




ABSTRAKT: 

 Předkládaná práce se zabývá použitím Peltierových článků pro tepelné cyklování při 

provádění zrychlených zkoušek na pracovišti pro termomechanické namáhání pájených spojů. 

Jejím základem je popis jednotlivých částí pracoviště. Je uveden Peltierův jev a jsou popsány 

Peltierovy články, které tvoří základ pracoviště. Jsou rozebrány možné způsoby řízení 

pracoviště a shrnuty jejich výhody a nevýhody. Byl sestaven a popsán systém zadávání 

teplotních cyklů spolu s elektronikou indikující poruchu článku. 

 

ABSTRACT: 

 This project deals with the use of Peltier frames for thermal cycling in the 

implementation of rapid testing in the workplace for thermo-mechanical stress solder joints. 

Its base is describing the various parts of the workplace. Peltier effect is shown and Peltier 

cells are described, which is the base of the workplace. They are analyzed possible ways to 

control workplace and summarized their advantages and disadvantages. It was constructed 

and described the system entering temperature cycles with electronics indicating fault frame.  
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Úvod 

Na vysokou spolehlivost elektronických výrobků je kladen velký důraz jak v letectví, 

kosmonautice a automobilovém průmyslu, tak i v dalších průmyslových odvětví a oblastech, 

jako je například vojenství, telekomunikace a výpočetní technika. Pájený spoj je nezbytnou 

součástí každého elektronického výrobku a s příchodem nových technologií v povrchové 

montáži a větším výskytem elektronických zařízení ve výše zmíněných oblastech se důležitost 

odhadu spolehlivosti pájeného spoje zvyšuje.   

Zkoušky spolehlivosti se provádí pro určení nebo ověření ukazatele spolehlivosti. Pro 

získání informace o spolehlivosti objektu v kratších lhůtách než při jeho běžném provozu 

nebo pro predikci se používají buď různé počítačové simulační programy (Ansys, …), nebo 

vývojová pracoviště, která stimulují různé mechanismy stárnutí – tzv. umělé stárnutí.  

Tepelné namáhání je jedním z nejzávažnějších vlivů, kdy důsledkem působení tepla 

vznikají procesy, které jsou buď vratné (změny rozměrů, průhyby materiálu apod.), nebo 

nevratné (stárnutí materiálu v důsledku změny struktury, nárůst intermetalické vrstvy apod.). 

Zrychlené zkoušky zde mohou probíhat simulací pracovního režimu za zvýšené teploty, nebo 

střídáním záporných a kladných teplot, případně za zvýšené relativní vlhkosti. To urychluje 

stárnutí a dochází k simulaci vnitřních jevů a urychlení degradace.  

„Zrychlené zkoušky stárnutí tepelným cyklováním se provádějí ve speciálních tepelných 

komorách, kde se rychle střídají teplotní cykly (chlad, horko). Protože pořizovací ceny 

teplotních komor náklady na jejich provoz jsou vysoké a jejich provedení ne vždy odpovídá 

požadovanému způsobu provedení zkoušek, bylo vyvinuto pracoviště pro termomechanické 

namáhání pájených spojů.“ [5]  

Toto pracoviště využívá Peltierových článků pro cyklování teplot a přes měděnou desku 

se kondukcí přivádí nebo odvádí teplo na desku s měřenými pájenými spoji.  

V průběhu používání tohoto pracoviště se přišlo na několik nedostatků a možných 

vylepšení pro zachování maximální spolehlivosti a životnosti celého pracoviště i jednotlivých 

komponent. Dále bylo zapotřebí sestavit systém zadávání teplotních cyklů a zkonstruovat 

zařízení hlídající poruchu Peltierových článků. 

Následující text se zabývá problematikou použití Peltierových článků pro tepelné 

cyklování. Práci lze rozdělit do čtyř částí. První část tvoří úvod do zrychlených zkoušek, popis 

peltierova jevu a peltierova článku (Peltierova chladícího modulu). Druhá část zahrnuje popis 

pracoviště pro termomechanické namáhání pájených spojů, jeho jednotlivých částí a systém 

zadávání cyklů. Ve třetí části práce je rozebrána problematika hlídání poruch peltierových 

modulů a realizace nejpraktičtějšího z nich. V poslední části je vyhodnoceno měření 

spolehlivosti použitých modulů po uplynutí cca 10 000 cyklů střídání teploty. 
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1 Zrychlené zkoušky 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem zrychlených zkoušek spolehlivosti je zajistit to, že 

použitím určitého návrhu či výrobního postupu bude dosaženo zamýšlených vlastností 

výrobku. Proto existují různé standardy a normy, zabývající se touto problematikou. Jejich 

hlavním cílem je: 

 Poskytnout základní technické informace pro porozumění dané problematiky, což 

je nezbytné k návrhu výrobku s přiměřenou spolehlivostí. 

 Dát možnost porovnat výsledky s jinými zkouškami či testovacími programy. 

 Snížit cenu výrobku a vyhnout se časově náročnému opakovanému testování při 

každé změně návrhu. 

 Dát alternativu k časově náročným zkouškám nezbytných k určení spolehlivosti 

produktů určených do náročných podmínek nebo produktů s nízkou tolerancí 

chybovosti. 

Mezi nejobecněji používané mezinárodní standarty, zabývající se pájenými spoji, patří J-

STD (Joint Industry Standard) [1], jehož procedurami se dnes řídí řada společností, které 

navrhují nebo vyrábí elektrické či elektronické výrobky. 

 Spolehlivost pájených spojů závisí především na prostředí, v němž je výrobek 

používán. V tabulce č. 1 je ukázáno devět základních kategorií prostředí pro elektroniku 

s pájenými spoji a jejich nejhorší, ale realistické podmínky. Tyto kategorie prostředí jsou 

seřazeny v pořadí se vzrůstající náročností a bez úvahy doby používání. Mělo by být 

poznamenáno, že T není rozdíl mezi možnými teplotními extrémy. Tyto extrémy jsou 

předpokládány jen v různých geografických oblastech. T představuje největší předpokládaný 

rozdíl teplot, který může výrobek prodělat. Tabulka č. 1 také odhaduje počet cyklů během 

doby používání výrobku. Některé kategorie (vojenství, použití v kosmu, atd.) mají své 

podkategorie, které berou v potaz použití za různých situací, v různých oblastech atd.   
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Tab. 1:  Nejhorší případy prostředí pro SME (Povrchově Montovaná Elektronika) a  doporučené 

zrychlené zkoušky  pájených spojů SME pro nejčastější používané kategorie  podle J-STD [1]. 

 Nejhorší případ používaného 

prostředí 

  Zrychlené zkoušky 

Kategorie použití Tmin Tmax T
(1) Doba 

namá

hání 

Cyklů 

za rok 

Typická 

doba 

provozu 

Přijatelné 

riziko 

selhání 

Tmin Tmax T
(2) tD 

 

 [°C] [°C] [°C] [h]  [rok] [%] [°C] [°C] [°C] [min] 

1) Spotřební 

elektronika 

0 +60 35 12 365 1-3 1 +25 +100 75 15 

2) Počítače +15 +60 20 2 1460 5 0,1 +25 +100 75 15 

3) Telekomunikace -40 +85 35 12 365 7-20 0,01 0 +100 100 15 

4) Komerční letectví -55 +95 20 12 365 20 0,001 0 +100 100 15 

5) Průmysl a osobní 

doprava 

-55 +95 20 12 185 10 0,1 0 +100 100& 15 

&40 12 100 

&60 12 60 

&80 12 20 + CHLAD
(3)

 

6) Pozemní vojsko 

a námořnictvo 

-55 +95 40 12 100 10 0,1 0 +100 100& 15 

&60 12 265 + CHLAD
(3)

 

7) Vesmír -55 +95 3 až 

100 

1 8760 5-30 0,001 0 +100 100& 15 

12 365 + CHLAD
(3)

 

8) Vojenské 

letectvo 

-55 +95 40 2 365 10 0,01 0 +100 100& 

 

15 

60 2 365 

80 2 365 

&20 1 365 + CHLAD
(3)

 

9) Automobilové 

motory 

-55 +125 60 1 1000 5 0,1 0 +100 

 

100 

 

15 

 &100 1 300 

&140 2 40 + CHLAD
(3)

 a velké T
(4)

 

 = rozšířené testování 

(1) T reprezentuje maximální teplotní rozdíl, ale nezahrnuje ztráty. Díky ztrátám je čistý teplotní cyklus 

umělého stárnutí poměrně nepřesný. Je nutné poznamenat, že rozsah teplot cyklu (T) není rozdíl mezi možným 

maximem Tmax a minimem Tmin (provozními teplotními extrémy). T je výrazně menší. 

(2) Všechny urychlené testy musí mít nárůst teploty <20°C za minutu a výdržné doby v teplotních 

extrémech 15 minut. Z toho by mělo vyjít přibližně 24 cyklů denně. 

(3) Poškozující mechanismus v pájce způsobený změnami v pájce při nízkých teplotách. Pro zařízení 

určené i pro práci v chladném prostředí, používáme přidané cyklování “CHLAD” od -40 do 0 °C s výdržnými 

dobami dostatečně dlouhými pro ustálení teploty, doporučený počet cyklů je shodný s počtem cyklů v aktuální 

kategorii použití. 

(4) Poškozující mechanismus pájky tepelným cyklováním je jiný pro velké teplotní výkyvy překračující 

rozsah od -20 do +20°C j. Pro zařízení, které v provozu dosahuje většího rozdílu teplot je navíc vhodné testovat 

“VĚTŠÍ T” s teplotními cykly podobnými skutečnosti, doporučený počet cyklů je shodný s počtem cyklů v 

aktuální kategorii použití. 
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2 Peltierův jev 

Peltierův jev je znám od roku 1834, kdy ho objevil francouzský fyzik Jean Charles 

Peltier. Tento jev je inverzní k Seebeckovu efektu - jsou-li spojeny dva vodiče z různých kovů 

do uzavřeného obvodu a mají-li spoje různou teplotu, protéká obvodem elektrický proud. 

Peltierův jev – protéká-li stejnosměrný elektrický proud z vnějšího zdroje Seebeckovým 

obvodem, pak vzniká teplotní rozdíl mezi oběma spoji. Teče-li proud z vnějšího zdroje daným 

spojem stejným směrem, jaký má proud při ohřátí tohoto spoje v Seebeckově jevu, pak se 

daný spoj ochlazuje. Prochází-li proud směrem opačným, pak se spoj ohřívá. Peltierův efekt 

závisí na druhu kovů a na jejich teplotě.  

2.1 Peltierův článek 

Peltierův článek se skládá ze dvou polovodičových tělísek, spojovacího můstku a 

kontaktních plošek. Základní zapojení článku je znázorněno na obr. 1.  

 

Obr. 1:  Základní zapojení Peltierova článku [6] 

Jako základní materiál se v článcích pro své skvělé termoelektrické vlastnosti používají 

převážně vizmut-telluridy (termální systémy Bi-Te-Se (N-typ) a Bi-Sb-Te (P-typ)). Spojovací 

můstky a kontaktní plošky jsou zhotoveny převážně z mědi a mají za úkol absorbovat a 

vyzařovat teplo. Kontaktní plošky jsou dále určeny k přívodu el. energie. Jednotlivé 

Peltierovy články se obvykle zapojují do série ve větší celky, tzv. chladící termobaterie, které 

jsou vloženy mezi dvě keramické destičky s dobrou tepelnou vodivostí (Obr. 2). 
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Obr. 2:  Termobaterie [11] 

Jednotlivé články jsou charakterizovány jejich výkonovými vlastnostmi, rozměry a dále 

se rozdělují podle druhu určení. 

Výkonové charakteristiky: 

∆Tmax - maximální teplotní rozdíl mezi teplou a studenou stranou článku při nulovém 

chladícím výkonu (Qc = 0) 

Qmax - chladící výkon při nulovém teplotním rozdílu mezi teplou a studenou stranou 

článku (∆Tmax = 0) 

Imax - maximální proud procházející článkem při maximálním teplotním rozdílu mezi 

teplou a studenu stranou ∆Tmax 

Umax - maximální napětí při průchodu maximálního proudu a nulovém chladícím 

výkonu (Qc = 0)  

Podle druhu určení se dají Peltierovy články rozdělit na články standartní, články určené 

pro cyklování, mikročlánky (malé rozměry, chlazení čipů,…), vysoko výkonové, s centrálním 

výřezem (použití v optických aplikacích, lasery), kaskádní uspořádání (větší výkony a rozdíly 

teplot), generátory elektrické energiea a články s vysokou citlivostí (měřící přístroje, 

infračervené detektory).  

Peltierovy články mají uplatnění v různých odvětvích - lékařství, laboratorní zařízení, 

klimatizační zařízení a v poslední době se začínají uplatňovat i v chlazení procesorů a čipů. 

Jejich výhodou je jejich spolehlivost, nemají žádné mechanické části, nepoužívají se freony, 

mají vysokou životnost (desítky let) a možnost modulární stavby chladicích zařízení, a tím 

snadné zvýšení chladicího výkonu, možnost ohřevu i chlazení stejným modulem (změnou 

polarity proudu), možnost dosažení i velmi nízkých teplot (až -80
o
C), nevydávají žádné rušivé 

zvuky ani vibrace, pracují v každé poloze, jsou levnější, než jiné účinné systémy chlazení, 

mají malou tepelnou kapacitu a lze s nimi dosáhnout přesné regulace teploty jednoduchým 

nastavením velikosti napětí. Jejich nevýhodou oproti běžným kompresorovým a absorpčním 

agregátům je, že nedosahují takových výkonů.   
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3 Popis pracoviště 

Pájený spoj v elektronických zařízení je jeden z nejdůležitějších prvků. Plní funkci jak 

elektrického spoje, tak mechanické fixace. Jeho selhání mívá za následek poruchu celého 

zařízení. 

Slitiny cínu a olova byly do nedávna využívány jako ideální pájka hlavně díky svým 

mechanickým vlastnostem a spolehlivostí. V rámci legislativy a směrnice EU (WEEE 

2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC) o snížení objemu nebezpečných látek v odpadu, zlepšení  

zkvalitnění recyklačních procesů se snažíme vytlačit používání nebezpečných látek 

v elektrotechnice (olovo, benzen, chloroform, kyanidy, rtuť, nikl, toluen, chrom aj.). 

Zavedením bezolovnatých pájek nám sice pomohlo používání olova v elektrotechnice omezit, 

zárověn však přineslo řadu jiných problémů, se kterými se musíme vypořádat. Bezolovnaté 

pájky jsou nejen dražší, mají vyšší bod tavení a horší smáčivost, ale také má vytvořený pájený 

spoj horší mechanické vlastnosti a je více náchylný ke vzniku negativních procesů snižující 

jeho spolehlivost (tvorba whiskerů – jehlovitých kovových výrůstkú, vznik voidů – dutin 

uvnitř pájeného spoje). Za dobu používání olovnatých pájek již máme znalosti o správné 

technologii vytváření pájených spojů na rozdíl od používání bezolovnatých. Nejen proto má 

pak takový význam provádění zrychlených zkoušek.  

Pracoviště pro termomechanické namáhání pájených spojů má za cíl být alternativou až 

konkurencí doteď používaných zařízení pro zrychlené zkoušky tohoto druhu. Za dobu svého 

vývoje a existence prodělalo několik modifikací a to hlavně v oblasti ovládání a regulace. 

Pracoviště je ve fázi funkčního vzorku a celé ho lze rozdělit do dvou základních částí a to na 

řídící desku a desku s tepelným výměníkem. 

3.1  Řídící deska 

Na této desce se nachází vše, co je potřeba k ovládání Peltierových článků umístěných 

v tepelném výměníku. Napájení je zprostředkováno koncovým regulačním stupněm (dále jen 

KRS), který je umístěn spolu s dalšími komponenty na řídící desce. KRS je napájen ze 

spínaného 12 V DC zdroje, který je napájen přes hlavní stykač. Na hlavní stykač je napojena 

též zásuvka 230V AC a 12V DC zdroj pro napájení řízení stykačů. Na spínací kontakty 

stykače ovládajícího přívod vody do chladící části výměníku je připojena zásuvka 4x230V 

AC a na rozpínací je připojena druhá zásuvka 4x230V AC (invertovaná). Toto zapojení je 

vhodné pro případné modifikace přidáním dalších topících nebo chladících prvků do oblasti 

výměníku aby bylo dosaženo vyšších případně nižších teplot. Pod deskou KRS je dále 

umístěn elektronický časovač pomocí kterého se nastavuje teplotní profil a řídí cyklování 

(obr. 4). Rozložení lze vidět na obrázku č. 3. 
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Obr. 3:  Rozložení prvků na  řídící desce [5] 

 

Obr. 4:  Fotografie řídící desky a umístění časovače  

 

Obr. 5:  Fotografie řídící desky  (pohled shora)  
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Hlavní výhodou tohoto pracoviště je velmi nízká cena převážně vůči pecím používaných 

pro zrychlené zkoušky. Také odběr proudu je několikrát menší. Další výhodou je snadné 

umístění měřených vzorků desek s měřenými pájenými spoji, kdy se jednoduše umístí na 

tepelný výměník za použití teplovodivé pasty. Zařízení snímací funkci spoje tak může být 

jednoduše připevněno přímo k testovanému spoji bez nutnosti tahání svazků drátů z pece. Při 

použití kaskádních termobaterií, tedy několika článků nad sebou nebo použitím správného 

chlazení je možné dosáhnout velmi nízkých teplot (až -80 °C).  

3.1.1 Koncový regulační stupeň (KRS) - (řízený zdroj) 

Pro napájení a ovládání Peltierových modulů je použit koncový regulační stupeň  

vyvinutý firmou CON BRIO (Obr. 6). Jedná se o analogově nebo digitálně řízený zdroj 

spojitého napětí v mezích od -30 do +30V a výstupním proudem od -12 A do +12 A. 

Maximální výstupní napětí je rovno napětí napájecího zdroje sníženého o 1V. Tato deska 

slouží k plynulé regulaci teploty pomocí Peltierových modulů v rozsazích od kladných teplot 

k záporným (přepólováním napájení modulu dochází k ohřevu, místo chlazení). Desku je 

možno použít v kombinaci s regulátorem, převodníkovou kartou nebo řídícím počítačem k 

přesné regulaci teploty pomocí Peltierových modulů, a to v rozsazích, které umožňují dané 

moduly (+300°C až -80°C). KRS může být napájen libovolným zdrojem nestabilizovaného 

stejnosměrného napětí od 12V do 30V s patřičnou výkonovou dimenzí pro spotřebu dané 

aplikace. Řízení výstupního napětí se děje buď analogovým signálem z DA převodníku nebo 

z potenciometru v rozsazích -5 V až + 5 V nebo 0 V až 10 V (dolní hranice znamená 

maximální chlazení, horní hranice znamená maximální topení). Digitální řízení slouží pro 

přímé řízení počítačem bez nutnosti použití DA převodníku. [11] 

Technické parametry KRS: 

Napájecí napětí:             12 V= až 30 V= (i nestabilizované) 

Výstupní napětí:               +/- napájecí napětí (výstupní napětí je plovoucí) 

Výstupní proud:               max. +/- 12 A 

Řídící signál:                    -5V až +5V  nebo 0 až 10V 

Rozměry:                        135 x 120 x 50 mm 

Montážní otvory:            90 x 107 
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Obr. 6:  Koncový regulační stupeň (KRS) [11] 

3.1.2 Elektronický časovač  

Elektronický časovač (Obr. 7) byl navržen v rámci bakalářské práce [3] jako řídící 

jednotka pro testovací zařízení měřící spolehlivost pájeného spoje pomocí 

termomechanického cyklování. Časovačem lze nastavit až 100 000 cyklů a dobu ohřívání a 

chlazení v rozsahu 1minuty – 1hodiny nezávisle na sobě. Časovač je odolný vůči přerušení 

dodávky el. energie – uchovává nastavení a počet uplynulých cyklů a po obnovení dodávky 

el. energie pokračuje ve své funkci od stavu před přerušením. 

 

Obr. 7:  Elektronický časovač  
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Popis časovače 

Základ časovače tvoří mikropočítač ATmega 8515 pracující na frekvenci 8MHz. 

Napájení je možné buď přímo ze sítě (časovač má zabudovaný vlastní 5V stabilizovaný 

zdroj), nebo přivedením z externího 5V stabilizovaného zdroje. O uchovávání dat nutných 

k obnovení funkce po přerušení napájení se stará buď vnitřní, nebo vnější paměť EEPROM, 

která nepotřebuje napájení pro uchování dat. Externí paměť je k mikropočítači připojena 

pomoci sériové sběrnice I
2
C 

Časovač se ovládá trojicí tlačítek (a, b, c), které jsou umístěny na přední straně vertikálně 

vedle LCD displeje: 

a) Navyšování nastavené hodnoty na aktuální pozici. 

b) Posouvání mezi pozicemi, nulování 

c) Potvrzení nastavené hodnoty, spouštění a zastavování běhu testování. 

Zobrazení je zprostředkováno dvouřádkovým, 16ti znakovým LCD displejem. 

Výstup časovače tvoří spínací relé. 

Časovačem lze nastavit různé doby sepnutí („TA1, TB1, TC1, TD1 a TE1“) a doby 

rozepnutí („, TB2, TC2, TD2 a TE2“) výstupních svorek relé. Příklad výsledného průběhu 

jednoho cyklu dle nastavení dob intervalů je ukázán na obrázku 8.  

 
Obr. 8:  Průběh jednoho cyklu [3] 

Podrobný návod nastavení časovače je uveden v použité literatuře [3] (DONCOV, J. 

Elektronický časovač) 

3.2 Deska s uložením tepelného výměníku 

Tato část zůstala takřka beze změn. Jedná se o konstrukci z tvrzeného laminátu, která 

slouží k uložení měděné desky, jejíž spodní strana je opatřena chladícím systémem. Tento 

systém se skládá z měděné trubičky ve tvaru písmene „S“ a slouží k odvodu tepla ve fázi 

chlazení plošného spoje, kdy tudy protéká studená voda a je ke spodní desce připájen. Na této 

desce jsou pravidelně rozmístěny peltierovy články, které jsou mezi sebou elektricky 

propojeny paralelně. Na Peltierových článcích je položena další měděná deska, která slouží 

pro přenos tepla na desku plošného spoje (fáze ohřevu) a odvádí teplo z plošného spoje (fáze 
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chlazení). Pro lepší přenos tepla je mezi články a měděné desky nanesena teplovodivá pasta. 

Na horní stranu této plotny se připevňují desky testovaných plošných spojů. Na obrázku č. 9 

je znázorněn 3D model pro lepší znázornění uspořádání výměníku, fotografie výměníku 

můžete vidět na obrázku č. 10 spolu s deskami měřených pájených spojů a kontrolou jejich 

poruchy. Kontrola poruchy spoje je zde provedena indikací LED diody zapojené s pájeným 

spojem do jednoduchého obvodu. Důvodem použití tohoto uspořádání je zajistit co největší 

efektivitu tepelného působení, co nejjednodušší konstrukci, která lze snadno vyrobit 

v laboratorních podmínkách a zároveň umožňuje co nejsnadnější přístup k testovaným 

součástkám.    

 

Obr. 9:  3D model tepelného výměníku  
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Obr. 10:  Fotografie tepelného výměníku  

3.3 Ovládání pracoviště 

Pracoviště lze řídit několika způsoby. Mezi dva základní patří ovládání pomocí programu 

běžící v PC. PC je připojeno přes digitální vstup ke KRS, který pak ovládá proud do 

Peltierových článků. Druhý způsob je pomocí časovače ovládající přímo stykač spínající 

přímo proud do Peltierových článků. 

3.3.1 Řízení KRS programem v PC  

Tento způsob řízení byl jedním z prvních řešení. Výstup KRS je řízen digitálním vstupem 

připojený na LPT port v PC. Je nutné použít zpětnou vazbu ve formě teploměru 

monitorujícím teplotu na tepelném výměníku propojeného s PC přes sériový port COM1. 

Tento způsob řízení umožňuje snadné a přesné nastavení teplotního profilu. Lze také 

snadno a rychle měnit jeho parametry bez delšího přerušení měření. Dále stačí jen jeden 

spínaný 12V DC zdroj, o přepólování se stará KRS. Je vhodné připojit bimetalovou pojistku 

na tepelný výměník pro případ poruchy, aby nedošlo ke zničení Peltierových článků. 
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Obr. 11:  Blokové schéma –  řízení KRS pomocí PC  

 Použitý teploměr: 

Jako zpětná vazba slouží v tomto případě na zakázku upravené teplotní čidlo TM pro port 

RS232 od firmy Papouch s.r.o. (Bylo nutné upravit interval odesílání hodnot z 10 s na 1 s.).  

 Řídící program: 

Pro účely tepelného cyklování pomocí PC byl vyvinut program, který má na starosti 

řízení výstupu KRS.  

 

Obr. 12:  Řídící program  

Program má jednoduché uživatelské rozhraní, pomocí něhož lze nastavit počet cyklů 

(Cycles), maximální (Temperature of heating) a minimální (Temperature of cooling) teplota a 

doby setrvání na maximálních (Length of hot cycle) a minimálních (Lenght of cold cycle) 
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teplotách. Program ukazuje aktuální stav (teplotu, stav cyklu – ohřev/chlazení a počet 

uplynulých cyklů). Programu se spouští tlačítkem „RUN“ a zastavuje tlačítkem „STOP“. 

Tento systém řízení pracoviště však nebyl dopracován, proto ho pro naše účely nelze 

použít. Podrobnější informace lze najít v literatuře [5] (HRUBAN, J. Pracoviště pro měření 

termomechanického namáhání). 

3.3.2 Řízení časovačem 

Při tomto způsobu řízení ovládá časovač přímo řídící svorky stykače, který spíná proud 

do článků. Stykač podle stavu řídících svorek přivádí do článků buď +12V (spínací kontakt) 

nebo -12V (rozpínací kontakt). Je nutno využít obou 12V DC spínaných zdrojů (jeden pro 

kladné a druhý pro záporné napětí). Použitý časovač může být třeba ten, který je popsán 

v kapitole 3.1.2. Zapojení je doplněno o bimetalovou pojistku, která v případě přehřátí vypne 

hlavní stykač. Tím se odpojí od napájení celého pracoviště a zamezí se tak zničení článků.  

Tento způsob řízení má svou výhodu hlavně ve své jednoduché konstrukci. 

Hlavní nevýhoda je v absenci zpětné vazby, takže nastavení přesnějšího teplotního 

profilu je prakticky nemožné. Tomu napomáhá i fakt, že náš časovač má nejmenší možnou 

nastavitelnou časovou jednotku 1 minutu. Díky tomu se jednotlivé intervaly musí nejdříve 

změřit a poté nastavit do časovače. Intervaly jednotlivých cyklů jsou pak stejné a při změně 

okolních teplotních podmínek dochází ke změně teplotního profilu (max. a min. teplota 

článků, strmost ohřívání i chlazení, atp.). Další nezanedbatelnou nevýhodou je skoková změna 

polarity napětí na  článcích, což vede ke snížení jejich životnosti – při skokové změně polarity 

dochází k termomechanickému namáhání uvnitř článku a postupná plastická deformace může 

vést až k jeho zničení. Setrvání na určité teplotě je také nemožné, protože jsou k dispozici 

pouze 2 stavy: topení a chlazení. V případě nutnosti upravit teplotní profil se musí měření 

přerušit a časovač celý znovu nastavit. 

 

Obr. 13:  Blokové schéma - řízení časovačem  
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4 Systém zadávání cyklů 

Pro použití pracoviště pro teplené cyklování za použití Peltierových článků je potřeba 

měnit teplotu měřeného pájeného spoje podle kategorie použití v rozsahu 0 (25) – 100 °C (viz 

standard J-STD [1]. Za tímto účelem bylo zapotřebí sestavit řídící systém, který nám 

cyklování s těmito teplotami umožní. 

Jako základní řídící jednotka slouží časovač popsaný v kapitole 3.1.2. Ten podle 

nastavení intervalů přivádí napětí na analogový vstup KRS s řídícím rozsahem 0-10 V DC (0 

V – maximální chlazení, 5 V - mez přepólování, 10 V – maximální topení). Mezi tyto moduly 

je zařazen RC člen (R=3kΩ, C=300µF). Přiváděné řídící napětí není pak skokové, ale má 

napěťovou charakteristiku nabíjení a vybíjení kondenzátoru (Obr. 14), čímž se omezí 

destruktivní vlivy teplotním šokem uvnitř článků a má za následek zvýšení životnosti článků. 

KRS pak přímo ovládá proud do článků.  

 

Obr. 14:  Blokové schéma použitého způsobu řízení  

 

Obr. 15:  Teoretické průběhy napětí a)výstup časovače, b)výstup RC č lenu, c)výstup KRS  

Pro přesné hodnoty časových průběhů napětí, které je přiváděno na Peltierovy články, 

bylo potřeba provést měření. Měřeno bylo napětí na výstupních svorkách KRS digitálním 

multimetrem Agilent 34410A, připojeného přes USB port k PC. Výsledky jsou vyvedeny do 

grafů (viz obr.: 16, 17).  
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Obr. 16: Průběh napětí na výstupu KRS při přepólování -12/12 V (0/10 V na vstupu KRS)  

 

Obr. 17: Průběh napětí na výstupu KRS při přepólování 12/ -12 V (10/0 V na vstupu KRS)  
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Protože při tomto způsobu řízení není možné zavést zpětnou vazbu ve formě teploměru, 

který by snímal teplotu na tepelném výměníku, bylo nutné změřit doby intervalů sepnutí a 

vypnutí časovače potřebné k dosažení daných teplot. Na obrázku č. 18, 19 lze vidět průběhy 

teplot na výměníku. Z důvodu pevně daných intervalů a měnících se teplotních podmínek 

v laboratoři, které jsou ovlivněny jak roční, tak denní dobou dochází ke změně maximálních a 

minimálních teplot (topení v zimě – vyšší maximální teplota, chladnější voda v potrubí – 

menší minimální teplota).  

 

Obr. 18:  Teplotní profil  na horní desce tepelného výměníku  

 

Obr. 19:  Teplotní profil  SMD součástky, deky plošného spoje, měděné desky výměníku   
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5 Systém hlídání poruchy článků 

Peltierovy jsou velmi spolehlivé, protože neobsahují žádné pohyblivé části. Jejich 

životnost však není nekonečná. U komerčně dodávaných článků se udává životnost 200 000 

hodin a vyšší. 

V případě poruchy článku během měření dochází ke zkreslení teplotního profilu a tím ke 

zkreslení dat měření (obr. 24, 25, 26), proto je nutné zavést do systému kontrolu jejich 

funkčnosti. Tato kontrola by měla s jistotou rozpoznat vadný článek a mít co nejjednodušší 

konstrukci. Dále je vhodné, aby tento systém využíval pro svou funkci napětí, které se přivádí 

na články. Předpokládá se, že články budou v průběhu měření měněny. V úvahu připadají 

níže uvedené varianty. 

5.1 Použití komparátoru 

Tento systém indikace vadného článku spočívá v připojení nízkoohmového rezistoru do 

série s Peltierovým článkem. Při průchodu proudu vznikne na rezistoru úbytek napětí, který je 

vyhodnocen komparátorem. K výstupu komparátoru je připojena indikační LED dioda, která 

svým svitem signalizuje, že je článek v pořádku. 

Na použitém rezistoru musí být takový úbytek napětí, který dokáže komparátor 

vyhodnotit. Zároveň však co nejmenší, z důvodu snižování napětí na článku.  Rezistorem však 

protéká proud až 4,5A. 

 

Obr. 20:  Princip snímání poruchy článku s  operačním zesilovačem  

Tento systém indikace poruchy článku se již osvědčil, jako relativně spolehlivý. Má však 

jisté nevýhody. Jedna z nich je, že indikace pracuje správně jen při jedné polaritě přivedeného 

napětí na článek. Při opačné polaritě je totiž jak úbytek napětí na rezistoru opačný, stejně jako 

napájení OZ. Takže může velice snadno nastat případ, kdy je obsluha pracoviště nucena čekat 

na správnou fázi cyklu, aby zjistila, zda není nějaký z článků vadný. Doba takového čekání by 

mohla být v závislosti na délce intervalu i 10 – 15 minut. Tuto nevýhodu by šlo odstranit 

připojením dalšího komparátoru, pracujícím při opačné polaritě. Takto upravená konstrukce 

by však již byla poněkud složitá.  
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5.2 Použití Hallovy sondy 

Použití Hallovy sondy je další možností, jak indikovat vadný článek. Ta by snímala 

magnetické pole vzniklé cívkou, připojenou do série k článku. Například použitím Hallovy 

sondy TLE 4905L, kde je integrován operační zesilovač, jehož výstup pracuje v závislosti na 

intenzitě magnetického pole jako spínač. Výstup sondy by pak spínal indikační LED diodu.  

Tento způsob indikace má však tu nevýhodu, že pro potřebnou intenzitu magnetického 

pole nutného k sepnutí OZ v sondě je potřeba relativně mnoho závitů. Navíc sondy, bipolární 

sondy pracující v obou směrech magnetického pole potřebují pro sepnutí ještě větší velikost 

magnetického pole, než unipolární TLE 4905L. Tím by se zvětšil úbytek napětí na použité 

cívce a zároveň velikost samotné cívky. 

5.3 Použití jazýčkového relé 

Tento způsob snímání poruchy článku se zatím ukázal jako nejpraktičtější. Kolem relé je 

navinuta cívka, která je s Peltierovým článkem v sérii, obdobně jako při použití Hallovy 

sondy. Průchod proudu cívkou vybudí magnetické pole, které sepne kontakty jazýčkového 

relé. Toto relé však ke svému sepnutí potřebuje mnohem menší magnetické pole, tudíž i cívku 

s méně závity a menším úbytkem napětí. Jazýčkové relé navíc pracuje v obou směrech 

magnetického pole. Relé je zapojeno jako spínač v obvodu s dvojicí antiparalelně zapojených 

LED diod, které indikují funkčnost článku a fázi teplotního cyklu (červená-ohřev, modrá-

chlazení). Toto zapojení je realizováno na desce plošných spojů, která je navržena tak, aby 

rozmístění vývodů souhlasilo se zapojením na svorkovnici na desce tepelného výměníku a 

aby byla možná snadná a levná výroba. Na desce jsou také zapojeny kolíky, které jsou určeny 

k měření úbytku napětí na cívce namotané kolem relé. 

 

Obr. 21:  Princip snímání poruchy článku pomocí jazýčkového relé  



 

25 

 

 

Obr. 22:  Snímání poruchy článku pomocí jazýčkového relé –  návrh DPS  

 

Obr. 23:  Snímání poruchy článku pomocí jazýčkového relé –  realizace (a  - fáze chlazení, 

b -fáze ohřev)  

 

Obr. 24 : Výpadek jednoho článku
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Obr. 25: Výpadek dvou článků  

 

Obr. 26: Výpadek jednoho a dvou článků  
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6 Měření životnosti použitých Peltierových článků 

V tepelném výměníku pracoviště pro termomechanické namáhání pájených spojů jsou 

použity Peltierovy moduly dodané firmou CON BRIO (CM-1-S-IR-127-1,4x1,4-2,0). Tyto 

moduly jsou oproti běžným modulům vyrobeny ve zvýšené kvalitě (pro zvýšení životnosti 

jsou těsněné proti vlhkosti a opatřené antidifúzní vrstvou proti difůzi mědi do polovodiče). 

Jejich maximální pracovní teplota je 150 °C a jejich životnost by měla být 10 000 cyklů. 

Po dobu šesti měsíců probíhalo na pracovišti cyklování teplot v rozsahu 0-100 °C s 

periodou 22 minut. Za tu dobu se porouchaly 3 moduly. 

 

Obr. 27: Rozložení článků v tepelném výměníku  

 Životnost modulů: 

 modul 2 ~ 3 000 cyklů 

 modul 2 ~ 5 200 cyklů 

 modul 5 ~ 10 000 cyklů  

 Na životnost peltierových článků se v našem případě projevují hlavně negativní vlivy 

difúze mědi do polovodiče, urychlená cyklováním teplot a termomechanické namáhání. 

Poškození termomechanickým namáháním je způsobené jak různou teplotní roztažností 

materiálů použitých uvnitř článku (měď, polovodič N, P, keramika), tak teplotním rozdílem 

na pracovních stranách článku (Obr. 28). Vzniklé napětí se vyskytuje jak ve vodorovném, tak 

svislém směru. 
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Obr. 28: Vznik mechanického pnutí  na Peltierově článku [2] 

Při destrukci článku dochází nejprve ke vzniku mikroprasklin, které se projevují 

zvyšováním elektrického odporu článku a současně snížením účinnosti. Poté následuje 

celkové narušení sloupku (Obr. 29). 

 

Obr. 29: Ukázka mechanického narušení sloupku [2] 

V průběhu cyklování bylo měřeno napětí na předřadných rezistorech (R = 0,025 Ω), které 

je v poměru s napětím a přímo úměrné protékajícímu proudu Peltierovým modulem. Toto 

měření se provádělo ke zjištění změn protékajícího proudu v závislosti na době provozu a 

stupni opotřebení modulu. Změřené úbytky napětí jsou přepočítány na proud protékající 

článkem Na základě pozorování a změřených hodnot byl zjištěn prudký pokles proudu 

tekoucí modulem řádově stovky cyklů před úplnou destrukcí modulu.  
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Tab. 2:  Proud protékající Peltierovými  moduly 

Fáze 
cyklu Ohřev Chlazení 

Modul 
č.: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Počet 
cyklů I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] 

6799 0,76 1,48 0,88 0,88 0,68 1,24 0 0 0 0 0 0 

6863 0,92 1,64 1,16 1,16 0,92 1,48 0,84 1,96 1,2 1,08 0,76 1,48 

7112 0,96 1,68 1,12 1,2 0,96 1,48 0,84 1,92 1,16 1,12 0,8 1,24 

7742 0,72 1,32 0,88 0,92 0,76 1,08 0,68 1,48 0,88 0,88 0,64 0,96 

7307 0,56 1,04 0,68 0,68 0,72 0,92 0 0 0 0 0 0 

7566 0 0 0 0 0 0 0,68 1,56 0,92 0,84 0,6 1,2 

7702 0,64 1,2 0,8 0,76 0,96 1,04 0 0 0 0 0 0 

7824 0 0 0 0 0 0 0,76 1,16 0,96 0,84 0,52 1,2 

8003 0,64 1,12 0,8 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 

8152 0,72 0 0,88 0,84 0 1,56 0,72 1,56 1 0,88 0 1,76 

8219 0,72 1,28 0,88 0,88 0 1,64 0,8 1,56 1,04 0,88 0 1,84 

8472 0 0 0 0 0 0 0,88 1,48 1,12 0,92 0 1,96 

8547 0,68 0 0,88 0,88 0 1,6 0,76 1,56 1 0,88 0 1,88 

8697 0,76 0 0,96 0,96 0 1,96 0,72 1,56 1 0,84 0 1,84 

8730 0,76 0 0,96 0,96 0 1,84 0,8 0 1,08 0,92 0 1,64 

  0,68 0 0,84 0,8 0 1,56 0,88 0 1,16 1 0 2,16 

8919 0,8 0 0,88 0,88 0 3,04 0,8 0 0 0,88 0 3 

8998 0,8 0 1,04 1 0 1,76 0 0 0 0 0 0 

9114 0,64 0 0,8 0,76 0 2,4 0 0 0 0 0 0 

9308 1,16 0 0,96 0,96 0 1,12 0,72 0 1 0,92 0 3,2 

9373 0,72 0 0,92 0,96 0 1,2 0,76 0 1,08 0,96 0 1,24 

9569 0,64 0 0,8 0,8 0 1,04 0 0 0 0 0 0 

9828 0 0 0 0 0 0 0,72 0 0,96 0,92 0 1,2 

10016 0,6 0 0,8 0,76 0 0,8 0 0 0 0 0 0 

10016 0,6 1,12 0,76 0,68 1,04 0,76 0 0 0 0 0 0 

10023 0 0 0 0 0 0 0,68 1,68 0,96 0,8 1,44 1,08 

10217 0,52 1,12 0,72 0,68 1 0,8 0,8 1,6 1 0,88 1,4 1,12 

10341 0,68 1,28 0,84 0,72 1,08 1 0,68 1,56 0,88 0,72 1,36 1,16 

10411 0 0 0 0 0 0 0,8 1,52 1 0,84 1,36 1,2 

10670 0,72 1,4 0,92 0,84 1,12 1,12 0,64 1,52 0,96 0,76 1,24 1,16 
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7 Závěr 

Zadání této práce bylo seznámit se s dosavadním systémem tepelného cyklování pomocí 

Peltierových článků, navrhnout a upravit řídící elektroniku s ohledem na spolehlivost článků a 

charakter teplotních cyklů. Součástí elektroniky musí být indikace poruchy článku.  

Bylo vhodné věnovat pozornost zrychleným zkouškám, pro které je pracoviště určeno a 

normám, podle kterých budou probíhat teplotní cykly. Dále byl popsán Peltierův jev, na jehož 

principu celé pracoviště funguje. 

V kapitole 3 jsou rozebrány jednotlivé části pracoviště a byly uvedeny dva základní 

způsoby řízení pracoviště a shrnuty jejich výhody a nevýhody. Ačkoliv použití způsobu řízení 

pomocí PC by bylo nejvhodnější, tento systém není dopracován. Pro naše účely, kdy nám jde 

především o cyklování teplot v rozmezí 0 – 100 °C, použití časovače vyhovuje. Navíc mírné 

překročení těchto krajních teplot má zanedbatelný vliv na výsledek měření spolehlivosti.  

Pro zajištění maximální životnosti Peltierových článků v průběhu cyklování byl zaveden 

mezi elektronický časovač a vstup KRS RC člen, který zamezuje skokové změně polarity 

napětí na článcích.  

Systém zadávání cyklů je realizován nastavením časovače uvedeném v (kapitole 3.2.1). 

Indikace poruchy článků je provedena obvodem s jazýčkovým relé a dvojicí indikačních LED 

diod v různých barvách pro indikaci ja funkčnosti článku, tak fázi, ve které se nachází a celé 

zapojení bylo realizováno na desku plošných spojů. Deska je také navržena pro snadnou 

sériovou výrobu.  

Za posledních několik měsíců probíhalo na pracovišti cyklování teplot s Peltierovými 

články dodávané firmou Con-Brio, které mají oproti běžným modulům zvýšenou kvalitu. Při 

současném stavu, uplynutí cca 11 000 cyklů, se porouchaly zatím jen 3 moduly. Fakt, že 

častěji odchází články umístěné ve středu, může být způsoben vadnými kusy, nebo větší 

zátěží různých vlivů púsobících vprostřed tepelného výměníku. To je předmětem dalšího 

pozorovaní vyžadující více času pro pokračování cyklování a následně se s případným 

negativním vlivem vypořádat. Při návrhu pracoviště se počítalo s tím, že se moduly budou 

měnit s každým měřením. Dnesk jsou však již v nabídkách výrobců Pelttierovy články určené 

přímo pro cyklování teplot slibující vysokou životnost, takže se dá vybrat takový typ modulů 

odpovídající zamýšlené době provádění zkoušek. Volbou správného modulu a způsobu jeho 

řízení se tak zajistí vysoká spolehlivost celého pracoviště. 

Při další práci na tomto pracovišti by bylo vhodné dopracovat systém řízeno pomocí 

programu v PC, který by umožňoval pohodlnější a přesnější nastavení teplotního profilu nebo 

sestavit speciální časovač se zpětnou vazbou teploty na výměníku. Nechat vyrobit systém 

hlídání funkčnosti modulů pro všech šest článků.  Dále by bylo vhodné konstrukčně přestavit 

celé pracoviště do kompaktnějšího provedení.  
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