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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce je zam��ena na laboratorní model elektronického chlazení a 

tvorbu kompenza�ní krabice s nastavitelnou teplotou. V teoretické �ásti jsou popsány 

principy funkce peltierových �lánk� a modul�, základní vlastnosti regulátor� a pulzn�

ší�ková modulace. Praktická �ást bude zam��ena na návrh systému kompenza�ní krabice a 

její realizaci. Sou�ástí práce bude návrh, simulace a výroba plošného spoje obvodu pulzn�

ší�kové modulace pro podporu �ízení kompenza�ní krabice a zhodnocení dosažených 

výsledk�. 

Klí�ová slova 

Peltier�v �lánek, pulzn� ší�ková modulace, PID regulátor 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on a laboratory model of electronic cooling and 

realization of compensating box with adjustable temperature. Theoretical part describes the 

principles of peltier cells and modules functioning, basic properties of controllers and 

pulse-width modulation. Practical part will be focused on design and realization of 

compensation box. Practical part will include design, simulation and realization of pulse-

width modulation printed circuit board for support compensation box controlling and 

evaluation of achieved results. 

Keywords 

Peltier cell, pulse-width modulation, PID controller 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalá�ské práce bylo seznámení s funkcí a vlastnostmi peltierových 

modul�, možnými zp�soby �ízení a vytvo�ení kompenza�ní krabice s nastavitelnou 

teplotou. 

Práce je koncipována do n�kolika �ástí, které se zabývají díl�ími úkoly. Nejd�íve je 

popsán princip elektronického chlazení a konstruk�ní vlastnosti peltierových modul�, kv�li 

pochopení konstrukce celého laboratorního chladicího systému. Tento systém zastává 

funkci primárního chlazení krystalizátoru a je sou�ástí analogického modelu plynulého 

odlévání oceli, což je progresivní slévárenská technologie vyžadující složité �ídicí 

algoritmy. Laboratorní model slouží ke správnému pochopení této problematiky, simulace 

a zdokonalení �ízení tohoto procesu. Z ekonomického hlediska se jedná o velmi d�ležitou 

technologii, kdy dochází k minimalizaci ztrát materiálu díky absenci licích forem a také 

snížení energetické náro�nosti. Moderní technologie se snaží stále více zvyšovat 

produktivitu a proto je do budoucna tato technologie velmi p�ínosná.  

Další kapitoly se zabývají základními vlastnostmi regulátor�, jejich využití a 

principu funkce pulzn� ší�kové modulace, jako jednoho z nejefektivn�jších zp�sob�

modulování analogového signálu. Nejvýhodn�jší na tomto zp�sobu modulace je fakt, že 

dochází pouze ke spínacím ztrátám a tudíž má pulzn� ší�ková modulace vysokou 

efektivitu. Praktická �ást práce se zabývá návrhem a realizací tohoto obvodu. K návrhu 

byly použity programy LTspice a Eagle. 

Rád bych pod�koval vedoucímu práce Ing. Ond�eji Zimnému, PhD. a panu Ing. 

Robertu Frischerovi, PhD. za cenné rady, p�ipomínky, �as strávený p�i konzultacích a 

odborné vedení p�i �ešení této práce. 
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2 TERMOELEKTRICKÉ JEVY 

Za termoelektrické jevy ozna�ujeme fyzikální jevy, kdy dochází k p�em�n� tepelné 

energie na elektrickou a naopak. Zdroje této p�em�ny pak nazýváme termoelektrické 

�lánky. Jsou známé tyto t�i jevy: 

• Seeback�v jev byl objeven roku 1821, tehdy n�mecký fyzik Thomas Johann 

Seeback (1770 – 1831) u�inil pokus s magnetickou st�elkou mezi spoji m�di a 

bismutu. Došel k záv�ru, že jsou-li spojeny dva vodi�e z r�zných kov� do 

uzav�eného obvodu a mají-li spoje r�znou teplotu T1 a T2, protéká obvodem 

elektrický proud. 

• Peltier�v jev popsal roku 1834 francouzský fyzik Jean Charles Athanase Peltier 

(1783 – 1845), jedná se o jev inverzní k jevu Seebeckovu. Protéká-li tedy 

stejnosm�rný proud z vn�jšího zdroje Seebeckovým obvodem, pak vzniká teplotní 

rozdíl mezi ob�ma spoji (viz Obr. 1.). 

• Thomson�v jev objevil a experimentáln� potvrdil v roce 1851 skotský fyzik 

William Thomson (1824 – 1907) Pokud dlouhou kovovou ty� zah�íváme v jejím 

st�edu, vznikne na ob� strany teplotní spád. Oba konce budou mít stejnou teplotu. 

Jestliže sou�asn� ty�í prochází jedním sm�rem elektrický proud, zjistíme, že jedna 

strana ty�e se proti p�edchozímu stavu ochladí a druhá oh�eje, tudíž je rozložení 

teploty nesoum�rné.  

Obr. 1. Znázorn�ní Peltierova jevu na Seebeckovu obvodu 
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2.1 Peltier�v jev 

Pr�chodem elektrického proudu se v kovech (resp. v polovodi�ích) p�emis	ují 

volné nabité �ástice (v kovech elektrony, v polovodi�ích elektrony a díry). V d�sledku 

tohoto p�enosu �ástic se zvyšuje nerovnováha elektron� mezi ob�ma uvažovanými spoji 

dvou kov� (resp. polovodi��), �ímž roste termoelektrické nap�tí termo�lánku. 

Termoelektrické nap�tí je p�ímo úm�rné rozdílu teplot uvažovaných spoj�, proto 

s rostoucím termoelektrickým nap�tím poroste i rozdíl teplot obou spoj�. Vyšší teplotu 

bude mít ten spoj, jehož kontaktní nap�tí (v d�sledku pr�chodu elektrického proudu 

z vn�jšího zdroje) bude vyšší. Z tohoto zdroje se tedy bude ší�it teplo. [1]  

Alessandro Volta zjistil, že p�i styku dvou r�zných kov� vzniká rozdíl kontaktního 

potenciálu – kontaktní nap�tí  mezi t�mito kovy.  Velikost kontaktního nap�tí závisí na 

chemickém složení stýkajících se kov� a na jejich teplot�. Také sestavil jednotlivé kovy do 

�ady, ve které každý kov p�i styku s n�kterým dalším �lenem �ady má kladný potenciál [1]. 

Po�adí kov� v tzv. Voltov� �ad� kov� je následující: 

Al, Zn, Pb, Sn, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd 

Pozorovaný rozdíl potenciál� vzniká p�i dotyku dvou r�zných kov� zcela 

samovoln�. Spojíme-li za sebou n�kolik r�zných kov�, je potenciálový rozdíl mezi prvním 

a posledním kovem �ady stejný, jako p�i p�ímém dotyku t�chto dvou kov�. Potenciálový 

rozdíl kov�, které jsou vloženy do této �ady mezi kovy krajní, nemá na velikost výsledného 

rozdílu potenciálu žádný vliv. Tento jev, ale nelze využít jako zdroj elektrického proudu, 

protože v uzav�eném obvod� se kontaktní nap�tí navzájem vyruší [1]. 

2.1.1 Využití Peltierova jevu 

Po�áte�ním impulzem k využití tohoto jevu v r�zných za�ízeních ur�ených 

p�edevším pro chlazení bylo teprve objevení nových materiál�, jež jsou vhodné pro výrobu 

ú�inných polovodi��.  

Hlavní výhody chlazení pomocí peltierových �lánk� jsou: 

• možnost libovolného rozm�rového uzp�sobení chladicí jednotky 

• možnost chlazení v libovolné poloze 

• nep�ítomnost pohyblivých �ástí 
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• možnost velmi p�esné regulace teploty ( speciální p�ípady - p�esnost 0.001°C) 

• nehlu�nost a absence ot�es�

• vysoká spolehlivost 

• dlouhá životnost (desítky let) 

• možnost oh�evu i chlazení stejným modulem (zm�nou polarity proudu) 

• možnost dosáhnout velmi nízkých teplot (až -80 °C) 

Peltierovy moduly lze využít: 

• k termoelektrickému chlazení 

• k termoelektrickému oh�evu 

• k výrob� elektrického proudu 

Díky t�mto vlastnostem existuje velice široké spektrum použití Peltierových 

modul� v r�zných odv�tvích. Konkrétní aplikace Peltierových modul�  jsou nap�íklad 

p�enosné chladni�ky v léka�ství, chlazení procesor� v po�íta�ové technice, chlazení 

rozvad��ových sk�íní a �ídících sk�ín�k v pr�myslu, stabilizace teploty laserových diod, 

udržování stále teploty laboratorních vzork� v biologii a chemii a jiné. 

Mezi nevýhodné vlastnosti tohoto zp�sobu chlazení m�žeme za�adit, že za�ízení 

pracuje s relativn� nízkou ú�inností, v�tšinou v pom�ru (topicí/chladicí výkon) 1.5 až 2.5 

p�i nulovém rozdílu teplot. �ím se rozdíl teplot zvyšuje, tím se zvyšuje i tento pom�r a 

snižuje ú�innost. V p�ípad� velkých chladicích výkon� se cena t�chto za�ízení vyšplhá na 

tisíce až desetitisíce korun.  
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3 KONSTRUK�NÍ VLASTNOSTI PELTIEROVÝCH 

�LÁNK� A MODUL�

P�íhodné fyzikální vlastnosti materiál� vhodných pro výrobu Peltierových 

termoelektrických �lánk� jsou zahrnuty v sou�initeli efektivnosti, který je pro materiál 

ideálního �lánku ur�en vztahem 1. 

(1) 

resp. 

(2) 

kde Z je sou�initel efektivnosti [K-1] 


 - Seebeck�v koeficient [V·K–1] 

s - m�rná elektrická vodivost [S·m–1] 

� - m�rná tepelná vodivost [W·m–1·K–1] 

� - m�rný elektrický odpor [W·m] 

Se zvyšujícím se sou�initelem Z se vhodnost materiál� pro peltierovy �lánky 

zvyšuje. Vhodné jsou tedy materiály, které mají velký Seebeck�v koeficient, velkou 

m�rnou elektrickou vodivost a malou m�rnou tepelnou vodivost. Ideální jsou pro tohle 

použití polovodi�e. Vhodný materiál musí vyhovovat dv�ma požadavk�m. Musí být 

dobrým elektrickým vodi�em a špatným tepelným vodi�em. Z tohoto d�vodu nejsou pro 

použití vhodné kovy. T�mto požadavk�m vyhovují nejvíce smíšené krystaly s vysokou 

�istotou. Graf 1. zobrazuje teplotní závislost sou�initele efektivnosti n�kolika používaných 

materiál�. [12] 

λ

α s
Z

⋅
=

2

ρλ

α

⋅
=

2

Z
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Graf 1. Teplotní závislost sou�initele Z [12] 

3.1 Peltier�v �lánek 

Elementární za�ízení chladících systému založených na Peltierov� jevu se nazývá 

Peltier�v �lánek. Jedná se o malou elektronickou sou�ástku, složenou ze dvou 

polovodi�ových t�lísek (jedno typu P a druhé typu N) a spojovacího m�stk� (viz Obr. 2.) 

Tyto �lánky jsou samostatn� tém�� nepoužitelné, proto se zapojují do v�tších celk�. 

Obr. 2. Peltier�v �lánek 

kde Q je teplo absorbované [J] 

Qh – teplo vyza�ované [J] 
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3.2 Peltier�v modul 

Sériovým zapojením Peltierových �lánku získáme Peltier�v modul (viz Obr. 3.), 

který nám poskytuje v�tší užitnou plochu. V�tšinou se jedná o zapojení do tvaru �tverce, 

výjime�n� i obdélníku. B�žn� dostupné jsou moduly o velikostech od 10 do 100 mm. 

Povrch Peltierova modulu je pokryt keramickými desti�kami, které fungují jako elektrická 

izolace a zárove dob�e vedou teplo.  K dosažení vyšších teplotních rozdíl� p�i zachování 

ur�itého chladicího výkonu se spojují jednotlivé moduly do kaskádních termobaterií (viz 

Obr. 4.). 

Obr. 3. Peltier�v modul 

Aby bylo za�ízení co nejú�inn�jší je pot�eba teplou stranu modulu ochlazovat. 

Nejvhodn�jší je použití kombinace aktivního a pasivního chlazení. Klasický p�íklad 

pasivního chlazení jsou žebrovité chladi�e, které zv�tšují zah�ívanou plochu, jako aktivní 

chlazení se využívá voda nebo vzduch. 
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Obr. 4. Kaskádní zapojení modul�

3.2.1 Materiály peltierových modul�

Peltierovy �lánky a moduly obsahují dva druhy polovodi��. Nej�ast�ji používané 

polovodi�ové materiály jsou bismut-telluridy: 

• Bi-Te-Se pro polovodi� typu N  

• Bi-Sb-Te pro polovodi� typu P 

Z polovodi�� jsou vyrobeny malé hranolky. Tyto polovodi�ová t�líska se spojují 

m�d�nými m�stky, které díky p�íhodným vlastnostem slouží k p�enosu elektrické energie a 

zárove k odvád�ní tepla. Výhodou m�di je malý m�rný elektrický odpor, nevýhodou 

možnost difúze do polovodi�ového materiálu, �ímž se zhoršují jeho vlastnosti a životnost. 

M�d�né m�stky pokrývá elektrická izolace v podob� keramických desti�ek zhotovených 

obvykle z korundu, protože relativn� dob�e vede teplo. P�i spojování modul� do 

kaskádních baterií je d�ležitá aplikace silikonových tuku, nebo vhodných lepidel. T�mito 

úpravami se sníží tepelný odpor mezi moduly.  
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3.2.2 Ceny a dostupnost na �eském trhu 

Peltierovy moduly jsou b�žn� k sehnání v obchodech s elektronickými 

sou�ástkami, nebo na internetu pomocí e-shopu. Nejd�ležit�jšími faktory ovlivující cenu 

jsou výkon a pot�ebný proud. Graf 2. zobrazuje cenové rozložení peltierových modul� na 

stránkách �eských prodejc� elektroniky. Rovnom�rné zastoupení zde mají všechny �ty�i 

cenové kategorie, p�i�emž moduly s vyšším výkonem jsou k sehnání od 500 korun. 

Kategorii nad 1000 korun zastupují speciáln� upravené moduly.  

 Druhy speciálních modul�: 

• hermeticky uzav�ené moduly 

• moduly s niklovou vrstvou zabraující difúzi m�dí do polovodi��

• moduly specifických tvar�  

• Peltierovy kontrolery (obsahují NTC termistor pro regulaci teploty) 

Cenová kategorie

peltierových modul�

do 200 K�; 34%

Cenová kategorie

peltierových modul�

nad 1000 K�; 22%

Cenová kategorie 

peltierových modul�

500 - 1000 K�; 24%

Cenová kategorie

peltierových modul�

200 - 500 K�; 20%

Graf 2. P�ehled cen peltierových modul�
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4  ZÁKLADNÍ LASTNOSTI REGULÁTOR�

Regulátor obsahuje prvek pro nastavení žádané hodnoty regulované veli�iny a 

s�ítací �len pro ur�ení regula�ní odchylky. Lineární regulátor dále vytvá�í �asové funkce 

regula�ní odchylky. Rozlišujeme t�i základní: 

• proporcionální kanál - P 

(zesílení regula�ní odchylky) 

• integra�ní kanál - I 

(�asový integrál odchylky) 

• deriva�ní kanál - D 

(derivace odchylky podle �asu) 

Používány jsou samostatné regulátory typu P, I, nebo D podle regula�ního zám�ru. 

Samostatný regulátor typu D se používá velice z�ídka. �asto se využívají vzájemné 

kombinace jednotlivých kanál�. Nejvyužívan�jší jsou regulátory typu P, I, PI, PD a PID.  

Mimo základní kanály se používají také kanály pomocné nap�íklad pomocný 

proporcionální kanál a pomocný deriva�ní kanál. [6] 

4.1 Proporcionální regulátor – P 

P�edstavuje nejjednodušší typ regulátoru u kterého je ak�ní veli�ina p�ímo úm�rná 

zm�n� vstupního signálu. Z toho vyplývá, že regulátor typu P zesiluje regula�ní odchylku. 

Tento regulátor je jeden z nejpoužívan�jších. Jeho p�esnost závisí na jeho zesílení a je 

vhodný k regulaci proporcionálních i integra�ních soustav se setrva�ností prvního �ádu a se 

st�ední �asovou konstantou, pop�ípad� menším dopravním zpožd�ním. Praktické využití 

m�že nalézt nap�íklad u regulace výšky hladiny kapaliny v nádob�. 
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Obr. 5. P�echodová charakteristika P regulátoru [10] 

4.2 Integra�ní regulátor – I 

Tento regulátor �eší nevýhodu regulátoru P a to trvalou regula�ní odchylku. P�i 

skokové zm�n� vstupní veli�iny se výstupní veli�ina m�ní stálou rychlostí. Tato rychlost je 

úm�rná velikosti zm�ny vstupní veli�iny. Integra�ní regulátor je vhodný k regulaci 

proporcionálních soustav se setrva�ností prvního �ádu s malou �asovou konstantou, bez 

dopravního zpožd�ní. Pracuje bez trvalé regula�ní odchylky. Nevyhovuje podmínkám 

stability, pokud reguluje astatickou soustavu. 

Obr. 6. P�echodová charakteristika I regulátoru [10] 
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4.3 Deriva�ní regulátor – D 

Regulátor typu D m�ní velikost výstupní veli�iny tím více, �ím rychlejší jsou 

zm�ny vstupní veli�iny. Regulátor reaguje již p�i malé zm�n� regulované veli�iny, pokud 

se m�ní velkou rychlostí. Deriva�ní složka umožuje urychlení regulace. 

Obr. 7. P�echodová charakteristika D regulátoru [10] 

4.4 Regulátor PI 

Pat�í mezi nejrozší�en�jší kombinované regulátory, má tém�� univerzální použití, 

odstrauje zcela regula�ní odchylku. Je vhodný pro regulaci proporcionálních i 

integra�ních soustav se setrva�ností vyšších �ád� s libovolnými �asovými konstantami a 

s velkým dopravním zpožd�ním. Praktické využití má zejména pro p�esnou regulaci teplot, 

výšky hladiny, otá�ek a jiné. 

Obr. 8. P�echodová charakteristika PI regulátoru [10] 
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4.5 Regulátor PD 

Využívá se všude tam, kde vyhovuje regulátor typu P. Jeho p�ednost tkví 

v rychlejší regulaci. Používá se u systému, kde jsou �asté poruchy. Je vhodný k regulaci 

proporcionálních i integra�ních soustav se setrva�ností vyšších �ád� se st�edními �asovými 

konstantami a velkým dopravním zpožd�ním. Zanechává trvalou regula�ní odchylku 

Vhodnou dobou deriva�ní �asové konstanty je možné snížit �ád regulované soustavy. 

Obr. 9. P�echodová charakteristika PD regulátoru [10] 

4.6 Regulátor PID 

Tento typ regulátoru je nejuniverzáln�jší, protože v sob� kombinuje všechny t�i 

kanály P, I a D. Používá se všude tam kde se používá regulátor PI, výhodou je však 

rychlost regulace, lepší tlumení p�ekmit�, zvlášt� p�i �astých poruchách. Je vhodný 

k regulaci proporcionálních i integra�ních soustav se setrva�ností vyšších �ád�

s libovolnými �asovými konstantami a delším dopravním zpožd�ním. 

Obr. 10. P�echodová charakteristika PID regulátoru [10] 
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5 PULZN� ŠÍ�KOVÁ MODULACE - PWM 

Pulzn� ší�ková modulace je b�žn� používaná pro �ízení napájecích za�ízení. Nap�tí, 

nebo proud na zát�ži ur�uje st�ední hodnota modulace. Tato modulace nabývá pouze dvou 

hodnot (zapnuto/vypnuto). Signál pulzn� ší�kové modulace má stále stejnou periodu. 

Jediné co p�i této modulaci ovlivujeme je st�ída signálu, neboli pom�r mezi ob�ma stavy 

(pom�r mezi délkou impulzu a délkou mezery v jedné period�). St�ída bývá �asto udávána 

procentuáln�. Pak musíme chápat 100% jako pom�r 1:0 (pouze zapnuto), 50% jako pom�r 

1:1, 0% jako pom�r 0:1 (pouze vypnuto) a obdobn� pro další hodnoty (viz Obr. 11.). [11] 

Obr. 11.  Pr�b�hy PWM s r�znou st�ídou [11] 

Ve výkonové elektronice se používá PWM ke spínání tranzistor�. Tranzistory mají 

nízké ztráty práv� ve dvou režimech. Když jsou vypnuté, nebo zapnuté. P�es sepnutý 

tranzistor m�že téct proud, ale nap�tí je na n�m pouze malé satura�ní. U vypnutého 

tranzistoru je situace opa�ná. Je na n�m v�tší nap�tí, ale nete�e jím žádný proud. Díky 

t�mto vlastnostem je PWM hojn� využívaná ve výkonové elektronice a �ízení DC/DC 

m�ni��. 
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5.1 Princip modulace PWM 

Modulace je nelineární proces, kterým se m�ní charakter signálu, obvykle se 

používá p�i p�enosu nebo záznamu elektrických, nebo optických signál�. Za�ízení, které 

provádí modulaci se nazývá modulátor. Modulátor srovnává modula�ní signál (analogové 

nap�tí) a nosný signál obvykle s trojúhelníkovým, nebo pilovým pr�b�hem, konstantní 

amplitudou a frekvencí (viz Obr. 12.). Modula�ní signál musí mít výrazn� nižší frekvenci 

než signál nosný. Výsledný signál má obdélníkový pr�b�h s konstantní amplitudou.  

Obr. 12. Schéma modulace [11] 
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6 �ÍZENÍ CHLADICÍHO SYSTÉMU 

Laboratorní chladicí systém (viz Obr. 13.) byl sestaven jako �ást analogického 

modelu plynulého odlévání oceli, kde zastupuje funkci primárního chlazení. Tekutou ocel 

nahrazuje voda a krystalizátor, ve kterém dochází k tuhnutí, nahrazuje m�d�ný kvádr 

s otvorem pro p�ívod vody. Na tomto kvádru byly umíst�ny dva páry peltierových modul�. 

V p�ímém kontaktu s m�d�ným kvádrem se nacházela dvojice menších modul� (P2) o 

rozm�rech 40 x 40 mm (schéma zapojení viz Obr. 14.). Na t�chto modulech byly kaskádn�

zapojeny zbylé dva moduly (P1) o rozm�rech 68 x 68 mm (schéma zapojení viz Obr. 15.). 

Kv�li stabilizaci chladicího výkonu peltierových modulu byly použity masivní chladi�e 

dvou druhu. Pasivní chladi�e vyrobené z hliníku ur�ené k rozložení tepla na v�tší plochu a 

velké ventilátory pro jejich rychlejší chlazení. Pro kvalitn�jší p�enos tepla mezi 

jednotlivými díly byla použita tepeln� vodivá pasta.  

Obr. 13. Laboratorní chladicí systém 
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Použité p�ístroje pro všechna m��ení: 

• Stejnosm�rná jednotka školní 36V / 20A 

• St�ídavá jednotka školní 24V / 16A 

• Orienta�ní m��idlo 515 K638 (UT – 33D) 

• Termo�lánek Keithley model 1301 temperature probe  

• Peltierovy moduly:  2x Tec – 12730, 267W, 16,2V / 30A 

2x Tec – 12710, 89 W, 15,8V / 10A 

Obr. 14. Schéma zapojení menších modul�

Obr. 15. Schéma zapojení v�tších modul�
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6.1 M��ení �íslo 1 

První m��ení prob�hlo p�i okolní teplot� 22,3 °C. Toto m��ení bylo rozd�leno do 

dvou �ásti, které se lišily hodnotami vstupních proud�: 

a) I1 = 15 A, I2 = 4 A 

b) I1 = 10 A, I2 = 5 A 

Tabulka 1. Výsledky prvního m��ení 

t [min] t1 [°C] t2 [°C] 

0,0 22,3 22,3 

0,5 18,3 20,8 

1,0 14,9 19,3 

1,5 12,2 18,4 

2,0 9,9 17,6 

2,5 7,2 16,5 

3,0 6,0 15,8 

3,5 4,6 14,9 

4,0 3,4 14,4 

4,5 2,5 13,9 

5,0 1,7 13,5 

5,5 0,8 13,2 

6,0 0,3 13,0 

6,5 -0,1 13,0 

7,0 -0,5 12,9 

7,5 2,1 12,9 

8,0 3,6 12,9 

8,5 5,4 12,7 

9,0 x 12,7 

9,5 x 12,6 

10,0 x 12,6 

10,5 x 12,5 

11,0 x 12,5 

11,5 x 12,5 

12,0 x 12,5 

12,5 x 12,5 

13,0 x 12,5 

13,5 x 12,5 

14,0 x 12,5 

14,5 x 12,5 

15,0 x 12,5 
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Záv�r m��ení �. 1: 

Z tabulky nam��ených teplot vyplývá, že první m��ení bylo vyhodnoceno jako 

neúsp�šné. V první variant� došlo k úniku vody z m�d�ného kvádru, což m�lo za následek 

nep�esné hodnoty nam��ené teploty. V druhé variant� nebylo dosaženo p�edpokládaných 

teplot. 

6.2 M��ení �íslo 2 

Po prvním neúsp�šném m��ení, p�i kterém nebylo dosaženo uspokojivých 

výsledk�, bylo upušt�no od m��ení teploty vody, které bylo nahrazeno m��ením teploty 

m�d�ného kvádru. M��ení bylo opakováno s t�mito hodnotami vstupních proud�: 

a) I1 = 10 A, I2 = 3 A 

b) I1 = 15 A, I2 = 4 A 

c) I1 = 20 A, I2 = 4 A 

d) I1 = 12 A, I2 = 4 A 

e) I1 = 15 A, I2 = 3 A 

Tabulka 2. Výsledky druhého m��ení 

t[min] t1[°C] t2[°C] t3[°C] t4[°C] t5[°C] 

0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

0,5 19,5 18,8 19 17,9 17,9 

1,0 16,9 15,2 15,7 14,7 14,3 

1,5 14,4 12,5 12,9 12,2 11,3 

2,0 12,5 9,9 10,4 9,8 8,7 

2,5 10,7 7,9 8,6 8,1 6,6 

3,0 9 6,1 7 6,3 5 

3,5 7,5 4,7 6,2 5,3 3,4 

4,0 6,3 3,4 4,8 4,3 2,3 

4,5 5,2 2,3 4 3,5 1,3 

5,0 4,2 1,4 3,4 2,8 0,5 

5,5 3,4 0,6 2,7 2,2 -0,3 

6,0 2,7 0,1 2,3 1,6 -1 

6,5 2,2 -0,5 1,9 1,2 -1,5 

7,0 1,7 -0,9 1,6 0,8 -2 

7,5 1,3 -1,3 1,3 0,5 -2,4 

8,0 0,9 -1,6 1,1 0,3 -2,7 

8,5 0,4 -1,9 0,8 0,1 -3 

9,0 0,1 -2,2 0,7 -0,1 -3,3 

9,5 -0,2 -2,4 0,6 -0,2 -3,5 

10,0 -0,5 -2,6 0,5 -0,3 -3,7 
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t[min] t1[°C] t2[°C] t3[°C] t4[°C] t5[°C] 

10,5 -0,7 -2,7 0,4 -0,4 -3,8 

11,0 -0,9 -2,8 0,4 -0,5 -3,9 

11,5 -1 -2,9 0,3 -0,6 -4 

12,0 -1,2 -3 0,3 -0,7 -4,1 

12,5 -1,2 -3,1 0,3 -0,8 -4,1 

13,0 -1,3 -3,1 0,3 -0,9 -4,1 

13,5 -1,4 -3,2 0,3 -0,9 -4,1 

14,0 -1,5 -3,2 0,3 -0,9 -4,1 

14,5 -1,5 -3,2 0,3 -0,9 -4,1 

15,0 -1,5 -3,2 0,3 -0,9 -4,1 

Na základ� provedeného m��ení (viz tabulka 2.) byl vytvo�en graf p�echodové 

charakteristiky. 
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Graf 3. P�echodová charakteristika pro r�zné nastavení vstupních proud�

Záv�r m��ení �. 2: 
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P�i druhém m��ení bylo dosaženo výrazn� lepších výsledných hodnot teploty 

m�d�ného bloku. Ve všech variantách, krom� varianty c), bylo dosaženo záporných hodnot 

nam��ených teplot. Jako nejvhodn�jší byla shledána varianta e) I1 = 15 A, I2 = 3 A.  

6.2.1 Identifikace 

P�echodová charakteristika nejvhodn�ji použitelného nastavení vstupních proud�

pro peltierovy moduly je znázorn�na v grafu 4. Pro identifikaci bylo vybráno nastavení 

vstupních proud� I1 = 15 A, I2 = 3 A, protože dosáhlo nejlepších výsledk� (viz tabulka 2.). 

Zesílení K = 26,4 bylo stanoveno z grafu jako rozdíl po�áte�ní teploty a nejnižší nam��ené 

teploty. �asová konstanta T = 4,1 byla stanovena pomocí te�ny v po�átku. Výpo�et 

p�echodové charakteristiky proporcionální soustavy 1. �ádu je dán vztahem 3. Identifikace 

byla provedena pro budoucí podporu návrhu regulátoru laboratorního chladicího systému. 

(3) 
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6.3 Návrh obvodu pulzn� ší�kové modulace 

Pomocí programu LTspice IV byl navržen a odzkoušen obvod pulzn� ší�kové 

modulace. Po úsp�šné simulaci obvodu bylo p�ikro�eno k realizaci. První obvod byl 

zapojen do nepájivého pole. Následn� byl tento obvod p�ipojen k laboratornímu 

chladicímu systému a byla odzkoušena jeho funk�nost. V obvodu (viz Obr. 16.) bylo 

použito: 

• nepájivé pole 

• zdroj stejnosm�rného nap�tí 

• potenciometr – d�li� nap�tí (R1 a R2) 

• tranzistor typu MOSFET 

• opera�ní zesilova�

• kondenzátor 

• rezistory 

Obr. 16. Návrh PWM obvodu v programu LTspice IV 
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6.3.1 Návrh a výroba plošného spoje 

Za ú�elem vytvo�ení plošného spoje tohoto obvodu byl p�vodní návrh p�epracován 

v programu Eagle 5.11 (viz Obr. 17.). Ve stejném programu byl navržen samotný plošný 

spoj (viz Obr. 18.). 

Obr. 17. Návrh obvodu v programu Eagle 5.11 

Obr. 18. Návrh plošného spoje v programu Eagle 5.11
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Pro výrobu plošného spoje byla použita desti�ka kuprextitu, což je sklolaminátová 

desti�ka pokrytá m�d�nou fólií. V první fázi musí být m�d�ná vrstva d�kladn� o�išt�na, 

aby nebyla mastná �i zoxidovaná. Potom m�že být na povrch nanesena fotocitlivá vrstva 

pomocí spreje. Po vytvrzení této emulze následuje vytišt�ní p�edlohy a osvícení desti�ky 

pomocí UV lampy. Následuje proces vyvolávání, který se provádí v roztoku hydroxidu 

sodného a leptání v chloridu železitém. Po o�išt�ní se nanáší pájitelný lak, aby nedošlo 

k oxidaci m�di. Kv�li ochran� obvodu byla použita povrchová úprava – plošné cínování. 

Nakonec byla desti�ka vyvrtána a osazena sou�ástkami (viz Obr. 19.). 

Obr. 19. Finální plošný spoj 

6.4 M��ení �íslo 3 

Pro zjednodušení t�etího m��ení byl stávající model laboratorního chlazení sestaven 

pouze s jedním párem peltierových modul�. Cílem t�etího m��ení bylo vytvo�ení tabulky 

nam��ených teplot p�i jednotlivých proudech v rozsahu 0 - 10A a stanovení chladicího 

výkonu (viz Tabulka 3.). P�i�emž hodnota proudu 0A odpovídá 0% st�ídy pulzn� ší�kové 

modulace a 10A odpovídá 100% st�ídy. Z nam��ených hodnot byl vytvo�en graf 5. 

znázorující statickou charakteristiku.  
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Záv�r m��ení �. 3: 

 Pomocí výkonového driveru, pracujícím na principu pulzn� ší�kové modulace, byla 

vytvo�ena kompenza�ní krabice, která je definovaná pr�b�hem teploty v grafu 5. Tento 

graf znázoruje nam��ené hodnoty cílové teploty pro r�zná nastavení vstupních proud�

laboratorního chladicího systému. Osa PWM znázoruje st�ídu pulzn� ší�kové modulace, 

zbylé dv� osy teplotu a nap�tí. 

Tabulka 3. Výsledky t�etího m��ení 

PWM [%] I [A] U [V] t [°C] P [W] 

0 0 0 25 0 

10 1 1,3 22,5 1,3 

20 2 2 20,2 4 

30 3 3,1 17,8 9,3 

40 4 4,3 15,3 17,2 

50 5 5,4 13,9 27 

60 6 6,3 13,5 37,8 

70 7 7,4 13,2 51,8 

80 8 8,3 12,7 66,4 

90 9 9,5 12,5 88,5 

100 10 10,7 12,4 107 
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Graf 5. Statická charakteristika chladicího systému
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7 ZÁV�R 

Cílem této práce bylo seznámení se zp�soby elektronického chlazení, využívajícího 

peltier�v jev pro p�em�nu elektrické energie na energii tepelnou a následné navržení a 

vytvo�ení kompenza�ní krabice s nastavitelnou cílovou teplotou pro stávající chladicí 

systém. Za tímto ú�elem bylo provedeno n�kolik m��ení, ze kterých vycházela identifikace 

chladicího systému.  

V rámci identifikace byla provedena m��ení pro r�zné varianty vstupních proud�

pro peltierovy moduly. Poté byla vybrána varianta s nejlepšími výslednými hodnotami 

nam��ené teploty m�d�ného bloku. Z této varianty byla provedena identifikace systému 

grafickým vyhodnocením p�echodové charakteristiky. Systém byl identifikován jako 

proporcionální soustava 1. �ádu, kdy bylo z grafu vyjád�eno zesílení a �asová konstanta, 

která byla stanovena pomocí te�ny k p�echodové charakteristice v po�átku.  

Kompenza�ní krabice byla realizována s pomocí výkonového driveru, pracujícím 

na principu pulzn� ší�kové modulace. Obvod byl nejprve navržen v programu LTspice IV a 

po následné simulaci byl zapojen do nepájivého pole. Po ov��ení funk�nosti tohoto obvodu 

byl návrh p�epracován v programu Eagle, ve kterém byla následn� vytvo�ena p�edloha 

plošného spoje. Tento spoj byl vyroben a ov��en na stávajícím chladicím systému. 

Kompenzace je charakterizována tabulkou 3., která byla sestavena z nam��ených hodnot 

teploty pro jednotlivé proudy v rozsahu 1 – 10A ve t�etím m��ení. 

Po celou dobu m��ení se chladicí systém zdál být málo efektivní. Hlavními 

p�í�inami tohoto problému jsou pravd�podobn� absence jakékoliv termoizolace m�d�ného 

bloku a nedosta�ující chlazení horkých ploch peltierových modul�. Pro budoucí úpravy 

chladicího systému bych tedy navrhoval aplikaci termoizola�ního nát�ru na povrchu 

m�d�ného kvádru, krom� míst, které jsou v kontaktu s peltierovými moduly. P�ípadn�

vyrobení polystyrénového obalu, který by snížil oh�ívání m�d�ného kvádru okolním 

vzduchem. Výkon peltierových modul� není pln� využit, protože není dostate�n�

odvád�no teplo z oh�ívané strany modulu. Tento problém by mohl být vy�ešen vým�nou 

aktivních chladi�� v podob� ventilátor� za vodní chlazení. 
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