddělený od DPS kabelem. Taková opatření zvyšují 

náklady na osazení a prostor. [9] 

2.1.1 Bezolovnaté pájky 

Podle počtu prvků v pájecí slitině obsažené se rozdělují pájky na dvou, tří a více 

složkové pájky. Typy nejběžněji dostupných pájek lze vidět níže v Tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Přehled nejpoužívanějších bezolovnatých pájecích slitin 

Bezolovnaté pájecí slitiny 

označení složení teplota tání 

Sn-Ag Sn-3,5Ag 221 

Sn-Cu / SC Sn-0,7Cu 227 

Sn-Sb Sn-5Sb 232 - 240 

Sn-Zn Sn-9Zn 199 

Sn-Bi Sn-58Bi 138 

Sn-In Sn-52In 118 

Sn-Ag-Cu-Sb Sn-2,5Ag-0,8Cu-0,5Sb  217 

SAC305 96,5Sn-3Ag-0,5Cu 217 

Sn-Ag-Bi 

Sn-3,3Ag-4,7Bi 220 

Sn-3,5Ag-1Bi 210 - 215 

Sn-1,5Ag-6Bi 187,6 - 228,9 

Sn-Ag-In Sn-2,8Ag-20In 178 

Sn-Cu-Se Sn-4,75Cu-0,25Se 210 - 217 

Sn-Zn-Bi Sn-8Zn-3Bi 193 

Sn100C 99,3Sn-0,7Cu-0,01Ni-0,05Ge 227 

 

Sn-3,5Ag – Je pájka na kterou se nevztahuje žádný patent. Používá se ve 

spotřebitelském, telekomunikačním i automobilovém průmyslu. Při teplotách nad nulou 

si po mechanických i elektrických vlastnostech vede dobře. Při pájení v dusíkové 

atmosféře má dokonce lepší smáčivost než olověné pájky. Lze využít pro opravy sestav 

SAC, avšak pájka je náchylná ke kontaminaci olovem, protože olovo snižuje výrazně 
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teplotu tání a hrozí narušení pevnosti. Cena je oproti olověné pájce asi dvou a půl 

násobná. 

Sn-0,7Cu – Je nejlevnější bezolovnatá pájka. Je vhodná pro pájení vlnou v dusíkové 

atmosféře. Používá se k pájení čipů technologie flip-chip i k pokovení vývodů 

součástek. 

Sn-5Sb – Životnost této pájky je vyšší než olověná, avšak antimon je toxický a teplota 

tavení je vyšší. 

Sn-9Zn – Pájka má teplotu tavení nízkou což je příznivé pro součástky i spolehlivost 

spoje. Životnost je při dodržení vhodného procesu pájení a skladování vyšší než u 

olověných pájek. Nevýhodou je, že je chemicky velmi citlivá a tavidlo nesmí být 

agresivní. Koroze pájku velmi omezuje v širším užívání. 

Sn-58Bi – Teplota tání je velmi nízká což je příznivé pro nejcitlivější součástky a 

materiály. Bismutová pájka je náchylná na kontaminaci olovem stejně jako Sn-3,5Ag, 

protože může dojít k nežádoucímu snížení teploty tavení (i pod 100 °C). 

Sn-52In – Toto složení eutektické pájky je velmi drahé a nepoužívané. Indium se do 

pájek přidává velmi střídmě kvůli vysoké ceně. Nevýhodou je horší životnost. 

SAC – Je to nejpoužívanější bezolovnatá pájka. Používají se nejčastěji 4 druhy slitin 

této pájky. Má až 3 krát vyšší životnost než olověná pájka, avšak kvůli obsahu stříbra 

velmi drahá. Menší nevýhodou je, že klade vysoké nároky na kvalitu tavidla. 

Sn-Ag-Bi – Při 1% zastoupení bismutu je pájka 2x odolnější než olověná avšak při 

vyšší koncentraci se snižuje. Bismut zlepšuje smáčivost. 

Sn-Ag-Cu-Sb – Patentovaná pájka CASTIN. Antimon sice může být toxický, avšak 

jeho obsah je pod úrovní nebezpečí, snižuje vznik IMC a zjemňuje strukturu. Dobrá 

životnost a vyšší pevnost než je u pájek Sn-Cu činí z této pájky velmi kvalitní 

alternativu. [10] 

2.1.2 Tavidla 

Tavidla jsou pro proces pájení nezbytnou součástí, protože tlumí nebo odstraňují 

fyzikální a chemické projevy spojené s vyšší teplotou a vytvářením vazby. 

Základní funkce jsou následující. Tavidlo zabraňuje oxidaci, zlepšuje smáčivost, 

napomáhá přenosu tepla, udržuje mezifázové a povrchové napětí v požadovaných 

hladinách a zabraňuje vzniku škodlivých sloučenin a výparů. Tavidla mohou být 

bezoplachová. To znamená, že po procesu pájení není nutnost zbytky odstraňovat nebo 

existují vodou odstranitelná tavidla. Jsou ekologická a nevyžadují použití agresivnějších 

rozpouštědel na bázi alkoholů nebo jiných těkavých látek. [11] 

2.2 Povrchová úprava před pájením 

Protože měď při styku s atmosférou rychle oxiduje a reakce mědi s pájkou nemusí být 

vždy přínosná pro dobrý spoj, je vhodné nanést na povrch plošek ochrannou vrstvu. 

V podkapitole níže jsou uvedeny nejčastější metody. Povrchová úprava hraje 
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v termoelektrické povaze pájených spojů výraznou roli, neboť vytváří přechod, v němž 

rozdílnost výstupní práce z kovu je odvozena od použitého materiálu. Navíc difúzí 

vznikají další sloučeniny, které se liší dle materiálu povrchu pájecí plošky. 

2.2.1 HASL 

Nejrozšířenější typ úpravy pájecích ploch před pájením. Připravená a očištěná deska se 

ponoří do lázně roztavené pájky, čímž pájka plošku pokryje tenkou vrstvou. Po 

vynoření je deska vystavena silnému proudu dusíku nebo jinému neoxidujícímu plynu. 

Tím je odstraněna přebytečná pájka. Přestože tlakem dusíku byla přebytečná pájka 

odstraněna, dochází u této metody k nerovnostem. Zároveň utrpí deska značný tepelný 

šok. Kontaktování je nepřípustné. [9] 

2.2.2 OSP 

Po důkladném očištění se deska vkládá do lázně organických inhibitorů na bázi 

benzoimidazolu. Výhodou je, že povrch, který má životnost pouze půl roku může být 

stejnou metodou obnoven bez tepelného zatížení nebo jinak viditelného poškození. 

Rovinnost kopíruje měděný povrch. [9] 

2.2.3 ENIG 

ENIG je drahá metoda avšak pro svou spolehlivost a efektivitu hojně užívaná. Základ 

tvoří chemicky nanesená vrstva niklu, obvykle 3-6 µm. Na ni je následně nanesena 

vrstva zlata 50-100 nm. Pro většinu bezolovnatých slitin je ENIG vhodná. Nehrozí 

riziko koroze, velmi dobrá rovinnost, možnost kontaktování a skladovatelnost až rok. 

[12] Nikl vytváří podstatný TE potenciál a proto tato povrchová úprava není 

nejvhodnější pro aplikace, kde se snímá velmi nízké napětí. 

2.2.4 Cín a stříbro 

Cín se nanáší chemicky nebo galvanicky v nerovnoměrných vrstvách, tím nelze zajistit 

rovinatost. Skladovatelnost je jen několik měsíců a po pájení se značně zhoršují 

vlastnosti pro opakovaná pájení. Cín při styku s kyslíkem rychle oxiduje.  

Stříbro má mnohem lepší vlastnosti než cín, ale k oxidaci je podobně náchylný. 

Výhodou je široká kompatibilita zejména s bezolovnatými pájkami. Díky vynikající 

smáčivosti je stříbro vhodné pro pájení velmi malých roztečí. Zatímco tloušťka cínu 

může být větší než 1 µm u stříbra je i menší než 0,3 µm. [13]  

Povrchová úprava cínem i stříbrem je v citlivých obvodech z hlediska TE povahy 

bezpečně použitelná. Ovšem vlastnosti IMC na styčných plochách nejsou ověřeny. 
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2.3 Struktura pájeného spoje 

Struktura pájeného spoje se mění v čase a může být krystalická, polykrystalická nebo 

monokrystalická. Částečně lze strukturu odhadnout podle vzhledu. Hladká struktura 

může vypovídat o monokrystalické struktuře. 

Po zapájení vznikne přechod, který je ilustrován Obrázek 5. Přetavením pájky 

dojde k difúzi mědi do pájky a pájky do mědi. Rychlost difúze je ovlivněna i vadami v 

krystalové mřížce. Čím více poruch, tím rychlejší přesun elementárních částic. Na 

povrchu se vytvoří tenká vrstva oxidu. Ideální struktura je taková, kde jednotlivé prvky 

obsaženy v pájce jsou rovnoměrně rozloženy v celém objemu a pájka je bez dutinek, 

trhlin a zbytků tavidla. [14] 

Jaký vliv má morfologie spoje na termoelektrické napětí není známo, ale vzhledem 

k tomu, že IMC struktura má velký vliv na vodivé spojení a mechanické vlastnosti, lze 

předpokládat, že nějakou mírou je změna pravděpodobná. 

 

 

Obrázek 5: Detail pájeného spoje. Upraveno z [15] 

2.3.1 Intermetalická sloučenina 

Během pájení, ale i v průběhu života na rozhraní styčných ploch pájky s povrchem 

desky vznikají tzv. intermetalické sloučeniny (IMC). Vznik je způsoben difúzí atomů 

mědi, popřípadě povrchového materiálu do pájky, přičemž atomy pájky taktéž difundují 

do podkladového materiálu. Tloušťka IMC je v jednotkách až desítkách µm. Při difúzi 

často dochází ke vzniku více vrstev sloučenin a to z toho důvodu, že při změnách 

koncentrace a poměrů některých prvků v pájce se difúze některých prvků zpomaluje, 

zatímco u jiných zrychluje. Obrázek 6 ukazuje, jak vypadají IMC pod elektronovým 

mikroskopem a na povrchu. Nově vzniklé sloučeniny mají mnohem vyšší teplotu tavení 

a komplikuje se oprava a spolehlivost spoje. Nově vzniklé sloučeniny, byť jsou často ve 
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velmi tenkých vrstvách, činí spoje křehčí a zhoršují vodivost. Některé, např. cín-železo 

(FeSn2) zpomalují prostup mědi do cínu a mohou být užitečné. [10] 

 

 

Obrázek 6: A), B) Pájka Sn-4Ag na podkladu s niklem. C), D) Pájka Sn-1Cu na Cu 

podkladu. [16] 

 

Tloušťku IMC lze stanovit pomocí rovnice 1.3. 

 

𝑥 = 𝑥0+𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒(−𝐸/𝑅𝑇).  [µm]   1.3 

 

Kde X0 je počáteční tloušťka při vzniku spoje, A a n jsou koeficienty, které se liší 

použitou pájkou, E je aktivační energie, t je čas a R molární plynová konstanta. 

 Nejběžněji vznikají sloučeniny Cu3Sn, Cu6Sn5, Ag3Sn, Ni3Sn4. Vlastnosti slitin 

se výrazně liší. Např. Cu3Sn klade dva krát menší odpor než Cu6Sn5 a tři krát menší než 

Ni3Sn4. Cu6Sn5 se taví při teplotě lehce přes 400 °C, ale Ni3Sn4 má teplotu tání kolem 

800 °C. Cu3Sn má měrnou tepelnou vodivost tři a půl násobně vyšší než Ni3Sn4. Naopak 

vodivost lepší než u samotné pájky lze najít u Cu3Sn a Ag3Sn. Rychlost růstu IMC 

vrstev při teplotě 150 °C je vidět na grafu níže (Obrázek 7). [10] 
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Obrázek 7: Graf růstu IMC při teplotě 150 °C. Převzato a upraveno z [10]. 

2.3.2 Vady spojů 

Za 90 % závad na plošných spojích je zodpovědný špatný technologický proces výroby. 

Kvalita pájeného spoje může mít vliv na velikost termonapětí, avšak přímé důkazy, 

jakou míru ovlivnění zapříčiňují např. dutinky, nebyly nalezeny. Defekty na spojích 

mohou pozměnit termoelektrické vlastnosti, zejména difúze materiálů vedoucí 

k vytvoření IMC. 

Studený spoj vzniká nedostatečně prohřátou pájkou a identifikuje se špatným 

roztečením pájky včetně matného povrchu. Problém často nastává u špatně nastaveného 

teplotního profilu nebo u pájek, které obsahují intermetalické sloučeniny a oxidy. 

Prevencí je vhodné tavidlo v dostatečném množství a dodržení teploty přetavení. 

Whiskery jsou krystalické útvary ve tvaru jehliček, které samovolně vyrůstají 

z pájených spojů. Vada je zákeřná, protože výrůstky rostou při běžných pokojových 

teplotách a zapříčiňují zkrat. Tento problém se týká zejména bezolovnatých pájek, které 

mají větší objemové procento tvořeno cínem. Avšak i jiné kovy jako je antimon, stříbro, 

zinek nebo indium, které se běžně v bezolovnatých pájkách používají, zapříčiňují vznik 

whiskerů. Antimon, zinek i indium jsou právě kovy, které se často vyskytují ve slitinách 

s TE povahou. Různá zkoumání odhalila, že růstu whiskerů brání přitomnost olova, 

pozinkování, nebo povrchová úprava, kdy cínová vrstva není silnější než 8 µm. [10] Na 

Whiskerách tím, že jsou podlouhlé a tenké mohou vznikat teplotní rozdíly a být 

prostředníkem nežádoucích termonapětí. 

Trhliny vznikají při mechanickém namáhání, nejčastěji u konektorů. Trhliny 

způsobují přísun vzduchu do nitra pájky a urychlují zvětrávání, oxidaci a zvyšují odpor. 

Zvětšování prasklin vede k úplnému přerušení kontaktu vývodu s ploškou desky. 
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Nedostatečně očištěná deska nebo častěji kontaminovaná lázeň u pájení vlnou 

může vést k tomu, že se v některém spoji objeví pevné nerozpustné vměstky, které 

podle toho o jaký druh nečistoty jde, může způsobit později reakci, která vede 

k degradaci spoje. Vměstky může tvořit oxid, který výrazně mění Seebeckův koeficient. 

Vznik prázdných prostor v pájce je ovlivněn špatným technologickým procesem 

(teplota, špatná smáčivost a samotný proces nanášení pájky, tavidla). Dutinky má na 

svědomí především tavidlo, které se při svém vypařování mísí s pájkou a jehož plyny 

mohou uvíznout v pájce.  

 

2.3.3 Pájení termočlánkových dvojic 

Spojování termočlánkových dvojic, především u peltierových článků vyžaduje výběr 

vhodných slitin, které nezhorší účinnost peltierova jevu, bude stálý a kompatibilní 

v průběhu života článku. Dalším zcela odlišným přístupem je pájení termočlánkových 

dvojic, které vyžadují pájecí slitinu, která neovlivní snímání generovaného napětí. Pro 

spojování termočlánků se používají slitiny bismutu, telluru, antimonu, selenu a olova. 

Obvyklé spojení bismut-tellur-selen a bismut-selen-antimon s mědí vytváří značný 

odporový převis. Ve slitině se formuje sloučenina obtížně rozpustná v čistém bismutu. 

V případě, že se použije čistý bismut s přidáním 0,8 až 1,2 % cínu, pak tuto nevýhodu 

lze eliminovat. Teplota tavení je 270 °C a díky příměsi dochází k nižší oxidaci než u 

čistého bismutu. [17] 

 Výběr pájky pro termočlánkové dvojice u peltierova článku je závislý na 

maximální provozní teplotě, aby bylo zamezeno neplánovanému odpájení během 

provozu. Pro pájení přívodních vodičů je doporučováno používat stejný druh pájky, 

jaký je použit pro vnitřní spoje a v žádném případě nekombinovat více druhů. Pro 

základní termoelektrické moduly se používá slitina 58/42 BiSn, která limituje modul do 

teploty 80 °C. Do 150 °C se používá olověná pájka SnPb 63/37 a do 200 °C SnSb 95/5. 

[18] 
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3 Měření termoelektrického napětí 

Zisk údajů o napětí vzniklých na přechodech pájených spojů je hlubší problematika, 

které je zapotřebí se věnovat stejně intenzivně jako samotnému materiálovému složení 

bezolovnatých pájek. Na měření má vliv řada okolností a vhodný výběr přesného 

přístroje zdaleka není jedinou zárukou spolehlivých výsledků. U zkoumání 

termoelektrických materiálů se sledují vlastnosti jako, elektrická vodivost, tepelná 

vodivost a Seebeckův koeficient. 

3.1 Metody měření  

Při měření termoelektrických vlastností se rozlišuje, jestli se měří celý, nebo částečný 

termoelektrický modul nebo jen materiál. Obecně jsou známy metody: bipolární, 

Harmanova, steady-state nebo Gao-Min. Teplotní rozdíl, který je pro vytvoření 

termoelektrického napětí nezbytný se doporučuje 4-20 K. Příliš malé rozdíly mohou 

vést k malé přesnosti. Ovšem jsou metody, kde rozdíl teplot může být i menší než 4 K. 

[19] 

3.1.1 Bipolární metoda 

Bipolární metoda slouží pro měření el. vodivosti s vysokou přesností. Eliminuje 

termoelektrické napětí vzniklé peltierovým jevem. El. vodivost se měří průchodem 

konstantního proudu vzorkem. Na koncích vzorku se změří napěťový potenciál. 

Seebeckův koeficient ovšem způsobí, že jedna strana vzorku se bude průchodem proudu 

ohřívat jinou rychlostí než druhá a vzniká teplotní gradient a rušivé vnitřní 

termoelektrické napětí, které ovlivní napětí na koncích. Bipolární metoda využívá 

periodického střídání směru průchodu proudu, čímž se oba konce zahřívají rovnoměrně. 

[20] 

3.1.2 Harmanova metoda 

Harmanova metoda slouží pro měření Seebeckova koeficientu. Metoda je založena na 

předdefinovaném vstupním el. proudu vzorkem, přičemž bezprostředně po odpojení 

přívodního napětí se měří napětí na vzorku. Vzorek nebo modul se průchodem proudu 

na jednom konci ohřeje a na druhém ochladí. Tím vzniká termoelektrické napětí, které 

se odečte. Průběh napětí je následovný. Po přiložení konstantního proudu je na vzorku 

napětí dané odporem vzorku. Po chvíli se vytváří teplotní gradient a k napětí se přičítá 

termoelektrické napětí. V momentě odstavení vstupního proudu se odporové napětí 

vytrácí a zůstává pouze Seebeckovo napětí, které v okamžiku vyrovnání teplot mizí. 

Tuto metodu je možné různě modifikovat, výsledky jsou ovšem méně přesné, protože 

nepočítají s odporovým teplem, případně Thomsonovým. Měření je doprovázeno 
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adiabatickými podmínkami na jedné straně modulu vytvořenými vhodnou izolací 

z důvodu vysokých tepelných ztrát při vysokých teplotách. [20] 

3.1.3 Metoda steady-state a Gao Min 

Metoda steady-state má základ v ustálení napětí, tepelného toku a teploty na obou 

stranách modulu. Termoelektrické vlastnosti jsou získány pomocí V-A charakteristiky a 

tepelného toku. Konce jsou udržovány na konstantní teplotě pomocí tepelného okruhu. 

V těsné blízkosti konců je měřena teplota a tepelný tok. Pracovní teplota u tohoto typu 

měření je vysoká, stejně tak ztráty a čas vynaložený pro měření. 

Metoda Gao Min je podobná steady-state s tím, že teplota není konstantní. 

Konstantní musí být tepelný tok. Vedlejší zdroj tepla dodává teplo. Druhá strana 

modulu je připojena k výměníku s pevně danou teplotou. Jak se jedna strana ohřeje, 

generuje se termoelektrické napětí, které napomáhá při zkratu se změnou tepelného 

toku. Nutností je známost odporu R. Díky otevřenému a uzavřenému okruhu lze 

porovnat veličiny a dopočítat se ostatních termických veličin. 

Chyby metod se odvíjejí od zanedbávaného tepelného odporu, proudění, efektivity 

izolací, ochranných atmosfér a dalších atributů. Víc než zvolená metoda je důležitější 

dokonalost provedení. [20] 

3.1.4 Principy měření 

Měření odporu je zdánlivě jednoduchá záležitost, ovšem samotné měření může být 

doprovázeno řadou odchylek. Základní dvou-vodičová metoda, uvedená na obrázku 8 

a), je jednoduchá, ale méně přesná proto se příliš nevyužívá. Nejvíce užívaná je čtyř-

vodičová metoda, která dvěma vodiči na koncích vzorku přivádí proud, tekoucí skrz 

vzorek a dva centrované vodiče, které měří napětí. Odečtením úbytku napětí mezi 

napěťovými sondami se určí odpor vzorku. 

 

 

Obrázek 8: Metody měření rezistivity, převzato a upraveno z [21] 
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3.1.5 Přímá metoda měření Seebeckova koeficientu 

Nejjednodušeji se měření provádí způsobem, kdy teplo je dodáváno na konce vzorků 

externě. Měřící sondy jsou přiloženy na tepelné zdroje v těsné blízkosti konců měřeného 

vzorku nebo jsou pevně zabudovány do vzorku zhotovenými otvory. Otvory se vrtají od 

přiměřené vzdálenosti od konců s ohledem na dostatečnou distanci mezi svorkami. 

Způsob se sondami ve vzorku je přesnější pro odečet teploty, protože se vylučuje špatný 

tepelný přechod mezi tepelným zdrojem a vzorkem. Jednoduché blokové schéma 

měřícího obvodu je znázorněno na Obrázek 9. 

 

 

Obrázek 9: Názorný model měřícího obvodu 

Profesionální měřící sestava měří teplotu a Seebeckův koeficient stejnými vodiči. 

Teplotu měří ve dvou bodech ve vzorku dva termočlánky, které mají známý Seebeckův 

koeficient. V jeden okamžik řídicí jednotka využívá termočlánky k získání teploty a ve 

druhé fázi se měří generované napětí. Elektrický kontakt s materiálem vzorku neovlivní 

údaj o teplotě, protože spojení termočlánku a vzorku je na stejné teplotě. Na Obrázek 10 

je znázornění systému přepínání měřících termočlánků teploty a termoelektrického 

napětí a graf na Obrázek 11 znázorňuje, jak se liší hodnoty prvního páru a druhého páru 

vodičů termočlánků. Čím je rozdíl teplot vyšší, tím se hodnoty více liší. Je to dáno tím, 

že každý kov z termočlánkové dvojice má jiný Seebeckův koeficient. Výsledný 

Seebeckův koeficient vzorku je získán odečtením známého koeficientu termočlánku. Při 

rozsáhlejší analýze je možné měřit současně i rezistivitu. Počítač, který proces měření 

řídí, přepíná výstupy do pozic podle potřeby a dopočítává hodnoty dle zadaných 

vstupních parametrů (vzorek, materiál termočlánků, teplota…). Výsledky poté dostávají 

podobu v reálném čase, viz Obrázek 12. Seebeckův koeficient zobrazený v grafu 

disponuje hodnotami symetricky kolem nuly. Efekt je způsoben kříženým přepínáním 

vstupů, které mají zajistit přesnější hodnoty zprůměrováním jejich absolutních hodnot. 

[22] 
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Obrázek 10: Systém přepínání měření teploty a napětí. Převzato a upraveno z [23] 

 

Graf na obrázku 11 obsahuje dvě křivky, které se rozevírají jako nůžky. To je 

charakteristické pro odlišné materiály, ze kterých je termočlánek složen. S každým 

stupněm teploty se propast mezi křivkami prohlubuje, čímž se obtížněji stanovuje 

skutečná hodnota, která se nachází v oblasti mezi křivkami. V grafu je možné si 

všimnout, že hodnoty napětí jsou poměrně vysoké. Díky tomu je možné s nižším 

teplotním rozdílem spolehlivě určit koeficient, aniž by vznikla větší chyba. Hodnoty 

v grafu jsou charakteristické pro polovodič. 

 

 

Obrázek 11: Profily termoelektrických napětí naměřené oběma páry vodičů. Převzato a 

upraveno z [23] 
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Obrázek 12: Grafy měřených termoelektrických parametrů v reálém čase. Převzato z [22] 

 

3.2 Nepříznivé vlivy a její eliminace 

Správnost naměřených dat může být ovlivněna různými druhy nedbalostí. Následující 

výčet v bodech vystihuje nejčastější z nich. 

 

- Nesprávný nebo nepřesný údaj o teplotě na koncích měřeného vzorku. 

- Špatný tepelný kontakt konce vzorku se zdrojem tepla. 

- Nesprávná příprava vzorku (nehomogenita, IMC, oxidační vrstva, 

kontaminace…). 

- Odpor měřicích kabelů od mikrovoltmetru (nedostatečný kontakt, oxidace 

koncových svorek…). 

- Špatná kalibrace měřicího přístroje (nutná kontrola a ověření přesnosti). 

- Rušivé napětí z okolí (řešení EMC). 

- Odvod tepla ze vzorku (vzdušné proudění, konstrukční součásti) 

- Lidský element. 
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Před samotným měřením je vhodné ověřit, že teplota zobrazená na displeji 

odpovídá skutečnosti. Ověření je možné pomocí jiných kalibrovaných přístrojů, a pokud 

se vyskytne chyba, je vhodné učinit nápravná opatření (překalibrování nebo přepočítání 

teplot). 

Nedostatečný kontakt vzorku se zdrojem tepla způsobí, že teplotní diference je 

menší než ve skutečnosti. Při výpočtu pak vzniká nepřesnost. Tuto nepřesnost lze 

kompenzovat tak, že měření se provádí s co největším rozdílem teplot a přemístěním 

snímačů teplot na co největší plochu vzorku. Pro zpřesnění je vhodné sečkat vhodný čas 

na stabilizaci a vyrovnání teplot. 

Měřící kabely mikrovoltmetru by měli mít přiměřený průměr a měli by mít stínění. 

Svorky by měli být pokoveny stálým materiálem, který nepodléhá oxidaci ani korozi. 

Přesto očištění a zajištění pevného mechanického spojení je pro minimalizaci chyby 

měření důležité. Před měřením je vhodné zkontrolovat, zda se na svorky nebo kabely 

neindukuje jiné napětí nebo nedostávají se skrze měřicí přístroj vyšší harmonické složky 

či jiné šumy. 

 

3.3 Analytické přístroje 

Termální analýza se zabývá určováním vlastností a stanovování různých teplotních 

koeficientů. Nejčastěji se určují vlastnosti jako je teplotní vodivost, odpor, tepelná 

kapacita a v neposlední řadě termoelektrické vlastnosti (Seebeckův koeficient). Obrázek 

13 a Obrázek 14 ukazuje princip měření přístroje LSR-3. Na trhu se pohybují výrobci, 

kteří navrhují své produkty pro oblasti výzkumu a kontroly kvality. Jedním z předních 

výrobců je společnost Linseis. Na termoelektrickou analýzu se zaměřují přístroje LSR-3 

a LZT-meter. Fungují velmi podobně, liší se hlavně možnostmi dalších termálních testů 

a designem. Obsahují 4 pece s možností rozsahu teplot od -100°C do +500, 800, 1100 a 

1500 °C. Tvar vzorků může být tyčový, diskový, nebo kvádrový. S pomocným 

adaptérem lze měřit i vzorky tenkých fólií. Zařízení vykresluje až 32 křivek, které lze 

porovnávat a veškerá data exportovat. 

Vzorek je umístěn mezi elektrody, které jsou vystaveny rozdílnému teplotnímu 

gradientu. Od kraje vzorku jsou zavedeny sondy, které měří teplotu a vzniklé napětí. 

Celý prostor je možné vyhřívat primárním zdrojem tepla a zajistit výchozí teplotu pro 

celý vzorek. [24] 
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Obrázek 13: Měřící model rezistivity vzorku přístroje LSR-3. Převzato a upraveno [24] 

 

 

Obrázek 14: Měřící model Seebeckova koeficientu přístroje LSR-3. Převzato z [24] 
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4 Experimentální část 

Návrh a měřící aparatura vychází z diplomové práce pana Jaromíra Dvořáka [2] a 

blokové schéma vystihuje Obrázek 15. Tato práce se věnuje odstranění nedostatků a 

zpřesnění finálních výsledků měření vhodnými úpravami. 

 

 

Obrázek 15: Blokové schéma přípravku pro získání termonapětí 

 

Stanice pro měření termonapětí je umístěna na dřevěném nosiči. Měřící stoleček je 

osazen dvěma peltierovými články, jeden pro chlazení a druhý pro ohřev. Mezi stolečky 

se vkládá měřený vzorek. Zdroj tepelného gradientu je umístěn v plastové krabičce a 

obsahuje dva transformátory. Jeden napájí teplejší zdroj tepla a druhý chladnější zdroj 

tepla. Měření teploty mají na starosti dva termočlánky PT100 umístěné na svorky u 

peltierových článků. Údaj o naměřené teplotě je převeden na napětí pomocí obvodu 

s OZ a zobrazen displejem voltmetru umístěným na horním krytu krabičky. Každý zdroj 

tepla má svůj displej. Údaj o teplotě je zároveň zpětnou vazbou pro zdroje teplotního 

rozdílu. Nastavení požadované teploty je možné pomocí potenciometru, který je 

přiřazen každému regulačnímu členu stolečku. Změřená hodnota termoelektrického 

napětí je získána pomocí externího přesného měřicího přístroje KEYSIGHT34461. 

Obrázek 16 ukazuje vnitřní konstrukci stanice včetně propojovacího příslušenství. 
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Obrázek 16: Stanice po rozevření krytů [2] 

4.1 Úprava stanice a měření 

Vzhledem k tomu, že zařízení je navrženo a konstruováno k přímému měření přesným 

externím voltmetrem, padlo rozhodnutí zaměřit se na zdokonalení a zpřesnění 

původního měřicího přípravku. Mnohem přesnější a odbornější provedení měřící 

aparatury, by vyžadovalo úplné přestavění zařízení nikoli jeho optimalizaci.  

První kroky vedly k otestování přesnosti nastavené teploty stolečků a jejich 

tolerancí. Po první analýze bylo zjevné, že jednotka slouží pouze k dostavování 

žádoucích teplot na stolečky. Displeje zobrazují měřenou teplotu, nikoliv nastavenou, 

což může být pro obsluhu matoucí. K ověření reálných hodnot byl využit termočlánek a 

multimetr pro měření teplot. Teplota udávaná jednotkou byla asi o 1 stupeň vyšší než 

hodnota změřená multimetrem. Při srovnání s pokojovým teploměrem bylo zjištěno, že 

teplota stolečků odpovídá přesnosti s tolerancí 0,5 °C. Lze tedy usoudit, že teplota 

měřená v bodě senzoru odpovídá poměrně přesnému údaji. Tím bylo jisté, že nemá cenu 

se zabývat změnou měřící metody a obvod pro měření se zpětnou vazbou zůstane 

stejný. 

Po rozboru obvodu zajišťující hysterezi a setrvačnost ohřevu a chlazení bylo 

shledáno, že regulace probíhá spolehlivě, ovšem kolísání teplot je výrazné zejména u 

vyšších teplot a teplot blížících se nule. Je to dáno především limitními faktory 

napájecího zdroje a účinnou efektivitou peltierových článků. Největší podíl na kolísání 

má umístění senzoru PT100 zajišťující zpětnou vazbu. U teplot kolem 30 °C teplota 

kolísá v rozsahu 1 °C, ale u 40 °C je to i 3 °C. Navzdory snah zpřesnit výsledná měření 

byla stabilita zhoršena. Důvodem je přemístění senzoru dále od zdroje tepla na vrchní 

část měděného bloku (podrobněji popsáno dále v textu).  
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Schéma kompletního elektrického obvodu stanice viz Obrázek 17. Při pohledu na 

obvod bylo shledáno, že bylo zbytečné instalovat dvě napájecí soustavy. Část obvodu 

s napájením by bylo vhodnější oddělit a konstruovat společně pro řízení obou 

peltierových článků. Ovšem výkon potřebný k chodu obou peltierových článků 

způsobuje značný ohřev a proto by bylo nutné vytvořit zcela nový návrh desky pro 

výkonnější transformátor. Výhoda může být shledána při poruše a výměně pouze jedné 

napájecí části. Potenciálním nedostatkem byla absence napájecího konektoru na 230 V. 

Z boční strany byl vyfrézován otvor a usazen bezpečnostní konektor na 230 V včetně 

doplnění kabeláže k napájecí svorkovnici. Omezujícím prvkem zařízení se zdá být i 9 

V baterie napájecí displeje, o které není v dokumentaci žádná zmínka. Ovšem po 

bližším zkoumání bylo zjištěno, že 9 V napájecí větev obsahuje rušení a negativně se 

odráží na funkci displeje. Odstranění rušení z 9 V větve nebylo provedeno, protože by 

vyžadovalo větší zásahy do obvodového návrhu s tím, že by se zlepšila akceschopnost, 

nikoli přesnost zařízení, na kterou byl kladen větší důraz. 

 

Obrázek 17: Schéma jedné obvodové desky pro řízení teploty peltierova článku [2] 
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Nastavovací členy (potenciometry) umístěné v panelu nejsou žádným způsobem 

ocejchovány. Pro snadnější obsluhu by bylo určitě přínosné provést, alespoň orientační 

měření a z výsledků vytvořit potisk číselníku na panel. Po analýze vzorků s rozdílnými 

rozměry a tepelnou vodivostí bylo zjištěno, že případný potisk by nemohl být přesný, 

protože pro měření hliníku je zapotřebí vybudit tepelný zdroj odlišně než u niklu. 

Empiricky bylo ověřeno, že maximální dosažitelná teplota na jednom peltierovém 

článku byla 63 °C a minimální 10 °C. U druhého článku byl rozsah 3 °C a 53 °C. 

Měření limitů bylo provedeno na odlišných vzorcích, proto je nutné brát limitní hodnoty 

s rezervou. 

Aby bylo možné stanovit přesnost měřených Seebeckových koeficientů, bylo 

nutné provést kontrolní měření na materiálech, u kterých je známa hodnota koeficientu. 

Ze školních zdrojů byl s ohledem na dostupnost vybrán hliník s čistotou 99,95 % a nikl 

s čistotou 99,99 %. Jak měřicí aparatura před optimalizací vypadala, je na Obrázek 18. 

 

 

Obrázek 18: Měřící aparatura před optimalizací 

Vzorek se vkládal pod tlustou vrstvu elektrické izolační pásky, čímž se zafixoval 

a měřicí vodiče se jen přiložily. Dva ohnuté plechy ve tvaru U se pomocí šroubů dostaly 

přítlakem do kontaktu s plochou peltierova článku a zajistila se tepelná výměna. Výše 

popsaná konstrukce je nevhodná, protože použitý plech má malou tepelnou vodivost. 

Izolace, která má zabránit kontaktu vzorku s plechem galvanicky spojeném s chladičem 

ještě více brání tepelnému přenosu. Oba chladiče jsou vybaveny větráčky, které sice 

foukají směrem od vzorku, avšak významně zvyšují vzdušné proudění kolem vzorků i 

stolečků. 

Nový návrh měl řadu neúspěšných pokusů, které ověřili důležitost tepelného i 

elektrického kontaktu s druhým kovem. První změnou bylo odstranění plechů s izolací a 

nahrazení měděnými moduly ve tvaru U (Obrázek 19). Senzor byl přemístěn na 
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měděnou plochu, aby měřená teplota odpovídala koncové teplotě vzorků. Na styčnou 

plochu byla nanesena tenká vrstva silikonové teplo vodivé pásky. Výsledky měření však 

prokázali, že přiložené vodiče ani po ztenčení a umístění kolem konců vzorku nejsou 

schopny se ohřát na provozní teplotu měděného modulu. Vypočítané hodnoty 

dosahovaly méně než 30 % napěťové úrovně tabulkových hodnot. 

 

 

Obrázek 19: První neúspěšný návrh 

Druhý návrh byl modifikací prvního a hlavní změna spočívala v oblouku 

uprostřed. Vzorek se vkládal do dutiny, která byla opatřena teplovodivou oboustranně 

lepicí páskou viz Obrázek 20. 

 

 

Obrázek 20: Modifikace prvního návrhu 

Díky oblouku a tlaku bylo možné zajistit efektivnější přenos tepla po obvodu 

vzorku. Měřící vodiče se museli vložit pod vzorek a průměr vzorků musel odpovídat asi 
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3 mm. Menší průměr vzorku znamenal problém, protože nebylo možné vzorek přitlačit 

k ploše keramiky a nedostatečné obepnutí obloukem vytvářelo tepelný most mezi 

vzorkem a upínacím modulem. Zlepšení ve formě oblouku se odrazilo v dosažení 50 % 

napěťové úrovně tabulkových hodnot. 

Po kritické analýze bylo usouzeno, že je nutné zhotovit flexibilní elektrody 

z mědi, které zajistí komfortní připojení bez ovlivnění připojených měřicích vodičů 

uživatelem. Toho bylo docíleno rozkováním konců vodiče a zbroušením brusným 

papírem. Elektroda tak dostala obdélníkový tvar a plynule pokračuje jako vodič 

kulatého průměru. Současně je elektroda vyvedena mimo dosah chladiče a peltierova 

článku. Zakončení vodiče ve tvaru háčku usnadní připojení kabelů z voltmetru a 

připojení nezávisí na tepelném přechodu, protože navázání je ze stejného kovu za 

pokojových teplot. K upevnění vzorku byly vyrobeny dva páry svorek z plátované 

mědi, která byla následně očištěna brusným papírem a doplněna otvorem o průměru 2 

mm. Svorkou lze přítlakem průměr zúžit na 1,5 mm. Využitím pomocného nástroje lze 

svorku ještě více rozevřít, ale primární užití je pro vzorky o průměru 1,8 mm. Druhý pár 

svorek má otvor vyvrtán na 3 mm průměr. Čistota plátované mědi i elektrod je dána 

elektrochemickou čistotou mědi s hodnotou 99,95 %. 

 Ke stolečkům byly zhotoveny celoplošné kryty z plexiskla, aby omezily vzdušné 

proudy a vytvořily oddělený prostor vzduchu, který se teplotně přiblíží regulované 

teplotě. Kryty byly opatřeny otvory na vzorek, a přívodní vodiče s elektrodami. Protože 

kryt zakrývá i konce chladičů, byla na konce chladičů nalepena molitanová izolace. Na 

zadní část elektrody se UV vytvrzovacím lepidlem za pomocí teplovodivé pasty přilepil 

senzor Pt100. Přívodní vodiče k senzorům i elektrodám byly staženy teplem smršťovací 

bužírkou. Na Obrázek 21 je stoleček připravený na vložení vzorku. Elektroda byla 

flexibilní do míry, že bylo možné ji umístit pod i nad svorku. Aby elektroda i svorka 

byly v těsném kontaktu a mohlo docházet k efektivní výměně tepla, bylo využito 

destiček z plexiskla. Destičky za pomocí šroubů pevně fixují měděný aparát k plochám 

keramiky, díky čemuž svorky sevřou vzorek a zároveň se elektrody znehybní. Pro 

šrouby bylo nutné prořezat do chladiče nový metrický závit M4. 

 



31 

 

 

Obrázek 21: Elektroda se svorkou v otevřeném stavu 

Měření prokázalo, že senzor umístěný v zadní části elektrody je ochlazován 

přívodem vodiče. Pomocí externího termočlánku a multimetru byla změřena teplota 

v bodě senzoru a dutiny vzorku, což přineslo u teplot kolem 30 °C rozdíl 5 °C a u teplot 

50 °C i 10 °C rozdíl. Nákres tepelných přechodů a odporů ilustrují Obrázek 22 a 

Obrázek 23. Při rozsáhlejší investigaci bylo zjištěno, že fixace destičkou způsobuje 

vyvrácení svorky a zadní část elektrody se nadzvedne nad keramický povrch. Nicméně 

při dodatečném přitlačení zadní části elektrody vatovou tyčinkou nepomohlo příliš 

snížit rozdíl teplot mezi senzorem a dutinou svorky. Naměřené hodnoty byly asi o 25 % 

vyšší, protože ve vzorci se napětí podělilo nižší teplotou, než jaká byla ve skutečnosti. 

 

 

Obrázek 22: Rozložení tepelných přechodů 
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Obrázek 23: Schéma tepelných odporů 

Protože naměřené teploty na elektrodách byly nižší než v dutině svorky, bylo 

logické přemístit senzor na místo, kde bude blíže ke zdroji tepla. Na původní místo 

keramiky bylo opět přilepeno čidlo teploty. Navzdory očekávání výsledky 

termoelektrických napětí byly opět nižší asi o 30 % a zbývalo poslední místo samotné 

svorky, kde nebylo snímání teploty vyzkoušeno. Do zadní části ke kořenu dutiny byla 

vyfrézována drážka o výšce keramiky a po spojení teplovodivou pastou a UV 

vytvrzovacím lepidlem proběhlo měření nejprve niklu a poté hliníku. Nový finální 

návrh je vykreslen na Obrázek 24 a Obrázek 25. 

 

 

Obrázek 24: Měřící sestava bez fixace a krytu 
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Obrázek 25: Nákres finální měřené sestavy 

 

4.1.1 Měření přesnosti na referenčních vzorcích 

Měření na referenčních vzorcích mělo za cíl ověřit přesnost probíhajících měření na 

měřicí aparatuře. Měření probíhalo v laboratořích školy za dohledu vedoucího práce. Při 

měření se dbalo na bezpečnost a vyšší nároky na čistotu, zejména vzorků. Následující 

grafy na obrázcích 26 a 27 ukazují výsledky měření na niklu a hliníku po konečné 

optimalizaci měřící aparatury. Veškerá naměřená data jsou uvedena v příloze I. 

Z výsledků je patrné, že měření niklu proběhlo s mnohem vyšší přesností než 

hliníku. Výsledky hliníku byly pravděpodobně ovlivněny kontaminací niklu 

z předešlého měření v kombinaci s oxidy. Nikl má mnohem větší potenciál z pohledu 

termoelektrického napětí než hliník, proto i malé množství niklu může výrazně ovlivnit 

měření hliníku. Dalším faktorem, který způsobil rozdílné výsledky, byl průměr vzorku a 

rozdíl tepelné vodivosti, která je u niklu 89 Wm-1K-1 a u hliníku 238 Wm-1K-1. 

Vzhledem k tomu, že majoritním materiálem pájek je cín, který má hodnotu 73 Wm-1K-

1, bude směrodatnější závislost niklu. Na nikl lze také nahlížet jako na materiál s menší 

povahou vytvářet tlusté vrstvy oxidů. [25] 

Mezní teplota uvedená v grafu je teplota mezi chladnějším a teplejším koncem 

vzorku. Grafy vykazují nerovnoměrné rozložení bodů, protože nastavování teplot 

probíhalo s orientačními rozestupy a odečítání hodnot komplikovalo kolísání teplot.  
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Obrázek 26: Graf relativních hodnot niklu 

 

 

Obrázek 27: Graf relativních hodnot hliníku 

 

Graf na Obrázek 28 ukazuje přesnost výsledků v závislosti na velikosti dosažené 

teploty teplejšího konce vzorku. Odchylka naměřených hodnot se v rozsahu 10 až 40 °C 

pohybuje v průměru kolem 2 %. Odchylka byla počítána pro tabulkovou hodnotu niklu 

při 27 °C, což vnáší do výpočtu drobnou chybu, avšak strmost křivky niklu v oblasti 

teplot grafu není příliš velká. Po posouzení posledních úprav bylo rozhodnuto, že i přes 
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stále viditelné nedostatky je zařízení ve fázi připravenosti pro měření vzorků pájek. 

Tabulková hodnota TE napětí niklu je 21,33 µV/K. 

 

 

Obrázek 28: Graf vlivu regulované teploty 

 

4.1.2 Výroba měřeného vzorku 

Příprava vzorku byla nedílnou součástí celého experimentu a kvalita provedení se 

mohlo výrazně promítnout do výsledků. K experimentálnímu měření byly vybrány 

pájky ve formě tyčí, od společnosti NeVo GmbH (Shenmao Technology Inc.), která 

darovala tyto vzorky. K ověřování termoelektrických povah byly v této práci vybrány 

pájky Sn100C PF604B a SAC305 PF606-B. U pájky SAC305 výrobce udává bod tavení 

217~219 °C a u Sn100C 227~228 °C. [26]  

Na Obrázek 29 je teplotní profil pájky Sn100C, který je doporučován výrobcem 

k dosažení kvalitně zapájených spojů a na Obrázek 30 je profil od společnosti Kester 

k pájce SAC305. Oba profily jsou podobné a vzhledem k formě přetavení, která byla 

zvolena, postačí dodržení maximálních teplot. 
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Obrázek 29: Teplotní profil pájky Sn100C. Převzato a upraveno [27] 

 

Obrázek 30: Teplotní profil pájky SAC (Sn96.5Ag3.0Cu0.5). Převzato a upraveno [28] 

 

Tabule pájek bylo před přetavením nutné nastříhat na drobné kousky na pákových 

nůžkách, aby bylo možné je umístit do formy. Kvůli možnosti vniknutí pevných 

vměstků do pájky byla k přetavení použita skleněná trubička omotána odporovým 

drátem určeným k ohřevu. 

Sklo je chemicky stabilní a zamezí difúzi prvků z formy do pájky. Odporový drát 

byl napájen 10 V s proudem 6,7 A. Zvyšování proudu drátem probíhalo postupně, kvůli 

zamezení nežádoucího pnutí v trubičce. Jedna strana trubičky byla zacelena kaptonovou 

páskou, která měla zabránit úniku pájky z trubičky po přetavení. Po naplnění kousky 

nastříhané pájky byl i druhý konec zaslepen páskou a po připojení byla sestava zavěšena 

ve vodorovné poloze pomocí stojanů. Obrázek 31 níže ukazuje celou sestavu. 
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Obrázek 31: Sestava připravená k přetavení pájky 

Jakmile po vizuální kontrole započalo tavení, bylo průběžně za pomocí otřesů 

dosaženo splynutí všech kousků pájky a na povrchu se vytvořila souvislá vrstva nečistot 

a oxidů. Během tavení byla kontrolována teplota odporového drátu, která byla 260 °C. 

Po úplném přetavení se napájení odstavilo a po zchladnutí byl odlitek vyklopen ven. 

Teplotní profil přetavovaných pájek neměl typický sedlový tvar, jak doporučuje 

výrobce, ale teplota lineárně rostla v rozsahu vytyčených teplot. 

Celkově bylo přetaveno 10 odlitků, které čekalo opracování na strojní frézce do 

tvaru podlouhlého kvádru. Před opracováním byl fixační nástroj frézy očištěn 

izopropylalkoholem a frézou byl polotvar opracován tak, aby byly odstraněny oxidy a 

nečistoty. Finální rozměry se lišily kus od kusu, ale v průměru neměli konce větší šířku 

než 3,5 mm. Hotové vzorky (Obrázek 32) mají délku 5 cm a hrany u konců byly 

sraženy, aby měly konce kulatý průměr a bylo možné je po vložení do svorky dostat do 

dobrého spojení pro vhodný prostup tepla. Před měřením byly vzorky očištěny 

izopropylalkoholem. 
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Obrázek 32: Hotové vzorky pájky Sn100C připravené k měření 

 

4.2 Měření Seebeckova koeficientu bezolovnatých pájek 

Vzhledem k tomu, že je obtížné najít skutečné důkazy o tom, jaké vlivy působí na 

změnu TE napětí v pájených spojích, bylo by vhodné experimentálně ověřit, které 

operace při návrhu a výrobním postupu mohou ovlivnit termoelektrické vlastnosti. 

Ověření vlivu se vztahuje na: 

 

 Rozměr a tvar vzorku 

 Přítomnost tavidla a dutin (angl. void.) 

 Morfologie vzorku, IMC, nehomogenita 

 Teplotní nelinearita 

 Kontaminace pájky jinými prvky 

 

5 vzorků od každé slitiny bylo podrobeno měření, které se pohybovalo v rozsahu 

teplot od 10 do 40 °C, kde na referenčních materiálech bylo ověřeno, že průměrná 

odchylka dosahuje 2 %. Rozdíl teplot se pohyboval kolem 10 °C. K měření byl využit 

milivoltmetr Keysight 34461 s rozsahem 100 mV, který umožňuje měřit až desetiny 

µV. Přístroj je vybaven funkcí null, která umožňuje vynulovat měřenou hodnotu. Toho 

bylo využito vždy před měřením, tak že se zkratovali měřicí vodiče, což způsobilo 

offset běžně kolem 4 µV. Měření probíhalo od nejnižších teplot pozvolným zvyšováním 

teploty a zpětným snižováním. Po každé nastavené teplotě následovala časová prodleva 

pro stabilizaci. 

Z naměřených napětí se vypočítala průměrná hodnota pro každý vzorek, odchylka 

od průměru, rozptyl a směrodatná odchylka. V příloze II. jsou v tabulkách uvedena 
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všechna podrobná měření. Grafy (Obrázek 33 a Obrázek 34) níže vypovídají o 

získaných relativních koeficientech vztažených k mědi. 

 

 

Obrázek 33: Graf č. 1 

 

 

Obrázek 34: Graf č. 2 
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Každá datová řada byla proložena linearizovanou spojnicí. U vzorku č. 5 pájky SAC305 

došlo k výraznému zkreslení z důvodu užšího konce vzorku a dostavení nedostatečného 

prostupu tepla. Výsledky z 5. vzorku nejsou započítány do finálních výsledků. 

Trendy naznačují, že obě pájky mají s rostoucí teplotou tendenci zvětšovat svůj 

termoelektrický potenciál, avšak proměřit nelinearitu v tak úzkém rozsahu teplot je 

velmi obtížné. Po zprůměrování všech pěti vzorků u obou pájek je zřejmé, že slitina 

SAC305 vykazuje větší potenciál než Sn100C. Zatímco slitina SAC305 obsahuje 0,5 % 

mědi u slitiny Sn100C je podíl mědi 0,7 %. Vyšší obsah mědi v pájce snižuje relativní 

koeficient vztaženému k mědi. 3 % zastoupení stříbra v SAC slitině a 0,2 % rozdíl 

obsahu mědi, při srovnání s Sn100C vytváří rozdíl mezi oběma pájkami pouhých 0,4 

µV/K. Pro získání absolutních hodnot Seebeckova koeficientu se odečte absolutní 

hodnota mědi, která je 1,83 µV/K. [2] Absolutní hodnota mědi je udávaná pro teplotu 

27 °C. Finální absolutní hodnota pro pájku SAC je -1,97 µV/K a Sn100C -1,59 µV/K. 

Tabulka 4 a 5 obsahuje shrnutí výsledků 10 měření pro každý vzorek.  

 

Tabulka 4: Shrnutí výsledků pájky Sn100C 

vzorek X [µV/K] σ2 [µV/K] σ [µV/K] 

1 -3,48 0,010 0,098 

2 -3,38 0,013 0,113 

3 -3,29 0,007 0,083 

4 -3,36 0,020 0,142 

5 -3,59 0,055 0,234 

průměr -3,42 0,02 0,13 

 

Tabulka 5: Shrnutí výsledků pájky SAC305 

vzorek X [µV/K] σ2 [µV/K] σ [µV/K] 

1 -3,89 0,150 0,387 

2 -3,79 0,064 0,254 

3 -3,71 0,113 0,336 

4 -3,82 0,015 0,124 

5 -3,12 0,006 0,080 

průměr  -3,80 0,04 0,13 
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4.2.1 Příklady výpočtů 

Příklady výpočtů jsou provedeny pro první řádek tabulky 4. Rovnice 1.4 je pro 

aritmetický průměr Seebeckova koeficientu. Rovnice 1.5 je pro rozptyl a 1.6 pro 

směrodatnou odchylku. Některé mezi výpočty jsou zaokrouhleny. 

 

𝑋 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1    [µV]  1.4 

=
1

10
∙ (−3,42 + ⋯ − 3,68)  =  −3,48 µ𝑉 

 

𝜎2 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1    [µV]  1.5 

=
1

10
∙ (−3,42 + 3,48) + ⋯ + (−3,68 + 3,48) =  0,01 µ𝑉/𝐾 

 

𝜎 = √𝜎22
    [µV]  1.6 

= √0,01 = 0,098 µ𝑉/𝐾 

 

Kde:  

N je počet prvků;  

�̅� je průměrná hodnota; 

   𝑥𝑖 je vybraná hodnota Seebeckova napětí; 

  X je aritmetický průměr Seebeckova koeficientu; 

  𝜎2 je Rozptyl; 

𝜎 je Směrodatná odchylka; 

 

 

4.2.2 Kontrola vzorků a změřených napětí 

Změřená napětí bezolovnatých pájek bez optimalizace uvedená v práci pana Dvořáka 

[2] zcela neodpovídala relevantním výsledkům. Relativní hodnoty nedosahovaly ani 30 

% reálně vzniklého napětí. Další nedostatek byl shledán ve výpočtech absolutních 

hodnot, kde relativní hodnota byla ještě navýšena o absolutní hodnotu mědi. Z pohledu 

tabulkových hodnot jsou výsledky po optimalizaci mnohem přesnější a navzdory špatně 

zvolené metodologii měření jsou výsledky pro orientační měření použitelné. Pro ověření 

vlivu morfologie a defektů pájených spojů na termoelektrická napětí je nutné využít 

přesnější způsob měření, např. sdružené měřící vodiče. Z toho důvodu nemohlo dojít 

k ověření vlivu dutinek, přítomnosti tavidla a krystalických změn na TE napětí. 

 Použití peltierových článků jako nástrojů k rozvážení teploty je značně limitující 

pro rozsah měřených teplot, který je kolem 50 °C. Při použití výkonnějších článků by 
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bylo možné rozsah zvýšit, ale vhodnějšími zdroji by mohli být např. odporová tělesa 

v kombinaci s použitím chladícího média. 

V literatuře je o vzniku a velikostech termoelektrických napětí často zmíněno, že 

není závislý na tepelném toku. S tímto tvrzením lze souhlasit avšak jen za určitých 

podmínek. Z fyzikálního hlediska je tepelný tok nedůležitým faktorem a u výpočtů 

Seebeckových koeficientů nefiguruje v žádné z běžně užívaných rovnic. Teoretický 

model uvažuje o již vzniklém tepelném spádu a jeho důsledcích. Ve skutečnosti je však 

obtížné zamezit vyrovnávání teplot mezi teplým a studeným koncem, přičemž se 

zvyšováním rozdílu probíhá proces vyrovnávání teplot s o to větší intenzitou. Představy 

o tom, že v obvodech vznikají nežádoucí potenciály i 100 µV jsou mylné. Nebezpečí 

vzniku parazitních termonapětí vyvstává na dlouhých vedeních, především kabelech. 

Tvar vzorku má velký význam u použité metodiky v této práci, protože jak se 

ukázalo, zajištění prostupu tepla musí být adekvátní ke zdroji tepla. Pro přesnější 

výsledky by bylo vhodnější zvolit větší vzdálenost mezi zdroji tepla nebo použít užší 

vzorek, aby vyrovnávání teplot příliš neovlivňovalo přechod se svorkou. 

Proměřené vzorky byly zkoumány optickým mikroskopem, který poodhalil menší 

defekty na povrchu. Při obrábění vzorků frézou docházelo v některých okamžicích 

k ohnutí vlivem tlaku na zúžený materiál. Prohnutí a zpětné narovnání způsobilo 

částečné narušení krystalické struktury v materiálu a snížil celkovou pružnost a pevnost 

vzorku. Pod optickým mikroskopem byly vidět pouze rýhy od frézovacího nástroje ve 

formě soustředěných kružnic a vrypy od neopatrného zacházení a upevňování 

svěrákem.  

Pro podpovrchové sledování a kontrolu homogenity byl použit rentgen. Snímky na 

Obrázek 35 ukazují detailní pohledy. Bohužel vzorky byly silnější než 2 mm a rentgen 

nebyl schopen prozářit materiál skrz. Na obrázku f) je vidět okraj vzorku, kde byla 

tenká oblast prozářena. Obrázky a) a b) jsou Sn100C a c) až f) SAC305. 
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Obrázek 35: Rentgenové snímky měřených vzorků Sn100C (a, b) a SAC305  (c, d, e, f)  

Vzhledem k tomu, že voidy se nenacházely ani na okraji vzorku a nebylo použito 

k přetavení tavidlo, lze soudit, že vzorky jsou bez dutin a homogenita je zachována 

v míře pro směrodatná měření. Na obrázku b) je vidět nepatrný vměstek. 

Výroba vzorků metodou, která je v práci uvedena výše, proběhla úspěšně a lze ji 

doporučit pro výzkum pájecích slitin. Opracování je časově náročné, ale nevedlo 

k znečištění ani narušení povahy, kterou má vnitřek pájeného spoje na desce plošného 

spoje. Výroba reálného pájeného spoje nevyžaduje vyšší nároky na proces, protože 

počítá s difúzí, oxidací a přítomností tavidla. 
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5 Závěr 

Dosavadní výsledky hledání výskytu a ovlivňování obvodů termoelektrickým napětím 

nasvědčují tomu, že návrháři i konstruktéři úspěšně potlačují negativní vlivy kvalitními 

technologickými řešeními. Jako nejlepší řešení se jeví použít napětí v pracovní úrovni 

nad hodnotami termoelektrických napětí. Napěťová úroveň v řádech stovek µV je 

bezpečná a rušení je více očekávatelné od jiných zdrojů než TE. Dnešní elektronické 

obvody běžně pracují s napětím řádově jednotek µV, ale na rozhraní křemíkových čipů, 

kde je spojení jednotlivých obvodových komponentů zajištěno jinou technologií než 

pájením, avšak tomu se tato práce nevěnuje.  

Zvláštní skupinu tvoří senzory založené na termoelektrickém jevu. Termočlánek 

musí být spojen kompenzačním vedením, které minimalizuje vznik dalších 

termočlánkových dvojic. Výraznějšímu ovlivnění podléhají přesné měřicí přístroje, kde 

je velmi důležitá povrchová úprava styčných ploch, materiálové složení přívodních cest, 

jejich délka i prostup tepla. 

Optimalizace stanice proběhla úspěšně, avšak metodika měření byla shledána za 

nevhodnou z pohledu přesnosti, protože vykazovala výrazné odchylky z důvodů 

závislosti na prostupu tepla vzorku a zdroje tepla. Doporučení pro další výzkum a 

konstrukci měřícího zařízení je využití přesnějšího způsobu měření Seebeckových 

koeficientů a to metodou sdružení měřících sond pro teplotu i napětí. 

Rozměr a tvar vzorku má na přesnost měření vliv v případě metodiky použité v této 

práci, nikoliv při sdruženém měření teploty a napětí. Jako úspěšný se zdá výrobní 

postup vzorků přetavením ve skleněné trubičce (křemenné sklo). Snadným způsobem 

bylo možné řídit rychlost a teplotu přetavení a současně zamezit kontaminaci jinými 

materiály z okolí.  

Výstupní hodnota TE napětí bezolovnatých pájek se pohybovala okolo 3 µV a 

razantního zvýšení hodnot nelze dosáhnout za podmínek, že se uživatel vyhne příměsím 

bismutu, niklu a antimonu. Výsledná měření prokázala hodnotu Seebeckova koeficientu 

3,42 µV u pájky Sn100C a 3,8 µV u pájky SAC305. Směrodatná odchylka je pro obě 

měřené pájky 0,13 µV. Měření na referenčních vzorcích prokázaly, že při každé výměně 

vzorku je důležité očistit styčné plochy od předešlého vzorku, aby nedocházelo ke 

kontaminaci a ovlivnění měření. 
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A PŘÍLOHA I. 
 

Tabulka 6: Měření niklu s PT100 umístěným v zadní části svorky 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

21,0 26,1 15,8 10,3 224 21,75 1,96 

21,4 26,6 16,2 10,4 226 21,73 1,88 

22,2 27,9 16,5 11,4 250 21,93 2,81 

23,4 30,1 16,7 13,4 295 22,01 3,21 

24,3 31,7 16,9 14,8 327 22,09 3,58 

25,8 34,5 17,0 17,5 378 21,60 1,27 

26,7 36,4 17,0 19,4 427 22,01 3,19 

29,0 41,0 17,0 24,0 510 21,25 0,38 

28,5 40,0 17,0 23,0 500 21,74 1,92 

28,4 39,8 17,0 22,8 498 21,84 2,40 

29,5 42,0 17,0 25,0 542 21,68 1,64 

28,6 42,0 15,2 26,8 583 21,75 1,99 

29,2 45,8 12,5 33,3 725 21,77 2,07 

28,3 46,9 9,7 37,2 824 22,15 3,85 

30,5 51,4 9,5 41,9 924 22,05 3,39 

32,6 55,8 9,4 46,4 1024 22,07 3,46 

35,5 61,5 9,4 52,1 1185 22,74 6,63 

33,9 58,3 9,5 48,8 1158 23,73 11,25 

35,7 61,8 9,5 52,3 1247 23,84 11,78 

36,1 62,7 9,5 53,2 1265 23,78 11,48 

36,5 63,5 9,5 54,0 1277 23,65 10,87 

33,3 63,5 3,0 60,5 1420 23,47 10,04 

31,7 60,0 3,4 56,6 1328 23,46 10,00 

25,4 47,5 3,2 44,3 950 21,44 0,54 

20,4 37,6 3,2 34,4 747 21,72 1,81 

13,5 23,9 3,0 20,9 449 21,48 0,72 

9,9 16,8 3,0 13,8 298 21,59 1,24 

8,1 13,2 2,9 10,3 222 21,55 1,05 

6,2 9,6 2,8 6,8 150 22,06 3,42 

13,8 9,5 18,0 8,5 201 23,65 10,86 

16,1 9,5 22,7 13,2 306 23,18 8,68 
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Tabulka 7: Měření hliníku s PT100 umístěným v zadní části svorky 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

24,2 18,6 29,8 11,2 45 4,02 14,80 

24,4 18,8 30,0 11,2 45 4,02 14,80 

25,3 16,8 33,8 17,0 68 4,00 14,29 

27,7 17,1 38,3 21,2 82 3,87 10,51 

28,8 17,2 40,3 23,1 88 3,81 8,84 

30,4 17,7 43,1 25,4 102 4,02 14,74 

30,7 15,7 45,6 29,9 120 4,01 14,67 

32,1 15,8 48,4 32,6 132 4,05 15,69 

31,0 12,3 49,7 37,4 150 4,01 14,59 

31,4 11,2 51,5 40,3 158 3,92 12,02 

32,2 11,1 53,3 42,2 165 3,91 11,71 

31,9 10,3 53,4 43,1 168 3,90 11,37 

25,8 11,2 40,3 29,1 114 3,92 11,93 

24,5 11,7 37,3 25,6 94 3,67 4,91 

26,1 14,9 37,2 22,3 83 3,72 6,34 

24,4 18,5 30,2 11,7 43 3,68 5,01 

25,9 21,3 30,5 9,2 33 3,59 2,48 

26,0 21,5 30,5 9,0 34 3,78 7,94 

27,2 21,4 33,0 11,6 46 3,97 13,30 

25,5 18,0 33,0 15,0 60 4,00 14,29 

25,1 17,1 33,0 15,9 62 3,90 11,41 

 

 

ϑ1 – teplota jednoho konce vzorku 

ϑ2 – teplota druhého konce vzorku 

ϑ – teplota mezi ϑ1 a ϑ2, mezní teplota 

Δϑ – rozdíl teplot mezi ϑ1 a ϑ2 

U – termoelektrické napětí naměřené na koncích vzorku 

S – relativní Seebeckův koeficient 

δ – odchylka od průměrné hodnoty Seebeckova koeficientu konkrétního vzorku 
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Tabulka 8: Měření niklu s PT100 umístěným na elektrodě 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

17,6 24,2 11,0 13,2 321 24,32 14,01 

18,4 25,3 11,4 13,9 339 24,39 14,34 

20,0 25,5 14,5 11,0 266 24,18 13,37 

20,8 25,6 15,9 9,7 232 23,92 12,13 

22,9 26,9 18,8 8,1 196 24,20 13,44 

25,3 29,4 21,2 8,2 196 23,90 12,06 

26,8 31,7 21,9 9,8 250 25,51 19,60 

25,9 31,7 20,0 11,7 289 24,70 15,80 

24,6 31,7 17,4 14,3 353 24,69 15,73 

23,7 31,7 15,7 16,0 393 24,56 15,15 

23,0 31,7 14,2 17,5 433 24,74 16,00 

23,0 33,5 12,5 21,0 525 25,00 17,21 

24,7 37,0 12,4 24,6 611 24,84 16,44 

24,7 38,3 11,0 27,3 685 25,09 17,64 

24,3 38,0 10,6 27,4 687 25,07 17,55 

19,0 28,3 9,7 18,6 455 24,46 14,69 

18,4 27,3 9,4 17,9 433 24,19 13,41 

 

 

 

Tabulka 9: Měření hliníku s PT100 umístěným na elektrodě 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

20,2 25,2 15,2 10,0 34,0 3,40 2,86 

21,1 26,8 15,3 11,5 39,7 3,45 1,37 

21,9 28,1 15,7 12,4 43,0 3,47 0,92 

22,8 29,8 15,8 14,0 48,3 3,45 1,43 

24,0 31,8 16,2 15,6 54,8 3,51 0,37 

25,7 35,0 16,4 18,6 63,3 3,40 2,76 

27,5 38,2 16,7 21,5 72,0 3,35 4,32 

27,4 38,0 16,7 21,3 76,5 3,59 2,62 
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B Příloha II. 
 

ϑ1 – teplota jednoho konce vzorku 

ϑ2 – teplota druhého konce vzorku 

ϑ – teplota mezi ϑ1 a ϑ2, mezní teplota 

Δϑ – rozdíl teplot mezi ϑ1 a ϑ2 

U – termoelektrické napětí naměřené na koncích vzorku 

S – relativní Seebeckův koeficient 

δ – odchylka od průměrné hodnoty Seebeckova koeficientu konkrétního vzorku 

 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty pájky Sn100C pro vzorek č. 1 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

17,6 12,0 23,1 11,1 -38,0 -3,42 1,61 

20,2 13,3 27,0 13,7 -45,0 -3,28 5,60 

21,2 15,3 27,0 11,7 -39,5 -3,38 2,97 

23,2 18,2 28,2 10,0 -35,0 -3,50 0,59 

24,4 18,2 30,5 12,3 -43,3 -3,52 1,18 

26,9 21,2 32,6 11,4 -40,0 -3,51 0,85 

28,7 23,4 33,9 10,5 -36,6 -3,49 0,18 

29,8 25,0 34,6 9,6 -33,5 -3,49 0,29 

30,7 25,2 36,2 11,0 -38,8 -3,53 1,38 

31,4 25,3 37,4 12,1 -44,5 -3,68 5,70 

 

Příklady výpočtů jsou provedeny pro 1. řádek tabulky 10. 

 

Teplotní diference    𝛥𝜗 = |𝜗1 − 𝜗2|  [°C] 

 

= |12 − 23,1| = 11,1 °𝐶 

 

Mezní teplota    𝜗 =
𝛥𝜗

2
+ 𝜗1   [°C] 

=
11,1

2
+ 12 = 17,55 °𝐶 

 

Relativní Seebeckův koeficient  𝑆 =
𝑈

𝛥𝜗
    [µV/K] 

=
−38

11,1
= −3,42 µ𝑉/𝐾                                             
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Odchylka od průměru 

𝛿 = |100 −
𝑆∙100

𝑋
|  [%] 

 

= |100 −
3,42 ∙ 100

−3,48
| = 1,61 % 

 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty pájky Sn100C pro vzorek č. 2 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

31,4 25,2 37,6 12,4 -43,8 -3,53 4,59 

29,4 22,2 36,6 14,4 -49,0 -3,40 0,76 

28,2 22,5 33,8 11,3 -40,6 -3,59 6,39 

26,2 19,2 33,2 14,0 -47,0 -3,36 0,59 

25,4 19,2 31,5 12,3 -41,4 -3,37 0,33 

24,1 18,2 30,0 11,8 -40,0 -3,39 0,38 

23,6 18,2 29,0 10,8 -36,5 -3,38 0,07 

22,1 16,1 28,0 11,9 -39,5 -3,32 1,71 

19,4 13,8 25,0 11,2 -36,0 -3,21 4,82 

18,9 13,6 24,2 10,6 -34,1 -3,22 4,74 

 

 

Tabulka 12: Naměřené hodnoty pájky Sn100C pro vzorek č. 3 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

19,1 14,0 24,2 10,2 -32,2 -3,16 4,07 

20,4 14,1 26,7 12,6 -39,5 -3,13 4,73 

21,3 14,8 27,8 13,0 -42,5 -3,27 0,65 

22,3 15,8 28,8 13,0 -42,5 -3,27 0,65 

23,7 17,3 30,1 12,8 -42,1 -3,29 0,05 

25,4 19,2 31,5 12,3 -41,5 -3,37 2,53 

28,3 23,3 33,3 10,0 -33,3 -3,33 1,20 

30,1 25,0 35,1 10,1 -33,5 -3,32 0,80 

30,7 25,0 36,3 11,3 -38,2 -3,38 2,73 

31,4 25,0 37,7 12,7 -43,0 -3,39 2,89 
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Tabulka 13: Naměřené hodnoty pájky Sn100C pro vzorek č. 4 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

31,4 25,1 37,7 12,6 -44,1 -3,50 4,16 

31,0 25,1 36,8 11,7 -41,0 -3,50 4,28 

30,5 25,1 35,8 10,7 -37,5 -3,50 4,30 

28,0 21,0 35,0 14,0 -47,8 -3,41 1,61 

27,6 21,0 34,1 13,1 -45,1 -3,44 2,45 

26,7 20,8 32,5 11,7 -39,7 -3,39 0,98 

25,1 19,1 31,1 12,0 -40,2 -3,35 0,31 

22,4 16,9 27,9 11,0 -35,2 -3,20 4,77 

21,4 15,6 27,1 11,5 -37,1 -3,23 3,99 

19,4 14,2 24,5 10,3 -31,6 -3,07 8,70 

 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty pájky Sn100C pro vzorek č. 5 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

19,4 14,0 24,7 10,7 -33,3 -3,11 13,41 

19,9 13,9 25,8 11,9 -39,8 -3,34 6,94 

21,2 15,5 26,8 11,3 -39,4 -3,49 2,99 

22,3 17,1 27,5 10,4 -35,9 -3,45 3,95 

22,8 17,4 28,2 10,8 -40,2 -3,72 3,57 

24,5 19,0 30,0 11,0 -40,0 -3,64 1,18 

25,7 20,5 30,9 10,4 -38,5 -3,70 3,00 

27,4 22,3 32,4 10,1 -38,0 -3,76 4,68 

28,8 22,5 35,0 12,5 -47,0 -3,76 4,62 

30,2 24,9 35,5 10,6 -42,0 -3,96 10,25 
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Tabulka 15: Naměřené hodnoty pájky SAC305 pro vzorek č. 1 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

30,0 25,1 34,9 9,8 -45,0 -4,59 18,13 

29,1 23,3 34,9 11,6 -51,0 -4,40 13,10 

26,8 20,7 32,8 12,1 -49,0 -4,05 4,18 

26,1 20,5 31,7 11,2 -46,0 -4,11 5,66 

25,3 20,7 29,8 9,1 -35,0 -3,85 1,06 

23,4 17,0 29,7 12,7 -48,0 -3,78 2,77 

23,2 16,7 29,7 13,0 -49,0 -3,77 3,04 

21,7 14,9 28,4 13,5 -49,0 -3,63 6,63 

20,7 14,7 26,6 11,9 -40,2 -3,38 13,10 

20,1 14,5 25,6 11,1 -36,9 -3,32 14,48 

 

Tabulka 16: Naměřené hodnoty pájky SAC305 pro vzorek č. 2 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

20,8 15,8 25,8 10,0 -35,0 -3,50 7,60 

20,8 14,7 26,8 12,1 -40,8 -3,37 10,98 

22,9 17,2 28,6 11,4 -40,0 -3,51 7,37 

23,4 17,3 29,4 12,1 -44,5 -3,68 2,91 

26,0 19,9 32,0 12,1 -45,5 -3,76 0,73 

26,7 21,7 31,7 10,0 -38,5 -3,85 1,64 

27,6 21,9 33,3 11,4 -47,1 -4,13 9,07 

29,0 23,2 34,7 11,5 -46,5 -4,04 6,75 

30,2 23,4 37,0 13,6 -54,0 -3,97 4,82 

30,9 24,7 37,0 12,3 -50,0 -4,07 7,32 

 

Tabulka 17: Naměřené hodnoty pájky SAC305 pro vzorek č. 3 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

30,9 24,8 37,0 12,2 -50,0 -4,10 10,39 

29,6 25,0 34,2 9,2 -38,4 -4,17 12,42 

28,5 22,7 34,3 11,6 -47,4 -4,09 10,06 

26,4 20,3 32,5 12,2 -47,5 -3,89 4,87 

25,3 20,2 30,4 10,2 -38,5 -3,77 1,67 

23,8 17,2 30,4 13,2 -48,8 -3,70 0,42 

22,7 17,3 28,0 10,7 -36,7 -3,43 7,62 

22,1 16,2 28,0 11,8 -41,0 -3,47 6,41 

21,7 16,4 27,0 10,6 -35,6 -3,36 9,54 

19,7 14,3 25,0 10,7 -33,6 -3,14 15,42 
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Tabulka 18: Naměřené hodnoty pájky SAC305 pro vzorek č. 4 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

20,1 14,9 25,2 10,3 -38,0 -3,69 3,44 

22,1 16,4 27,8 11,4 -41,0 -3,60 5,87 

23,1 16,5 29,6 13,1 -49,8 -3,80 0,50 

24,3 18,7 29,8 11,1 -41,5 -3,74 2,14 

25,7 20,5 30,8 10,3 -38,8 -3,77 1,40 

26,6 20,8 32,3 11,5 -44,3 -3,85 0,82 

28,0 23,7 32,3 8,6 -33,3 -3,87 1,35 

28,7 23,9 33,5 9,6 -37,5 -3,91 2,24 

29,4 23,9 34,9 11,0 -43,3 -3,94 3,03 

31,5 26,1 36,8 10,7 -43,3 -4,05 5,92 

 

Tabulka 19: Naměřené hodnoty pájky SAC305 pro vzorek č. 5 

ϑ [°C] ϑ1 [°C] ϑ2 [°C] Δϑ [°C] U [µV] S [µV/K] δ [%] 

31,9 26,5 37,2 10,7 -38,3 -3,58 1,18 

30,7 24,1 37,2 13,1 -45,9 -3,50 0,95 

29,8 24,1 35,4 11,3 -39,3 -3,48 1,69 

26,9 20,4 33,3 12,9 -45,0 -3,49 1,39 

26,0 20,4 31,5 11,1 -41,5 -3,74 5,69 

23,9 15,8 32,0 16,2 -57,4 -3,54 0,16 

22,5 15,4 29,6 14,2 -49,8 -3,51 0,86 

21,6 15,1 28,1 13,0 -45,3 -3,48 1,50 

20,3 14,8 25,8 11,0 -38,2 -3,47 1,83 

19,8 14,8 24,8 10,0 -35,8 -3,58 1,20 
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