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1 Úvod 
 Vnitřní neboli tepelná energie je jednou ze základních forem energie na Zemi. Objekty 

organické i anorganické se zúčastňují procesů přeměny tepelné energie na jiné druhy energií a 

také obráceně.  Je tedy samozdřejmostí, že tepelné procesy jsou důležitou součástí 

technických a technologických systémů.  

Tepelné děje můžeme v technice obecně rozdělit na žádoucí, keré využíváme ve svůj 

prospěch k dosažení nějakéo cíle, a nežádoucí, které se vyskytují většinou jako vedlejší 

účinek jiných potřebných procesů. V každém případě je nutné, pro budoucí technologický 

vývoj, těmto dějům dostatečně porozumnět. 

Základní prostředek pro popis termodynamických systémů je teplota. Jakožto stavová 

veličina nám pomáhá určit stav systému v nějakém časovém okamžiku. Vyhodnocení její 

velikosti umožňuje reagovat na rovnovážné stavy systému a na změny jeho stavu. Při 

rychlých změnách je teplota pouze jakousi zpožděnou zpětnou vazbou, která nemá nejlepší 

vypovídací hodnotu o tom co se v systému děje. A protože v technické praxi se vyskytuje  

nepřeberné množství nerovnovážných stavů systémů a dějů, které v nich probíhají, je nutné 

zajistit jejich sledování s dostatečnou přesností a rychlostí. 

Právě monitorováním termodynamických dějů se tato práce zabývá. Je to úvod do 

metodiky měření, do teorie termodynamických polí, technologických postupů, které se 

využívají při její aplikaci, a také do počítačového modelování termodynamických snímačů. 
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2 Metoda konečných prvků 
 Metodu konečných prvků (MKP, anglicky Finite Element Method - FEM) navrhl 

v roce 1943 Richard Courant. V padesátých letech 20. století byla uplatněna při řešení 

pevnostních výpočtů v leteckém průmyslu. Později byla zobecněna a formulována i pro účely 

v jiných technických oblastech jako např. elektromagnetismus, proudění kapalin, šíření tepla, 

záření atd. V současné době je tato efektivní metoda dominantní při řešení nejrůznějších 

technických úloh, které lze popsat diferenciálními rovnicemi. [1] [3] 

 

2.1 Síť konečných prvků 

 Základem MKP je rozdělení analyzované oblasti na konečný počet podoblastí – prvků 

(elementů).  

Dle tvaru dělíme prvky na:  

• 1D – bodové, prutové prvky  

• 2D – rovinné, skořepinové prvky 

• 3D – objemové prvky 

 

 
Obr. 2.1 Ukázka rovinných a prostorových prvků 

 

 Na obrázku 2.1 jsou znázorněny některé základní elementy - lineární a parabolický 

trojúhelník a čtyřúhelník (vlevo), lineární čtyřstěn, pětistěn a šestistěn (vpravo). Každý prvek 

je charakteristický svým tvarem, počtem a polohou uzlů, množstvím a typem stupňů volnosti. 

V uzlech sítě konečných prvků hledáme neznámé parametry řešení (např. teplotu, el. napětí 

atd.). Pro tyto uzly se sestaví soustava rovnic pro neznámé uzlové parametry (stupně 
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volnosti). Koeficienty matice soustavy a pravých stran se počítají jako integrály přes 

elementární plošky a objemy prvků. Množství uzlů v sítí nemůže být nekonečný a volí se 

podle složitosti řešení a požadované přesnosti na výpočet. Příliš hustá síť vede k časově 

náročným výpočtům, naopak řídká síť může vést k nedostatečně přesným výsledkům (viz. 

Obr. 2.2).  

 

 
Obr. 2.2 Různá hustota sítí konečných prvků 

 

Praktické výpočty mohou obsahovat i miliony prvků, takže každé efektivní 

zjednodušení sítě může ušetřit hodiny výpočtů. V praxi lze úlohy často zjednodušit 

nepoužitím trojrozměrného prvku (modelu). Využívá se to při řešení rovinných nebo rotačně 

symetrických. Nejsou vyjímkou ani úlohy s 1D bodovými prvky, kterým lze definovat určité 

fyzikální vlastnosti (např. objem, hmotnost).  

[1] [2] [4] 

 



- 13 - 

 2.2 Aplikace MKP 

Postup při aplikaci MKP je následující: 

• Generace sítě konečných prvků – na modelu je nutné vytvořit síť použitých prvků. 

Složitost sítě se odvíjí od geometrie modelu. Obecně bývá jednodušší tvorba sítě na 

dvourozměrných oblastech než na trojrozměrném modelu.  

• Aproximace uzlových parametrů na jednotlivých prvcích z uzlových hodnot – funkce 

uzlových parametrů mezi jednotlivými uzly je nutné aproximovat. MKP využívá pouze 

první (lineární) a druhý (parabolický) stupeň aproximačního polynomu. Nevyužívají se 

tedy polynomy vyšších řádů na dlouhém intervalu, ale polynomy nízkých řádů na 

malých intervalech. Přesnost řešení lze zvýšit použitím kvadratické aproximace nebo 

zhuštěním sítě. 

• Sestavení soustavy rovnic pro neznámé uzlové hodnoty 

• Vyřešení soustavy rovnic – řešení rovnic se provede pomocí zvolené metody. Eliminační 

metody (např. Gaussova) jsou vhodné pro menší počet rovnic (desítky tisíc). Pro vyšší 

počet rovnic (miliony) se nejčastěji využívá metoda konjugovaných gradientů. 

• Zpracování výsledků (Postprocessing) – z hodnot, které  jsme získali výpočtem se dají 

pomocí matematických vztahů zjistit další fyzikální veličiny.  

[1] [5] 
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3 Termodynamika 
 Termodynamika se zabývá vnitřní energií systémů, jejími přeměnami na jiné formy 

energie a důsledky, které z toho vyplívají. Popisuje stavy termodynamických systémů a 

procesy při nichž se energie přeměňuje na teplo nebo práci. Zkoumá makroskopický stav 

systému a vzájemné vztahy veličin, které tento stav popisují. Změny veličin jsou většinou 

spojeny s výměnou tepla mezi systémem a jeho okolím. Termodynamika se řídí čtyřmi 

základními termodynamickými postuláty, které budou vysvětleny níže. [6] [7] 

  

3.1 Základní pojmy 

Termodynamický systém – je makroskopický hmotný objekt ve vymezeném prostoru, který 

lze popsat pomocí fyzikálních termínů a určit jeho termodynamický stav. Systém je oddělen 

od svého okolí (zbytek prostoru) určitými hranicemi. Hranice mají několik typů: 

• otevřená hranice – může přes ni přecházet energie i látka ze systému do okolí a naopak 

• uzavřená hranice – přes hranici může procházet pouze energie (obousměrně) 

• izolovaná hranice – umožňuje výměnu tepla i mechanické práce a může tak dojít ke 

změně stavu termodynamického systému 

• neizolovaná hranice – výměna tepla ani mechanické práce mezi okolím a systémem 

není umožněna 

 

Podle charakteru hranic pak můžeme systémy rozdělit na: 

• izolovaný systém – nevyměňuje se svým okolím energii ani látku 

• uzavřený systém – mezi systémem a okolím dochází k přestupu tepla ale nikoli látky 

• otevřený systém – mezi systémem a okolím dochází k přestupu tepla i látky 

 

Podle charakteru vnitřních vlastností lze dělit systémy na: 

• homogenní – obsahuje pouze jednu fázi (viz níže) 

• heterogenní – obsahuje dvě nebo více fází 

[9] [10] 
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Fáze systému – je část systému jejíž vlastnosti jsou konstantní nebo se spojitě mění. Od 

jiných částí je fyzikálně i chemicky odlišná a na jejichž rozhraní se vlastnosti systému 

skokově mění. Může být tvořena jednou nebo více složkami o různém množství. Podle 

skupenství lze fáze dělit na plynnou, kapalnou a pevnou. 

 

Stav termodynamického systému – je souhrn veličin popisujících termodynamický systém. 

Procesy probíhající mezi jednotlivými stavy, tedy změny vlastností systému, se nazývají děje. 

Stavy systému jsou na obrázku 3.1. 

• stabilní (S) – energie systému je v minimu, systém nemá tendenci samovolně (bez 

vlivu vnějších příčin) změnit stav a nedochází k žádné energetické ani fázové 

přeměně; stavové veličiny se nemění; tento stav se také označuje jako 

termodynamická rovnováha 

• metastabilní (M) – energie je v lokálním minimu; pro přechod na nižší energii 

potřebuje překonat určitou energetickou bariéru ∆EA, která tomuto přechodu brání 

• nestabilní (N) – systém má tendenci a také energii samovolně přejít do stabilnějšího 

stavu (M nebo S) 

[9] [10] [11] 

 
Obr. 3.1 Stavy termodynamických systémů 
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Stavová veličina – je taková fyzikální veličina, která popisuje konkrétní stav systému (např. 

vnitřní energie, teplota, tlak), neudává jak se systém do stavu dostal. Její změna závisí pouze 

na počátečním a koncovém stavu systému. 

 

Dějová veličina – popisuje děj probíhající v systému (např. teplo, práce). 

 

Vnitřní energie – je souhrn potenciální a kinetické energie náhodně se pohybujících atomů a 

molekul (mikroskopických částí) systému. 

 

Teplo – je energie přenesená mezi systémem a jeho okolím zpravidla způsobená rozdílem 

jejich teplot.  

 

Entropie – stavová veličina; udává míru neuspořádanosti systému nebo nějakého děje.  

[6] [8] 

 

3.2 Termodynamické zákony 

3.2.1 Nultý termodynamický zákon 

 Tento postulát blíže definuje jednu ze stavových veličin – teplotu a její souvislost 

s termodynamickou rovnováhou. Říká: 

 

„Je-li těleso A v tepelné rovnováze s tělesem B a těleso B v tepelné rovnováze s tělesem C, 

pak je těleso A v tepelné rovnováze s tělesem C.“ 

 

Pomocí teploty můžeme určit, která tělesa jsou navzájem v tepelné rovnováze aniž by 

jsme je dali do kontaktu. Teplota je tedy stavová veličina, která má stejnou hodnotu pro 

všechny systémy v rovnováze.  Lze ji považovat za jakousi míru kinetické energie 

pohybujících se částic. 

[6] [8] [14] 
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3.2.2 První termodynamický zákon 

 Uzavřený termodynamický systém může se svým okolím vyměňovat energii. Tato 

energie je buď ve formě přijaté nebo vykonané práce nebo vyměněného tepla. První 

termodynamický zákon nám udává vztah mezi těmito veličinami a vnitřní energií systému. Je 

to vlastně speciální formulace zákona o zachování energie a říká nám toto: 

  

„Při změně stavu termodynamického systému je součet předané práce a tepla do okolí 

nezávislý na dějích, které tuto změnu způsobily.“ 

 

Existují i jiná znění tohoto zákona jako např.: 

„Celkové množství energie izolované soustavy zůstává zachováno.“ 

 

nebo:  

„Nelze sestrojit perpetum mobile prvního druhu.“ 
 

Perpetum mobile prvního druhu je tepelný stroj, který vykonává trvale a cyklicky 

mechanickou práci bez odpovídajícího přísunu energie. 

 

Práce a teplo jsou dějové veličiny a jejich velikost závisí na procesu, který v systému 

probíhá. Tento zákon nám říká, že existuje jiná veličina – vnitřní energie, která se mění pouze 

v případě, že je systému přidávána nebo odebírána energie ve formě tepla nebo práce. 

Matematicky to lze vyjádřit takto: 

WQU +=∆       (3-1) 

nebo častěji v diferenciálním tvaru: 

    WQdU δδ +=      (3-2) 

kde U je vnitřní energie, Q teplo a W mechanická práce. Parciální diferenciály δQ a δW 

vyjadřují to, že Q a W jsou veličiny dějové a ne stavové na rozdíl od úplného diferenciálu dU. 

Pro přechod systému z energetické hladiny U1 na energetickou hladinu U2 je nutné dodat 

systému energii ∆U: 

    WQUUU +=−=∆ 12     (3-3) 

[8] [10] [13] 



- 18 - 

Mechanická práce W a teplo Q jsou z energetického hlediska ekvivalentní a je jedno 

jakým způsobem (dějem) je tato energie systému dodána jak je naznačeno na Obr 3.2. Za 

kladné považujeme teplo (práci), které systém přijal, naopak systémem vyzářené teplo (práci) 

je označováno jako záporné. 

 
Obr. 3.2 Energie vstupující/vystupující do/ze systému 

[6] [13] 

 

Existují čtyři speciální případy prvního termodynamického zákona: 

• Adiabatický děj – je to děj při němž nedochází mezi systémem a jeho okolím 

k výměně tepla. Stává se to důsledkem dobré izolace systému nebo velké rychlosti 

děje při němž nestačí výměna tepla proběhnout. 

WU =∆       (3-4) 

 Jediný možný způsob přenosu energie je tedy vykonáním práce. 

• Izochorický děj – je obdoba děje adiabatického. V tomto případě je vyměňovaná 

energií ve formě tepla a nikoliv práce. 

QU =∆       (3-5) 

• Cyklický děj – je proces po jehož skončení se systém vrátí do svého původního stavu. 

To znamená, že vnitřní energie před a po ději je shodná.  V průběhu děje ovšem může 

dojít k výměně tepla i mechanické práce. 

 WQ =   0=∆U    (3-6) 

Příkladem může být děj při němž systém vykonává práci, která je právě rovna 

dodávanému teplu. 
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• Volná expanze – v tomto případě systém nekoná žádnou práci ani nedochází 

k výměně tepla.  

    0== WQ    0=∆U   (3-7) 

[6] 

 

3.2.3 Druhý termodynamický zákon 

 První termodynamický zákon nám ukazuje, že mohou probíhat jen děje, při nichž je 

zachována energie. Druhý termodynamický zákon tyto děje blíže specifikuje a určuje jakým 

způsobem a směrem tyto děje mohou probíhat. Stejně jako v předchozím případě existuje 

několik jeho formulací: 

 

„Teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší.“ 

 

nebo: 

„Není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by nezpůsoboval 

žádných jiných změn, než že by konal práci na základě odnímání stálého 

množství tepla zdroji o stálé teplotě.“ 

 

nebo: 

„Nelze sestrojit perpetum mobile druhého druhu.“ 

 

Perpetum mobile druhého druhu je periodicky pracující stroj, který ze zdroje odebírá teplo 

a beze zbytku jej proměňuje v práci. Jinými slovy je to stroj se stoprocentní účinností.. 

 

Se směrem dějů souvisejí pojmy vratné a nevratné děje. Vratný děj je takový, v jehož 

průběhu je systém v každém okamžiku v rovnováze se svým okolím a nepatrnou změnou 

vnějších parametrů lze směr děje obrátit. Jsou to tedy děje, které mohou probíhat v obou 

směrech. Naopak děje nevratné probíhají bez vnějšího působení pouze jedním směrem. U 

nevratných dějů nelze dosáhnout výchozí stav systému pouhým obrácením děje, ale je nutné 

dodat vnější energii, která není součástí izolované soustavy. Směr dějů je charakterizován 
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fyzikální veličinou nazvanou entropie - S. Entropie uzavřeného systému roste při nevratných 

dějích a zůstává stálá při dějích vratných. V rovnovážném stavu je entropie maximální. 

0≥∆S       (3-8) 

 

Změnu entropie mezi dvěma rovnovážnými stavy A (počáteční) a B (koncový) lze definovat 

takto: 

    ∫=−=∆
B

A
AB T

dQSSS      (3-9) 

kde Q je přenesené teplo během děje z nebo do systému a T je teplota systému. SA a SB jsou 

hodnoty entropie v jednotlivých stavech. Pro entropii na rozdíl od energie neplatí zákon 

zachování a její hodnota  má v průběhu procesů podobu neklesající funkce. 

[6] [8] [9] [10] [13] 

 

3.2.4 Třetí termodynamický zákon 

 Tento zákon se zbývá chováním systémů při teplotě absolutní nuly (T = 0° K). 

Chaotický (tepelný) pohyb částic při nízkých teplotách ustává a atomy a molekuly se 

pravidelně uspořádávají a tím se také výrazně mění vlastnosti látek. Čím nižší má látka 

teplotu, tím je její další ochlazování složitější. Z toho lze odvodit, že entropie látky při teplotě 

T = 0° K by měla být nulová.  

    0lim 0 =→ ST       (3-10) 

 

„Pokud se entropie všech prvků v jejich nejstabilnějším stavu při teplotě T = 0 

K považuje za nulovou, pak všechny látky mají kladnou hodnotu entropie, která při teplotě T 

= 0 K může dosáhnout nulovou hodnotu, a která je při této teplotě nulová pro všechny 

dokonale krystalické látky, včetně sloučenin.“ 

 

Slovně lze třetí termodynamický zákon formulovat větou: 

 

„Čistou pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na 

nulovou Kelvinovu teplotu.“ 
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nebo jinak: 

„Teploty absolutní nuly nelze dosáhnout konečným počtem kroků“ 

 

[6] [8] [9] [12] [13] 

 

3.3 Přenos tepla 

Existují tři způsoby přenosu tepla – vedením, prouděním a zářením. 

3.3.1 Vedením (kondukce) 

Přenos tepla vedením se uplatňuje u pevných těles nebo u klidové kapalné nebo 

plynné fázi. K přenosu dochází důsledkem interakce atomů a molekul. Kinetická energie 

kmitajících částic se důsledkem vzájemných srážek přeměňuje na teplo. Energie se předává 

z částic s vyšší energií na částice s nižší energií. Dochází tak k přenosu tepla, ale ne hmoty.  

Tepelný tok q [W], který určuje množství tepla přenesený za jednotku času lze 

vypočítat ze vztahu: 

x
TSkq ∆

⋅⋅=         (3-11) 

 

kde k [Wm-1K-1] je koeficient tepelné vodivosti, S [m2] je velikost plochy kolmé ke směru 

šíření a ∆T  [K] je gradient teploty na vzdálenosti x [m]. 

[6] [23] [24] 

 

3.3.2 Proudění (konvekce) 

 Proudění je základním způsobem přenosu u pohybujících se fází – kapalných a 

plynných. Energie se přenáší pohybem proudící tekutiny. Při styku tekutiny s předmětem 

vyšší teploty dochází k jejímu lokálnímu ohřátí. Se zvyšující se teplotou klesá (ve většině 

případů) hustota tekutiny a ta stoupá vzhůru. Na její místo se dostane tekutina s nižší teplotou 

a celý proces se opakuje. Proudění může být: 
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• volné ( přirozené) – k pohybu tekutiny dochází pouze důsledkem rozdílů teploty 

• nucené – pohyb tekutiny je zapříčiněn nějakým vnějším činitelem (např. větrák) 

 

Jako přenos tepla prouděním se označuje také výměna tepla mezi tekutinou a pevnou stěnou. 

Tepelný tok q [W], ke kterému dochází tímto způsobem je potom: 

TSq ∆⋅⋅= α         (3-12) 

 

kde α [Wm-2K-1] je koeficient přestupu tepla, S [m2] plocha stěny dotyku a ∆T [K]  je rozdíl 

teplot mezi tekutinou a stěnou. 

Koeficient přestupu tepla α není materiálovou konstantou, ale závisí na použitém 

způsobu ochlazování stěny tělesa a charakterizuje přestup tepla na rozhraní dvou prostředí. 

Zjišťuje se experimentálně nebo pomocí kriteriálních rovnic vyplívajících z teorie podobnosti. 

Pro ochlazování plyny lze použít rovnice: 
25,0

2
4,1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

⋅=
L
Tα  pro volné proudění      (3-13) 

 

4,0

6,0

)2(
)(6,3

L
v⋅

⋅=
ρα  pro nucené proudění      (3-14) 

 

kde 2L ≈ tloušťka materiálu [m], v je rychlost proudění tekutiny [ms-1] a ρ je její hustota 

[kgm-3]. 

[6] [23] [24] [25] 

 

3.3.3 Záření (sálání, radiace) 

Poslední způsob přenosu tepla je prostřednictvím elektromagnetického vlnění. To je 

možné se šířit i ve vakuu a tak tento způsob přenosu nevyžaduje žádné hmotné prostředí. 

Často je označováno jako tepelné záření, aby se odlišilo od jiných elektromagnetických vln. 

Každé těleso, které má teplotu větší než 0º K vyzařuje tepelnou energii. Vyzářený 

výkon z tělesa vyjadřuje Steffan-Boltzmannův zákon: 
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 4TSq ⋅⋅⋅= εσ       (3-13) 

 

kde σ je Steffan-Boltzmannova konstanta (σ = 5,67.10-8 Wm-2K-4), ε označuje emisivitu 

tělesa, S [m2] povrch tělesa, T je teplota vyzařujícího [K]. Hodnota T musí být udána 

v kelvinech. Emisivita tělesa ε nabývá hodnot v intervalu <0;1> a vyjadřuje schopnost 

vyzařovat a pohlcovat tepelné záření. Těleso s emisivitou 1 se nazývá černé těleso a pohltí 

všechnu energii, která na něj dopadne. Naproti tomu těleso s emisivitou 0 všechno záření 

odrazí. 

[6] [23] [24] 
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4 Tlustovrstvé snímače teploty 

4.1 Substráty 

Substráty pro tlustovrstvou technologii jsou nedílnou součástí celého systému. Plní funkci 

nosiče tlustých vrstev, slouží k elektrickému oddělení vodivých cest a v neposlední řadě také 

k mechanickému upevnění integrovaných obvodů. 

Základní požadavky na podkladový materiál pro technologii tlustých vrstev lze shrnout do 

několika bodů: 

• Dobré a teplotně nezávislé elektroizolační vlastnosti v  používaném kmitočtovém 

rozsahu 

• Nízké dielektrické ztráty 

• Mechanicky pevný a odolný 

• Geometrická stabilita i při vysokých teplotách  

• Nízká a konstantní hrubost povrchu 

• Dostatečná teplotní vodivost pro odvod tepla z obvodových prvků 

• Chemicky odolný 

• Vhodný pro mechanické opracování (vrtání, řezání) 

 

Těmto všem požadavkům nejvíce vyhovují keramické materiály. Jsou tvrdé a mechanicky 

dostatečně odolné takže se jejich mechanické vlastnosti a tvar časem nemění. Nepodléhají 

klimatickým činitelům, jsou chemicky odolné a mají velmi nízkou navlhavost. Mezi 

nejpoužívanější patří bezesporu korundová keramika na bázi oxidu hlinitého (Al2O3). 

Vyskytuje se v různém procentuelním zastoupení 94–99 %. Některé základní vlastnosti jsou 

v tabulce Tab. 4.1.  

[16] 
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Tab.4.1  Základní vlastnosti keramických substrátů 

 
 

4.2 Pasty 

Pasty jsou výchozím materiálem pro tvorbu tlustých vrstev. Jsou to vícesložkové systémy. 

Pasty musí být dostatečně tixotropní (viskozita se mění při mechanickém tlaku), čehož se 

využívá při jejich nanášení na substrát. Jednotlivé složky jsou: 

• Funkční složka – určuje funkci pasty (vodivé, odporové, dielektrické, izolační pasty); 

částice musí být dostatečně malé, aby jejich velikost neovlivnila nanášení pasty 

(řádově v µm) 

• Tavivová složka – slouží uchycení funkční složky na substrát, používají se nízkotavná 

skla, která při výpalu změknou a utvoří pevné spojení 

• Pojivová složka – nemá vliv na konečné vlastnosti vrstvy a její funkce končí při 

výpalu pasty; slouží k ovlivnění vlastností, které jsou důležité pro nanášení past 

(viskozita); jedná se o organická ředidla 

Vypalovací proces má několik fází (viz Obr. 4.1): 

• Sušení 

• Odstranění organických rozpouštědel (předehřev) 

• Tavení skelných frit a tvorba struktury pevného spojení se substrátem 

• Chlazení 

[16] [18] 
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Obr. 4.1 Teplotní profil výpalu tlustých vrstev [18] 

 

Pro správný vývoj vypalování je důležité, aby mezi jednotlivými složkami past 

(hlavně organická rozpouštědla a skelné frity) nedocházelo k chemickým reakcím ani při 

vyšších teplotách. Nežádoucí reakce by negativním způsobem ovlivnili vlastnosti vrstev. [16] 

 

4.2.1 Vodivé pasty 

Základní funkcí vodivých past je uskutečnění vodivého propojení obvodových prvků. 

Dále se využívají jako pájecí plošky, podložky pro součástky určené k povrchové montáži 

(SMT), jako elektrody tlustovrstvých  rezistorů a kapacitorů nebo i jiné speciální aplikace 

(antény). Konkrétní výběr vodivé pasty je tedy velmi důležitý a závisí především na 

vlastnostech, které od pasty očekáváme, patří mezi ně: 

• Rezistivita 

• Teplotní stabilita zejména elektrických vlastností 

• Adhezivní vlastnosti 

• Kompatibilita s propojovacími technologiemi (wire bonding, flip chip) 

• Kompatibilita s použitými materiály (substrát, pasty, materiály SMD součástek) aby 

nedocházelo ke vzájemným reakcím a ke vzniku intermetalických sloučenin. 
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Celkové vlastnosti vodivých past závisejí především na jejich  složkách. Funkční složkou 

jsou zde použity příměsi drahých kovů (Ag, Au, Pd, Pt, Cu) nebo jejich slitin (PdAg, PtAg, 

PtAu). Kovy jsou ve formě prášku s velikostí zrn do 5 µm. Vypalovací teplota se pohybuje 

okolo 850 ºC. 

 

Stříbrné pasty byly využívány jako první a v hojné míře se využívají i dnes. Nejen proto, 

že stříbro je nejlevnější drahý kov, který je kompatibilní s tlustovrstvou technologií, ale 

hlavně pro svoje vlastnosti. Pomocí něj lze vytvořit velmi pevné spoje s nízkou rezistivitou 

(0,002 Ω/□). Také je vhodný pro měkké pájení s využitím cínových pájek. Nevýhodou je 

sklon k migraci elektrického náboje vlivem vyšší vlhkosti. Tento jev může velmi rapidně 

snížit celkovou rezistivitu obvodu. 

 

Zlaté pasty vykazují velmi vysokou vodivost. Jejich nevýhodou je jejich cena a špatná 

smiřitelnost a tedy i hájitelnost měkkými pájkami na bázi cínu. Sami o sobě také nejsou příliš 

vhodné pro propojování ultrazvukem hliníkovými drátky. Dochází zde k tvorbě 

intermetalických sloučenin, které jsou křehké a snižují životnost a spolehlivost spoje. Tomuto 

jevu se však dá předejít přidáním malého procenta zlata do hliníkových drátků. 

 

Platina je pro svoje vlastnosti využívána hlavně v topných tělesech, teplotních senzorech 

a v jiných speciálních aplikacích díky svojí vysoké chemické odolnosti vůči. 

 

Výhodou měděných past je nízká cena a výborná vodivost. Měď však velmi snadno 

oxiduje a proto musí být vypalována v ochranné atmosféře (většinou dusíkové). Využívá se jí 

pro vysokonapěťové aplikace. 

[15] [16] [18] 

 

4.2.2 Odporové pasty 

V odporových pastách se používá stejná funkční složka jako u past vodivých, směsi 

drahých kovů v práškové formě. Velikost odporu se určuje procentuálním poměrem funkční a 

tavidlové složky. Tato závislost ale není lineární (viz Obr. 4.2).  
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Obr. 4.2 Závislost velikosti odporu (osa Y) na procentuálním zastoupení funkční složky 

(osa X) 

 

Základní vlastnosti odporových past jsou: 

• Vrstvový odpor 

• Teplotní koeficient odporu (TCR) 

 

Místo vrstvového odporu se můžeme setkat také s pojmem „odpor na čtverec“ což je 

hodnota odporu jednoho čtverce materiálu o dané tloušťce. Značí se R□ a má rozměr Ω/□. 

    R= A·R□      (4-1) 

kde R je odpor tlustovrstvého rezistoru, A počet čtverců. 

Například rezistor čtvercového tvaru jehož vrstvový odpor je 1000 Ω/□ bude mít 

celkový odpor 1000 Ω. Obdelníkový rezistor s dvojnásobnou délkou než šířkou bude mít 

odpor 2000 Ω. 

 

Teplotní koeficient  odporu (TCR) je materiálová konstanta a určuje závislost změny 

hodnoty odporu na teplotě.  

[TCR] = ppm/°C, ppm/K 
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   6
1

10
TRTCRR ∆⋅⋅

=∆      (4-2) 

 

12 RRR −=∆       (4-3) 

12 TTT −=∆       (4-4) 

 

kde, T1 je počáteční teplota, T2  konečná teplota, R1  počáteční odpor a R2 odpor při teplotě 

T2. V současné době se nejvíce využívají odporové pasty na bázi oxidů kovů (PdO, RuO2, 

IrO2). [15] [16] [18] 

 

4.2.3 Dielektrické a izolační pasty 

Dielektrické a izolační pasty se využívají pro tvorbu izolačních vrstev křížících se 

vodičů, k tvorbě kapacitorů a jako ochranné povlaky (rezistorů a kapacitorů). U 

dielektrických past jsou funkční složkou keramické materiály stejné jako se používají 

k výrobě keramických kondenzátorů. U izolačních past to jsou skelné materiály.  

 

Pasty pro izolaci křížení vodivých cest jsou tvořeny práškovými skly. Při vypalování 

změknou a vytvoří skelnou strukturu s následujícími vlastnostmi: 

• Nízkou relativní permitivitu kvůli minimalizaci parazitních kapacit 

• Teplotní roztažnost blízkou substrátu (TCE) 

• Malou smrštivost po vysušení pasty 

 

Ochranné vrstvy rezistorů a kapacitorů plní několik důležitých funkcí. Při dostavování 

rezistorů mechanicky chrání prvky před poškození pískem respektive před parami při použití 

laseru. Při použití laseru musí pohltit jeho energii, aby nedošlo k ovlivnění jiných než daných 

částí rezistoru. Proto bývá vrstva zelené barvy.  Dále pak tvoří ochranu před nežádoucí 

vlhkostí. Vrstvy nesmí mít vliv na elektrické vlastnosti prvků. Jejich teplot výpalu se 

pohybuje okolo 500 ºC.  
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Dielektrické pasty k tvorbě kapacitorů od sebe oddělují dvě vodivé vrstvy, které tvoří 

elektrody kondenzátoru.  Oproti vrstvám izolačním by měli vykazovat vysokou relativní 

permitivitu. Nejrozšířenější je titan barnatý (BaTiO3) což je materiál feroelektrický jehož 

permitivita je silně závislá na teplotě. Vhodnými příměsemi lze měnit průběh permitivity 

v teplotě a tímto způsobem můžeme dostat charakteristiky dielektrického materiálu. 

[15] [16] [18] 

 

4.3 Snímače teploty 

Snímače teploty slouží ke zjišťování teploty.  

Základní dělení snímačů: 

I. Pro dotyková měření 

• Elektrické  

o Odporové kovové 

o Odporové polovodičové 

o Termoelektrické 

o Polovodičové s PN přechodem 

• Dilatační 

• Tlakové 

• Speciální 

II. Pro bezdotyková měření 

• Monochromatické pyrometry 

• Pásmové pyrometry 

• Radiační pyrometry 

 

V rámci této práce je důležitá pouze skupina elektrických odporových kovových snímačů. 

 

4.3.1 Elektrické odporové kovové snímače 

 Tyto odporové senzory teploty se řadí mezi kontaktní snímače, tedy takové, které jsou 

přímo v kontaktu s měřeným prostředím. Snímače převádějí změnu teploty prostředí na 
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změnu elektrického odporu svých prvků (odporový článek). Využívá se zde fyzikálního jevu, 

kdy kovové materiály mění svůj elektrický odpor v závislosti na teplotě. 

Parametry odporového článku: 

 R0 - hodnota elektrického odporu čidla při teplotě 0 °C (Ω) 

 R100 - hodnota elektrického odporu čidla při teplotě 100 °C (Ω) 

 Rϑ - hodnota elektrického odporu čidla při teplotě ϑ °C (Ω) 

 W100 - poměr odporů R100 a R0 

 Wϑ - poměr odporů Rϑ a R0 

 α - teplotní součinitel odporu materiálu (K-1) 

 ϑ - teplota (°C) 

 

V rozsahu 0 °C až 100 °C lze pro výpočet výsledného odporu použít linearizovaný vztah: 

    )1(0 αϑϑ +⋅= RR      (4-5) 

 

Pro vyšší měřící rozsahy teplot je nutné použít nelineární vztahy závislé na použitém 

materiálu. Jako odporový materiál se nejčastěji používá platina, nikl, měď nebo slitina Ni-Fe. 

Vlastnosti těchto materiálů ukazuje tabulka 4.2 a jejich teplotní závislost lze vidět na obrázku 

4.3. [19] [21] 

Tab. 4.2 Parametry odporových materiálů 

α teplotní rozsah W100
materiál 

*103 (K-1) °C (-) 

Pt 3,85 až 3,91  -200 až +850 1,385 

Ni 6,17 až 6,75  -70 až +150 1,618 

Ni-Fe 5,18 až 5,27  -100 až +200 1,462 

Cu 4,26 až 4,33 -50 až +150 1,426 
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Obr. 4.3 Teplotní závislost odporových materiálů [20] 

 

Platina se hojně využívá pro svoji chemickou stálost, vysokou teplotu tavení a lze s ní 

dosáhnout vysoké čistoty materiálu. Používá se pro teplotní rozsahy –200 °C až 850 °C. Její 

teplotní závislost však není zcela lineární a pro její pracovní rozsah lze odpor vyjádřit 

vztahem: 

)]100(1[ 32
0 −+++⋅= ϑϑϑϑϑ CBARR     (4-6) 

kde platí: 

A = 3,90802*10−3 [K−1] 
B = 5,802*10−7

 [K−2] 
C = 4,27350*10−12

 pro ϑ < 0 °C [K−4
 ]  

C = 0 pro ϑ > 0 °C 

V rozsahu 0 až 100 °C je tato závislost naznačena na obrázku Obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Závislost platinového odporu pro rozsah teplot 0 °C do 100 °C [19] 
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6 Termodynamický bilanční senzor 

6.1 Termodynamické soustavy 

Aktivní termodynamická soustava se může nacházet ve třech různých stavech – 

ustálený, přechodový a přechodný.  

Ustálený stav je takový, kdy všechny body soustavy mají konstantní teplotu. 

Neznamená to ale, že by všechny tyto body měli stejnou teplotu. Ustálené jsou také tepelné 

toky. Je to důsledek toho, že aktivity elementů soustavy jsou dlouhodobě neměnné. 

Přechodový stav je stav soustavy mezi dvěma odlišnými ustálenými stavy. Stav přechodný je 

období mezi vychýlením systému z ustáleného stavu a jeho návratem do téhož stavu.  

Aktivní termodynamická soustava obsahuje tedy alespoň jeden termoaktivní prvek. 

Termoaktivní prvek je takový, který sdílí tepelnou energii se svým okolím, je schopen tuto 

energii, přenášet, akumulovat, měnit a přenést ji mimo soustavu na jinou formu energie a také 

naopak. Jak bylo uvedeno v kapitole 3.1, termodynamická teplota je stavová veličina a je 

pomoci ní možné plnohodnotně sledovat pouze ustálené stavy. Abychom mohli dostatečně 

popsat děje, ke kterým v systémech dochází, je potřeba monitorovat také neustálené stavy. 

[7] [10] 

 

6.2 Senzor a jeho vlastnosti 

Termodynamický senzor je speciální termoaktivní prvek s jehož pomocí můžeme 

sledovat rovnovážné i nerovnovážné stavy tepelných soustav. Aby mohl takovýto prvek 

objektivně popisovat děje systému, musí být on sám vůči nim nezávislý. Toho lze dosáhnout 

pouze tím, že senzor bude uměle udržován v ustáleném stavu. A ustálený stav lze popsat 

konstantní teplotou. Aktivita senzoru musí kompenzovat jeho interakce s okolní soustavou. Je 

to vlastně odezva senzoru na okolní děje. Monitorováním aktivity získáme přehled o 

tepelných procesech okolní soustavy. Veličina, kterou monitorujeme je okamžitý příkon 

senzoru potřebný k udržení jeho teploty na požadované vlastní teplotě senzoru. Ideální 

závislost příkonu na teplotě senzoru je na obrázku 6.1. 
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Obr. 6.1 Ideální výkonově teplotní charakteristika termodynamického senzoru 

 

kde P je okamžitý příkon, Pmax maximální možný příkon, T je okamžitá teplota senzoru a Tv 

požadovaná teplota.  

 Po zapnutí termodynamického senzoru, jehož počáteční teplota je nižší než jeho 

vlastní teplota Tv, je napájen maximálním možným příkonem. To proto, aby dosáhl co 

nejrychleji teploty Tv. Jakmile této teploty dosáhne, klesne příkon senzoru P tak, aby pokrýval 

ztráty způsobené interakcí s okolím dQ jak je naznačeno na obrázku 6.2 a platí: 

P = dQ        (6-1) 

 

 
Obr. 6.2 Ustálený stav termodynamického senzoru 
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Senzor dosáhl svého pracovního ustáleného stavu. Pokud se dostane okolní tepelná 

soustava také v rovnovážném stavu, bude příkon senzoru konstantní. Jakékoliv vychýlení 

soustavy z rovnovážného stavu vyvolá znaménkově opačnou změnu příkonu senzoru. Tímto 

je vliv okolí potlačen a senzor setrvává na své konstantní teplotě. Senzor může opustit svůj 

rovnovážný stav pouze v případě, že již není schopen kompenzovat okolní podmínky 

zvýšením příkonu na hodnotu Pmax nebo jeho snížením na nulu. Při hodnotách příkonu 

P = Pmax nebo P = 0 již není možné brát odezvu senzoru jako směrodatný ukazatel dějů 

v soustavě. 

[7] [27] [28] 

 

6.2 Matematický popis elementu 

Z hlediska model termodynamického systému je vhodné ho rozdělit do základních 

kubických elementů pro jeho lepší matematický popis. Element o rozměrech dx, dy a dz je na 

obrázku 6.3. Jedná se o jednotkový element a platí že dx = dy = dz = 1, dS = 1, dV = 1, 

∆t = 1. 

 

 

 
Obr. 6.3 Element termodynamického systému 

 

Interakce elementu s jeho okolím bude probíhat prostřednictvím jeho hraničních ploch 

dS(x) = dy.dz, dS(y) = dx.dz, dS(z) = dx.dy. Tepelné toky, které prochází přes jednotlivé 
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plochy mají různé směry a je nutné odlišit plochy v opačných směrech dS(x+) a dS(x-). 

Aktivitu elementu popisuje následující rovnice: 

( ) ( ) ( )∑ −= −+
k

knpknpknP ,,,       (6-2) 

kde P(n,k) je výkonová aktivita elementu k, p(n,k+-) tepelná interaktivita v daném směru, 

p(n,k) je akumulovaný výkon elementu spotřebovaný na změnu vlastní teploty, n je aktuální 

vyšetřovaný časový interval, k definuje aktuální souřadnice elementu, k+ a k- ukazují směr a 

orientaci k sousednímu elementu. 

 

Výkonovou aktivitu elementu p(n,k+-) určíme ze vztahů: 

( ) ( ) ( )
( )1,

1,,,
+

+−
=+ kkR

knTknTknp       (6-3) 

( ) ( ) ( )
( )1,

1,,,
−

−−
=− kkR

knTknTknp       (6-4) 

 

kde R(k,k+1) a R(k,k-1) jsou tepelné odpory mezi jednotlivými elementy, T(n,k), T(n,k+1) a 

T(n,k-1) jsou aktuální teploty sousedních elementů. 

 

Teplota elementu v následujícím časovém kroku je: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )kkc

knpknTknT
ρ⋅

+=+
,,,1       (6-5) 

 

kde c(k) je měrná tepelná kapacita elementu a ρ(k) jeho hustota, { }zyxk ,,∈ , Rn ∈ . 

[7] [27] [28] 

 

6.3 Realizace termodynamického senzoru 

 Aby byly zachovány potřebné funkce termodynamického senzoru uvedeny v kapitole 

6.2, je potřeba integrovat funkci snímače teploty a topidla do jednoho celku. Takovému celku 

říkáme bilanční topidlo. Odporově přeměňuje elektrickou energii na tepelnou a zároveň dává 

informaci o svojí teplotě. Vnější obvod má za úkol v každém okamžiku tuto informaci 
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zpracovat a dodávat potřebnou elektrickou energii. Základní schéma zapojení bilančního 

topidla je na obrázku 6.4. 

 

 
Obr. 6.4 Zapojení bilančního topidla 

 

Samotné bilanční topidlo (na obrázku ohraničené) se skládá ze dvou teplotně nezávislých 

odporů R1 a R2 a dvou teplotně závislých Pt1 a Pt2. Vnější obvod je zde realizován ideálním 

operačním zesilovačem OZ a napájecím napětím Unap. 

 

Rovnováha je dána vlastnostmi operačního zesilovače a pro napětí na jeho vstupech platí: 

−+ = inin UU          (6-6) 

 

Výstupní napětí zesilovače se ustálí na hodnotě, která vyhovuje rovnici: 

22
2

11
1

RPt
RU

RPt
PtU outout +

⋅=
+

⋅       (6-7) 
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Pro námi požadovanou teplotu topidla TZ se musí hodnoty teplotně závislých odporů  Pt1 a 

Pt2 rovnat odporům nezávislých R1 a R2. 

 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )Z

Z
out

Z
out TTCRPtTTCRPt

TTCRPtU
TTCRPtTTCRPt

TTCRPtU
⋅+⋅+⋅+⋅

⋅+⋅
⋅=

⋅+⋅+⋅+⋅
⋅+⋅

⋅
1212

12
1111

110  (6-8) 

 

Z čehož úpravou dostaneme, že T = TZ. 

 

Celé bilanční topidlo je realizováno technologií tlustých vrstev. Tím je zajištěna 

vysoká variabilita možných zapojení a také topologických uspořádání. Díky malým rozměrům 

(i méně než 10 x 10 mm) a hmotnosti má senzor malou tepelnou kapacitu a rychle reaguje na 

okolní změny. 

Použité keramické substráty jsou z Al2O3 (96%). Pro vodivé vrstvy byla použita pasta 

AgPdPt (ESL 9562-G). Teplotní závislost odporů je zajištěna použitím platinových past. Typ 

pasty, stejně jako u teplotně nezávislých R odporů, závisí od konkrétní senzoru. Používají se 

hodnoty 1 Ω/10 ,ٱ Ω/ٱ i 100 Ω/ٱ. 

[7] [27] [28] 
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7 Experimentální část 

7.1 Cíle práce 

 Cílem práce je využití programu ANSYS pro simulaci mikroelektronických zařízení – 

termodynamických bilančních senzorů. Jedná se o konkrétní termoaktivní prvky, které se 

využívají k minitorování ustálených a neustálených jevů v tepelných soustavách. S pomocí 

simulačního programu se může analyzovat chování těchto prvků ještě před jejich fyzickou 

existencí. 

 V první části se je cílem změřit charakteristické vlastní teploty senzorů u typu, u který 

dovoluje nastavení  vlastní teploty pouhou změnou svého vlastního konstrukčního uspořádání. 

Simulovat různé topologické varianty senzoru charakteristické hodnoty. 

 U senzorů jejichž vlastní teplota je plně závislá na vnějším obvodu, se zaměřit na jeho 

chování a reakce na okolní tepelné soustavě. Srovnání výsledků simulací s reálným měřením. 

 Bilanční senzory jsou součástí mnohaletého vývoje. Pro jejich stále kvalitnější analýzu 

je vhodné potřeba znát nástroje, kterými je možné tyto analýzy realizovat. Nedílnou součástí 

je proto bližší seznámení teplotních analýz v programu ANSYS. Proto je v rámci této práce 

vypracován jakýsi návod a postup teplotních analýz programu ANSYS, který poslouží jako 

vodítko budoucím pracovníkům zabývajících se touto nebo podobnou tematikou. 
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7.2 Zjišťování vlastní teploty senzoru 

7.2.1 Zapojení senzoru 

 Vlastní teplota byla zjišťována na asymetrickém uspořádání senzoru. Schéma obvodu 

je na obrázku 7.1. 

 

 
Obr. 7.1 Schéma obvodu s asymetrickým bilančním topidlem 

 

Bilanční topidlo je zde doplňěno topnými odpory Rt1 a Rt2, které mají zlepšit  topné 

vlastnosti tělesa. Do vnějšího obvodu je zapojen potenciometr, který pomáhá nastavit 

pracovní teplotu senzoru. Pokud je potenciometr ve střední poloze je pracovní teplota shodná 

s vlastní teplotou senzoru. Toto je zohledněno i v simulaci a tak pracovní teplota je určena 

pouze vlastnostmi senzoru. 
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7.2.2 Model senzoru 

Základní topologie senzoru je na obrázku 7.2. Právě rozmístění vodivých cest 

umožňuje realizovat různé varianty senzoru. 

 

 
Obr. 7.2 Základní topologie senzoru 

 

Materiálové vlastnosti: 

• Keramika Al2O3: 

o ρ = 1.1012 Ωm-1 

• Vodivá pasta 

o R = 6 mΩ/ٱ 

• Pt pasta 

o R = 0,8 Ω/ٱ 

o TCR = 3760 ppm/oC 

• Odporová pasta 

o R = 1 Ω/ٱ 

• Topné odpory 

o R = 3 Ω/ٱ 

 

Tepelná vodivost past i keramiky byla definována hodnotou k = 30 W m-1 K-1. 
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7.2.3 Simulace a výsledky   

Simulace byly prováděny pro různé topologické varianty termodynamického senzoru. 

Na obrázku 7.3 jsou vidět jednotlivá vodivá spojení, která se využívají pro dostavování 

senzoru.  

 
Obr. 7.3 Varianty topologie senzoru 

 

Varianty 1 až 5 odpovídají případu kdy R1 < R2 a zároveň Pt1 < Pt2. Varianty 6 až 10 jsou 

k nim opačné R1 > R2 a zároveň Pt1 > Pt2. 

Senzor je napájen napětím 24 V. Vodivý uzel označený jako A odpovídá vstupu 

operačního zesilovače In-. Při charakteristické vlastní teplotě senzoru je na uzlu A právě 

polovina napájecího napětí. Pokud tedy budeme uměle zvyšovat teplotu senzoru, tak 

v okamžiku kdy v bodě A bude 12 V dosáhli jsme vlastní teploty Tv. Výsledky simulací jsou 

zobrazeny na obrázku 7.4 a 7.5. 
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Zjišťění vlastní teploty pro varianty 1 až 5
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Obr. 7.4 Výsledky simulací 

 

Zjišťění vlastní teploty pro varianty 6 až 10
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Obr. 7.5 Výsledky simulací 
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Tab. 7.1 Tabulka vlastních teplot 

varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vlastní teplota (oC) 64.7 60.7 55.5 43.8 14.0* 186.7 138.3 118.9 108.3 107.1 

 

* - simulace probíhaly pro teploty okolí nad 20 oC, hodnota byla dodatečně vypočítána 

z rovnice   přímky teplotní závislosti napětí 

 

Tento typ senzoru nebyl fyzicky realizován, a proto nemohly být výsledky podpořeny 

praktickým měřením. 
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7.3 Vlastnosti senzoru RTDS v11 

7.3.1 Zapojení senzoru 

 
Obr. 7.6 Zapojení senzoru RTDS v11 

 

Pracovní teplota senzoru je teplota při níž platí rovnice 7-1 a je tedy závislá na nastavení 

potenciometru. 

21

2

RRPt
RPt

RR
R

++
+

=
+ −+

−         (7-1) 

 

kde R+ je odpor mezi uzly Unap a kladným vstupem operačního zesilovače (Fairchild L272) a 

odpor R- je mezi zemí a kladným vstupem OZ.  
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7.3.2 Model senzoru 

Termodynamický senzor RTDS v11 má topologii zobrazenou na obrázku 7.7. Obrázek 

7.8 ukazuje model senzoru, který byl použit pro výpočty v programu ANSYS. Reálná podoba 

senzoru je na obrázku 7.9. 

 
Obr. 7.7 Topologie senzoru 

 

 
Obr. 7.8 3D model senzoru 
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Obr 7.9 Reálné provedení senzoru 

 

Keramika Al2O3: 

 ρ = 3800 kg m-3 

 c = 880/20oC, 1285/300oC J kg-1 K-1 

 k = 30 W m-1 K-1 

 ε = 0,94 

 

Materiálové konstanty past potřebné k teplotní analýze (ρ, c, k) byly zadány stejné jako 

samotná keramika. 

 

7.3.3 Měření pracovní teploty 

Pracovní teplota senzoru byla zjišťována několika způsoby. Jako první bylo měření 

teploty přiložením termočlánku. Termočlánek byl přiložen k zadní straně senzoru. Bylo 
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provedeno také měření teploty kamerou citlivou na infračervené záření. Zaznamenaná teplota 

je také ze zadní strany. Třetím způsobem byla simulace senzoru. 

 Záznamy pracovní teploty jsou na obrázcích 7.10 a 7.11. První je pro použitou 

odporovou pastu R1 = ٱ Ω (R1 = 9,9 Ω; R2 = 9,8 Ω; Pt = 9.7 Ω) a druhý pro R10 = ٱ Ω 

(R1 = 126,7 Ω; R2 = 105,2 Ω; Pt = 9.3 Ω). Průběh změřených hodnot potvrzuje reálnost 

hodnot získaných simulací. Důvod, proč jsou naměřené hodnoty nižší, je odvod části výkonu 

do vnějšího obvodu protřednictvím spojovacích drátů a pájených kontaktů.  
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Obr. 7.10 Pracovní teplota senzoru 

 

Maximální výkon je odvozen od maximálního napětí Uout = Unap = 24 V. 

Tab. 7.2 Maximální výkony pro pracovní teploty 

T (oC) 25 37 54 87 96 143 156 

R (Ω) 29.58 30.02 30.64 31.84 32.17 33.89 34.36 

P (W) 19.47 19.19 18.80 18.09 17.90 17.00 16.76 
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Obr. 7.11 Pracovní teplota senzoru 

 

Tab. 7.3 Maximální výkony pro pracovní teploty 

T (oC) 28 31 41 52 61 67 92 

R (Ω) 241.30 241.41 241.77 242.18 242.52 242.76 243.79 

P (W) 2.39 2.39 2.38 2.38 2.38 2.37 2.36 

 

 

Změna pracovní teploty změnou topologie zde není nikterak výrazná jako u předcházejícího 

senzoru. Pro  zvolenou hodnotu napětí např. Uout = 5 V a stejné nastavení potenciometru je 

změna pouze několika stupňů. Nicméně v tomto zapojení, kde je pracovní teplota přímo 

závislá na nastavení potenciometru není ke změnám topologie téměř důvod. 



- 51 - 

 
Obr. 7.12 Varianty spojení 
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Obr. 7.13 Změna pracovní teploty 

Měření teploty bylo provedeno pomocí digitálního multimetru UNI-T UT 70B, který má 

toleranci ± (1 % + 3) oC. 
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Obr.7.14 Vlastní teplota v závislosti na příkonu 

 

Jak závisí pracovní teplota na příkonu je na obrázku 7.14. Závislost je shodná pro různé 

topologie a použité odporové pasty (pro R1 a R2). 

 

7.3.4 Rozložení teplot 

 Znalosti o rozložení teplot na senzoru mohou do jisté míry ovlivnit budoucí návrh 

topologie senzorů. Jakožto topná tělesa slouží především teplotně nezávislé odpory R1 a R2. 

Rozložení teplot je vidět na obrázcích 7.15 a 7.16. Okrajové části jsou chladnější než střední 

vlivem ochlazování okolním vzduchem a šířením tepla od odporů. 

 



- 53 - 

 
Obr. 7.15 Teplota na přední straně senzoru 

 
Obr. 7.16Teplota na zadní straně senzoru 
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Teplotní záznamy z kamery jsou na obrázcích 7.17 a 7.18. Infrakamera zobrazuje 

teploty jednotlivých míst. Hlavní kritérium pro záznam kamery je především emisivita 

materiálu. Implicitně je na kameře nastavena hodnota ε = 1 a není brán ohled na rozdílnou 

emisivitu jednotlivých materiálů. Takže  na obrázcích je rozložení teplot v případě, že 

všechny mají stejnou hodnotu ε. Tak tomu ale není. Emisivita stříbrných kontaktních plošek a 

vodivých cest je mnohem nižší než samotné keramiky a také šedých a černých odporových 

cest.  Protože keramika má hodnotu ε = 0,94, bral jsem pro měření v úvahu právě teploty na 

keramice.   

Obrázek 7.18B ukazuje zadní část senzoru, která je potištěna vodivou pastou. I přes to, 

že teploty senzorů z obrázku 7.17B a  7.18B jsou téměř stejné, grafický záznam ukazuje na 

obrázku 7.18B teplotu mnohem nižší.  

Zajímavé je také porovnání odporových past. Za předpokladu, že obě mají stejnou 

emisivitu, je vidět, že odporová pasta R10 = ٱ Ω se více zahřívá než pasta s nižším odporem. 

 

 
Obr. 7.17 Přední a zadní strana senzoru (R = 10 Ω/�) 
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Obr. 7.18 Zadní strana senzoru s vodivou pastou (R = 1 Ω/�) 

 

Záznamy byly pořízené termokamerou Infrared Solution IR Snapshot. 

 

7.3.5 Časové průběhy napětí 

 Zaznamenané časové průběhy napětí Uout jsou na obrázcích 7.19 a 7.20. Napájecí 

napětí Unap bylo v obou případech 18 V. První ukázka se týká senzoru s použitou odporovou 

pastou R10 = ٱ Ω (R1 = 126,7 Ω; R2 = 105,2 Ω; Pt = 9.3 Ω). Okamžitě po sepnutí obvodu 

dosáhlo napětí Uout své maximální hodnoty, aby co nejrychleji zahřálo senzor na jeho 

pracovní teplotu. Z tohoto napětí potom exponenciálně klesá na hodnotu, která je pořebná na 

udržení konstantní pracovní teploty. Pro nižší pracovní teploty (28 a 31 oC) se senzor 

dostatečně zahřeje aniž by dosáhl maximálního napětí. 
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Časové průběhy napětí pro jednotlivé pracovní teploty
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Obr. 7.19 Časový průběh napětí 

 

  V druhém případě byla použita pasta R1 = ٱ Ω. Pravděpodobně špatný poměr odporů 

R1 a R2 ku odporu Pt (R1 = 11,1 Ω; R2 = 10,7 Ω; Pt = 7,5 Ω) zapříčinil jeho nestabilní 

chování. Senzor si velmi špatně udržoval svoji pracovní teplotu což je i vidět na průběhu 

napětí. Senzor se i při malé změně napětí příliš nahřál a napětí opět kleslo. Tento postupný a 

opakující pokles a nárůst napětí zapříčinil nestabilní stav senzoru. 
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Časové průběhy napětí pro jednotlivé pracovní teploty
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Obr. 7.20 Časový průběh napětí 

 

7.3.6 Reakce senzoru na okolí 

 Obrázek 7.21 ukazuje výkonovou odezvu senzoru na změnu okolní teploty. Teplota se 

mění skokově a výkon senzoru na to reaguje exponenciálním poklesem nebo nárůstem až se 

ustálí na nové rovnovážné hodnotě. 

 Odezva na harmonickou změnu okolní teploty je zobrazena na obrázku 7.22. 

Akumulační vlstnosti senzoru jakožto tepelného kondenzátoru způsobují časový posun  

amplitudy výkonu proti teplotě okolí.  
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Obr. 7.21 Časový průběh odezvy senzoru 
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Obr. 7.22 Časový průběh odezvy senzoru 
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8 Závěr 
 Cílem práce bylo ověření vlastností termodynamických senzorů. Pomocí 

matematických modelů, vypracovaných v programovém prostředí ANSYS, určit některé 

základní parametry senzorů s ohledem na jejich topologické variace. 

 U konkrétního typu senzoru se mi podařilo simulacemi zjistit hodnoty vlastních teplot 

jakožto charakteristické vlastnosti senzoru. Topologicky velmi variabilní senzor může být 

konstrukčně nastaven na pracovní teploty v rozmezí 14 až 186 oC. Tento senzor ovšem nebyl 

fyzicky realizován, a proto nemohly být výsledky podpořeny měřením. 

 U dalšího, již realizovaného senzoru, jsem se zaměřil na zjištění pracovních teplot a 

chování senzoru. Simulace korespondují s naměřenými hodnotami s určitou odchylkou, která 

je dána rozdílností čistě matematického popisu modelu senzoru od jeho reálné podoby a 

reálných měřících podmínek. Časové záznamy napětí ukazují jeho průběh od počátku 

napájení až po ustálení senzoru na jeho pracovní teplotě. 

 Měření teplot bylo podpořeno výsledky z termokamery, která také graficky zachycuje 

rozložení teplot na senzoru. V tomto směru se výstupy z kamery a ze simulací znatelněji 

rozcházejí. To je však způsobeno samotnou měřící metodou a způsobem jakým kamera 

výsledky vyhodnocuje.  Tyto výsledky mohou sloužit k efektivnějšímu návrhu topologií 

senzorů.  

 Důležitou součástí experimentální části je postup teplotních analýz v programu 

ANSYS. Problematika matematického simulování termodynamických senzorů je záležitostí 

dlouhodobějšího časového období. Bylo tedy nezbytné, aby studenti, kteří budou eventuelně 

zainteresování do této nebo podobné problematiky mohli navázat na již známá fakta a 

postupy. Proto je součástí práce také příloha představující teplotní pole v programu ANSYS, 

popis základních elementů, analýz a také pracovní postup ukázkového příkladu. 
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