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Abstrakt 
 

Cílem bakalářské práce je návrh, konstrukce a řízení klimatické komory pro testování elektronických 

součástek. Za tímto účelem byla zhotovena rešerše klimatických komor a byla zhotovena klimatická 

komora společně s řídícím algoritmem. Byly také vypočteny termodynamické děje ve zhotovené 

klimatické komoře. Klimatická komora byla experimentálním měřením testována. 

 Teoretická část bakalářská práce se věnuje komponentám a procesům klimatických komor. 

Zjišťuje jaké specifické komponenty budou zapotřebí pro zadanou klimatickou komoru.   

 Praktická část bakalářské práce se věnuje návrhu, konstrukci, řídícímu programu a experimentu. 

Pro řízení teploty je použit PID regulátor a relativní vlhkost se řídí dvoupolohově. 

Klíčová slova: klimatická komora, regulace teploty, regulace vlhkosti, termodynamika klimatických 

komor, návrh elektroniky, PID 

 

 

Abstract 
 

 

The purpose of this Bachelor thesis is to design, construct and control a climatic chamber for testing of 

electronic parts. For this purpose a recherche of climatic chambers was made, climatic chamber was 

designed and constructed, a control algorithm was created. Also, the thermodynamics of climatic 

chamber were calculated. The climatic chamber was tested experimentally measured.  

 Theoretical part of bachelor’s thesis is focused on components and processes of climatic 

chambers. Needed components for our specific case are given.    

 Practical part of bachelor’s thesis is focused on on climatic chamber design, construction. Its 

algorithm is programmed and the climatic chamber is experimentally tested. PID regulator is used for 

temperature control. A simple on/off algorithm is used for humidity control.                                 

Keywords: climatic chamber, environmental chamber, temperature control, humidity control, climatic 

chamber thermodynamics, electronics design, PID 
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Seznam zkratek a výrazů 
 

KK  klimatická komora 

HMI rozhraní člověk-stroj (human-machine interface) 

PP  polypropylen nebo polypropylenová přepravka - europřepravka 

SI  Soustava SI – česky „Mezinárodní systém jednotek“ 

TDP navržený pelený výkon (thermal design power) 

CPU  centrální procesní jednotka (central processing unit) 

GPU  grafická procesní jednotka (graphical proccesing unit) 

CFM  kubické stopy za minutu (cubic feet per minute) 

FDM fúzní depoziční modelování (fusion deposition modeling) 

RH  relativní vlhkost (relative humidity) 

PC  osobní počítač (personal computer) 

RPI Raspberry PI 

ABA parotěsná tepelná izolace 

I2C integrovaný obvod (inter-integrated circuit) 

PID proporcionálně integračně derivační (proportional integrational derivational)  

PWM pulsní šířková modulace  (pulse width modulation)  

NTC koeficient negativní teploty (negative temperature coefficient) 

PTC koeficient pozitivní teploty (positive temperature coefficient) 

VA volt-ampérová  

A/D analogově-digitální 

IDE vývojové prostředí (integrated development enviroment) 
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Seznam označení a indexů 
 

Symbol Jednotka Význam 

 
U 

 
W/(m2·K) 

 
Součinitel prostupu tepla 

R (m2·K)/W Tepelný odpor 
cp J/(kg·K) Měrná tepelná kapacita 
Q J Teplo 
q J/s Tepelný výkon 
P W Výkon 
U V Napětí 
I A Proud 
α W∙m−2∙K−1 součinitel přestupu tepla 
𝜆  W∙m−1∙K−1 součinitel tepelné vodivosti 
ρ Ω.m měrný elektrický odpor 
∆  Delta – rozdíl 
h 
 
 

J/kg Měrná entalpie 

   
   
 
 
 

  

Indexy   

   
c  celkový 
i  složka 
chl  chladící 
stř  střední 
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Teoretická část 
1. Úvod  

 

limatické komory se používají pro vytvoření klimatických podmínek, ve kterých se testují vybrané 

produkty . Nejčastěji regulují teplotu a vlhkost, ale mohou také navozovat jiné podmínky. Velikost 

klimatických komor se odvíjí od velikosti zkoušených produktů. Velikosti jsou od kapacity 

zkušebního (klimatizovaného) prostoru 50 litrů až po klimatické komory pro vozidla. Teplotní rozsahy se 

pohybují od -80 do 300 °C. Relativní vlhkost – RH (relative humidity) se pohybuje od 10 do 99 %. 

Klimatické komory se používají pro testování spolehlivosti součástek, pro analýzu poruch, při vývoji 

nových produktů a v lékárnictví.  

Výhody, které přináší:  

o Otestování součástek v pohodlí laboratoře 

o Otestování funkčnosti součástek v různých prostředích 

o Otestování životnosti součástek 

o Předchází umístění vadných výrobků do prodeje 

o Otestování a popis chování součástek při kritických situacích 

1.1 Parametry klimatických komor 
 

o Pracovní rozsah 

o Objem nebo kapacita zkušebního prostoru komory [litr] 

o Rychlost změny teploty za jednotku času [°C/min] 

o Rychlost změny vlhkosti za jednotku času [%/min] 

o Teplotní rozsah [°C]  

o Vlhkostní rozsah RH [%] 

o Přesnost regulace teploty [°C] 

o Přesnost regulace vlhkosti [%] 

o Popis ostatních speciálních funkcí – vibrace, osvětlení atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Obrázek 1.1: Konstantní klimatická komora (Výrobce: Memmert GmbH) [28] 

Příklad komerční klimatické komory: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry (v x š x hl)   867x745x674 mm   Vnitřní rozměry (v x š x hl) 480x560x400 mm 

Kapacita   110 l Počet polic  2 

Řízení vlhkosti  10% do 90% RH Teplotní rozsah  0 až +70 °C 

Teplotní odchylka časová  0,1°C Hmotnost v kg  86 kg 

Teplotní stabilita ±0,4 °C Orientační cena 213 838 Kč 

Výkon topení  350 W Záruka 36 měsíců 

Tabulka 1.1: Parametry KK od Memmert GmbH 

 

1.2  Části klimatické komory 
 

o Zkušební (klimatizovaný) prostor  

- Prostor, kam se pokládají testované výrobky 

o Ovládací panel 

- Panel pro ovládání teploty, vlhkosti atd. 

o Pracovní prostor          

-      Prostor, kde jsou umístěny funkční části klimatické komory, jako je například ohřívač 

vzduchu 

 

https://www.unimed.cz/konstantni-klimaticka-komora-typ-hpp-110
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1.3  Princip funkce           

   
Klimatická komora upravuje své vnitřní klimatické podmínky pomocí vzduchových ohřívačů, chladičů, 

zvlhčovačů nebo sušičů. Posléze upravený vzduch posílá do zkušebního prostoru, kde je umístěn 

testovaný výrobek. 

1.4  Typy a využití klimatických komor 

 
o Klimatické komory pro chov zvířat 

- Klimatické komory pro chov potkanů, laboratorních krys atd. 

 

o Klimatické komory pro růst rostlin 

- Např. skleníky 

 

o Drive-In / Walk-In klimatické komory 

- Pro testování vozidel a nadměrných vzorků 

 

o Sauna / Kryo 

- Běžné klimatické komory určené pro rekreaci 

 

o Tlaková komora 

- Navozuje tlak v různých nadmořských výškách 

 

o Vibrační komora 

- Vhodné pro testování součástek, které budou v provozu dlouhodobě vystaveny vibracím 

 

o Teplotní šoková komora 

- Jsou to komory s více než jedním prostorem. Produkt se pohybuje mezi klimaticky            

rozdílnými prostory. Dynamika procesu je tedy velmi vysoká.   

- typy: vzduch-vzduch, kapalina-kapalina, kapalina-vzduch 

 

o Solární komora 

- Pro simulaci stárnutí barvy 

 

o Korozní komora (solná komora) 

- Korozní komory zkouší korozivzdornost produktů.  Vzdušná vlhkost, slaný vzduch, mořská 

voda a sůl ze silnic jsou prostředí, které simulují solné komory.  

 

o Prachové a ostřikové komory  

- Prachové a ostřikové komory slouží k testování odolnosti výrobků proti vniknutí vody 

a prachových částic. Prachové komory se vyrábí s velikostí zkušebního prostoru 1000 a 

2000 litrů a jsou vybaveny velkými prosklenými dveřmi se speciálním utěsněním. V komoře 

je pod dnem umístěn trychtýř, kde je sbírán prach, následně je vyklepáván a vířen zpět do 

zkušebního prostoru v nastavitelných intervalech. [12] 
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Poznámka: 

Dle požadavků Evropských směrnic, nařízení vlády ČR, harmonizovaných a technických norem i              

kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i 

spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou trvanlivosti a životnosti. 
[8]                                                                                                                                                                                          

 

2. Základní součásti klimatických komor 
 

2.1 Skříň 
Část klimatické komory, která je nevíce viditelná je její skříň (kastle, obal nebo bedna). Požadavky jsou 

kladeny zejména na vzhled, minimální prostup tepla a vlhkosti a odolnost proti účinkům vnitřnímu i 

vnějšímu prostředí (např. korozi). Stěna skříně se nejjednodušeji skládá z vnější stěny, izolace a vnitřní 

stěny. Součástí skříně jsou i odkládací poličky a dvířka, často průhledné.         

2.2 Řídící část  
Do klimatické komory je zabudován vestavěný systém řízený firmwarem. Tento systém řídí funkční části 

KK (tj. zvlhčovač atd.). Pro měření regulovaných hodnot se používá různých senzorů, které posílají 

informace do vestavěnému systému (jednoúčelového počítače). 

 

Obrázek 2.1: Malá základní deska s procesorem, operační pamětí atd. [31] 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m#/media/Soubor:RouterBoard_112_with_U.FL-RSMA_pigtail_and_R52_miniPCI_Wi-Fi_card.jpg
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2.3 HMI 
Propojení mezi KK a člověkem je nejčastěji realizováno pomocí dotykové obrazovky nebo obrazovky 

s ovládacími prvky umístěné přímo na KK. Na ní lze sledovat aktuální hodnoty i změnit aktuální program.  

Další možností je připojení přes cloud, tudíž se KK ovládá například pomocí vzdáleného počítače.   

 

 

 

Obrázek 2.2: Příklad HMI na KK [28] 

 

2.4 Ventilace 
K proudění vzduchu se používají ventilátory nebo kombinované konvekce, kde se kombinuje přirozená 

konvekce vzduchu s nucenou konvekcí ventilátory. 

2.4.1 Přirozená konvekce 
Teplý vzduch má menší hustotu než vzduch studený a tudíž stoupá. Pokud se teplota v komoře nemusí 

měnit rychle, nemusí být nucené konvekce zapotřebí, stačí umístit topné těleso pod měřený vzorek. 

2.4.2 Nucená konvekce 
Tlačení a odsávání vzduchu se nazývá nucená konvekce. 

2.4.3 Kombinovaná konvekce 
Využívá nucené i přirozené konvekce. V některých případech může být ventilátor umístěn jenom na 

vstupu nebo jenom na výstupu cirkulace vzduchu. 

 

 

 

 

 

https://www.memmert.com/products/climate-chambers/environmental-test-chambers/#!filters=%7B%7D
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Obrázek 2.4: Topné těleso ve ventilaci [11] Obrázek 2.3: Peltierův článek [10] 

Obrázek 2.5: Systém chlazení lednice [15] 

2.5  Jednotka na ohřev vzduchu 
Pro ohřev vzduchu v menších komorách se používá Peltierových článků. Pro větší komory je nutný 

výkonnější topné těleso – např. odporový drát. Pro rychlé teplotní změny není vhodné používat zdroje 

tepla s velkou teplotní kapacitou.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

2.6  Jednotka na chlazení vzduchu 
Pro chlazení vzduchu u malých komor (do objemu cca 40 l) lze znovu použít Peltierova článku, nebo i 

více Peltierových článků pro větší výkon. Při chlazení ale má Peltierův článek menší účinnost než u 

ohřevu, zhruba 40 %. Pro větší KK se používá systému jako u ledniček a mrazáků.  

 

 

 

https://www.hennlich.cz/produkty/prumyslovy-elektricky-ohrev-a-galvanotechnika-ohrev-vzduchu-13359/ohrivace-vzduchu.html
https://www.gme.cz/peltieruv-clanek-tec1-12714-vigan
https://www.processsolutions.com/how-does-a-compression-refrigeration-system-work/
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2.7  Jednotka na vlhčení vzduchu 
 

2.7.1 Parní zvlhčovače vzduchu 
Parní zvlhčovače zvlhčují vzduch teplou vodní párou, která vzniká vypařením vody pomocí topného 

tělíska. Pára se posléze může ještě upravit na požadovanou teplotu . Jedná se o hygienické řešení 

zvlhčování, jelikož voda prochází varem. Nevýhodou parních zvlhčovačů je vyšší spotřeba elektřiny.  

 

Obrázek 2.6: Topné (varné) těleso [13] 

 

2.7.3 Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu 
Pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru se z vody vytváří mikrokapičky, které se posléze 

odpaří a tím zvýší vlhkost vzduchu. Z přístroje vychází jemná mlha. Ultrazvukové zvlhčovače mají nízkou 

spotřebu energie a nízkou hlučnost, je však méně hygienický a výkonný. Existují ale také ultrazvukové 

zvlhčovače vybavené ohřevem vody, který bakterie zničí a tyto zvlhčovače se můžou použít například v 

hydroponických systémech, jelikož kapičky jsou schopny nosit živiny. 

 

Obrázek 2.7: Princip funkce ultrazvukového zvlhčovače [16] 

https://www.obchod-kars.cz/elektro-materialy/topna-telesa/vykonova-topna-telesa/topne-teleso-6000-w/
https://www.stulz-usa.com/en/ultrasonic-humidification/principle-of-operation/
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Obrázek 2.8: Porézní struktura silikagelu [4] 

2.7.3 Zvlhčovače vzduchu se studeným (přirozeným) odparem  
Zvlhčovače vzduchu s principem studeného odparu se na první pohled poznají podle toho, že z nich 

nestoupá žádná viditelná pára. Studená vodní pára, kterou uvolňují, je už totiž rozptýlena ve vzduchu. Ke 

studenému odparu dochází tak, že ve zvlhčovači jsou umístěny buď filtrační kazety (desky), nebo disky, 

na kterých ulpívá voda z nádržky. Ta je pomocí ventilátoru odpařována a rozháněna do ovzduší.  Při 

studeném odparu nemůže dojít k nechtěnému převlhčení vzduchu. Odpaří se jen tolik vody, kolik je 

schopen vzduch v místnosti pojmout.  Zvlhčovače se studeným odparem mají ještě jednu funkci navíc, a 

to částečné čištění vzduchu. [7] 

Za zvhlčovač vzduchu s opravdu přirozeným odparem by se dala považovat otevřená nádoba s vodou. 

Vlhkost vody se pak přirozeně odpařuje do vzduchu. 

 

2.8  Jednotka na odvlhčování vzduchu  
 

2.8.3 Kondenzační odvlhčovače  
Ochlazením výparníku pod rosný bod vzniká na jeho povrchu kondenzát, který odkapává do kondenzační 

vany a odtud stéká do zásobníku kondenzátoru, nebo je rovnou odveden do odpadu. Teplota vzduchu na 

výstupu z odvlhčovače je vždy vyšší než teplota v místnosti. Toto je způsobeno převedením 

spotřebované elektrické energie jakož i uvolněním výparníkového tepla při kondenzaci vodní páry 

zpracovaného vzduchového proudu. Chceme-li odvlhčovat vzduch o teplotě nižší než 10°C, je 

odvlhčování velmi neekonomické. Toto je způsobeno silným útlumem specifického chladícího výkonu 

chladícího přístroje a špatným převáděním tepla při zamrzlém výparníku. Nutnost mezičasového 

odmrazování výparníku způsobuje stále přerušování odvlhčovacího procesu. [7] 

2.8.4 Adsorpční odvlhčovače  
Adsorpční odvlhčovače nepřetržitě odebírají vodu přímo z nasávaného vzduchu na základě 

hygroskopické adsorpce. Vzduch je nasáván přes filtr ventilátorem a je veden přes pomalu rotující 

sorpční kolo, kde dochází k vázání vodní molekuly na sorbent - např: silikagel, k tzv. adsorpci. Sorpční 

těleso může znovu po regeneračním procesu přijímat vlhkost. Ke spotřebě sorbentu přitom nedochází. 

Adsorpční odvlhčovače jsou schopny docílit velice nízkého rosného bodu suchého vzduchu. I při nízkých 

teplotách je možno dosáhnout výborných výsledků s extrémně nízkými hodnotami vlhkosti. [7] 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.chinapeptides.net/english/weiqiu7.aspx
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Pokud nezáleží na teplotě, tak lze odvlhčit vzduch jeho pouhým ohřevem nebo výměnou za jiný, sušší 

vzduch.  

 

2.9 Snímače  
 

K regulaci teploty a vlhkosti jsou zapotřebí snímače, které budou posílat vstupní signály do řídící 

jednotky. Ta bude následně upravovat výstupy (ohřev, chlazení). Senzory mají buď analogový nebo 

digitální výstup. Ve speciálních KK se používají i jiné senzory, ale tyto pro naše použití není zapotřebí. 

 

2.9.3 Snímače teploty 
Snímače teploty lze rozdělit na analogové a digitální, na kontaktní a bezkontaktní. 

Příklady použitelných kontaktních analogových senzorů 

o Odporové snímače teploty (RTD) 

o Termistory 

o Termočlánky 

 

 

Odporové snímače teploty 

Odporové snímače teploty využívají závislosti odporu na teplotě. Tento jev popisuje teplotní koeficient α 

[10-3/K]. Od této hodnoty se odvíjí citlivost jednotlivých snímačů. Další důležitou hodnotou je měrný 

elektrický odpor ρ [Ω.m], který ukazuje elektrický odpor vodiče pro určitý průřez a délku. Téměř 

výhradně používané kovy pro odporové snímače jsou platina, nikl a měď.    

 Závislost odporu na teplotě lze pro male rozsahy považovat za lineární, pro větší je nutno použít 

převodovou rovnici. 

 

Obrázek 2.9: Snímač Pt100 [2] 
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Termistor 

Termistor je elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě. Není však ani na 

malých rozsazích lineární a je potřeba znát VA charakteristiku termistoru. Jsou dva druhy termistorů – 

PTC a NTC. U PTC termistoru (pozistoru) elektrický odpor roste při jeho zahřátí, opačně je to u NTC 

termistoru (negistoru), kde se zvyšující teplotou elektrický odpor roste. Pro měření teploty se používají 

NTC termistory. 

 

 

 

Termočlánek 

Termočlánek využívá Peltier-Seebeckova jevu (též označovaný jako termoelektrický). Může být využíván 

i jako zdroj elektrického proudu, ale s malou účinností a výkonem. Skládá se ze dvou různých kovů, které 

jsou zapojeny do série a svařené na konci určeném pro měření. Svařený konec je nazýván měřící nebo 

horký konec a konec s voltmetrem je nazýván srovnávací nebo studený konec. Pokud je mezi 

srovnávacím a měřícím koncem teplotní rozdíl, dostáváme termoelektrické napětí. Termočlánek je 

stejně jako odporový snímač umístěn v jímce. Běžnými typy termočlánků jsou typ J a typ K. Typ J je 

vyroben ze železa a konstantanu, typ K je vyroben ze chromel-alumelu. Pro představu, má typ K rozsah 

teplot od -200 °C do 1250 °C.      

 

Obrázek 2.10: NTC termistor, včetně přívodů [22] 

Obrázek 2.11: Schéma termočlánku typu K (chromel-alumel) [23] 
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Digitální teplotní snímače 

Digitální senzory jsou integrované obvody. Obsahují v sobě analogový teplotní senzor, zesilovač, A/D 

převodník a další součásti. Jsou levné a většinou lineární, ale jsou pomalé, mají nutnost napájení, menší 

měřící rozsah (-60 °C až 150 °C) a samy se zahřívají. 

Bezkontaktní snímače 

Bezkontaktní snímače teploty se hodí pro měření objektů, které jsou vzdálené, nebo pro objekty 

převyšující měřitelný rozsah kontaktních snímačů. 

2.9.4 Snímače vlhkosti 
 

Uvádím zde dva nejpoužívanější typy snímačů vlhkosti – odporový a kapacitní. Uvedené snímače jsou 

digitální a měří relativní vlhkost. 

Odporové  

Principem těchto snímačů je, že vodivost nekovových materiálů je závislá na jejich obsahu vody. Tyto 

nekovové materiály mají vysoké hygroskopické vlastnosti (dobře pohlcují vodu, tudíž mají velkou 

citlivost na změnu vlhkosti) a relativně nízký odpor.  [9] 

Odporové snímače jsou buďto keramické nebo polymerní konstrukce. Skládají se z hygroskopického 

média, jako je například vodivá sůl nebo polymer nanesený na ušlechtilé kovové elektrody umístěné na 

nevodivém substrátu. Pokud se snímač vyskytne ve vlhkém prostředí, tuto vlhkost pohltí a zvýší svoji 

vodivost. Doba reakce je velmi dlouhá (od 10 do 30 sekund pro 63 % změnu). [6] 

Výhody těchto snímačů jsou nízká cena, malá velikost, velká vzdálenost mezi snímačem a vyhodnocovací 

technikou a snadná výměna bez kalibrace. Nevýhodou je náchylnost ke znečištění a nutnost napájení 

střídavým napětím. [9] 

 

Obrázek 2.12: Pohled na rezistivní snímač [9] 
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Kapacitní 

Kapacitní snímač vlhkosti je kondenzátor, složený z hygroskopického dielektrika a dvou platinových 

elektrod umístěných na keramickém, křemičitém či skelném podkladu.     

 U kapacitních snímačů se mění elektrická permitivita dielektrického materiálu v závislosti na 

změně vlhkosti. Jako dielektrikum se nejčastěji používají polymery. [6]   

Výhodami jsou cena, stabilita, velký měřený rozsah a lineární výstup. Nevýhodou je omezená vzdálenost 

mezi snímačem a vyhodnocovací technikou. Kapacitní senzory jsou používány tam, kde se klade 

důraz na cenu, velikost a mechanickou pevnost. [9] 

 

 

3. Výpočty vybraných termodynamických dějů 
 

 

Materiál Tloušťka 
[mm] 

Tepelná vodivost  
[W·m−1·K−1] 

Měrná tepelná kapacita  
[J/kg.K] 

Tepelný odpor [m2·K/W] 

Styrodur 20 0.033 2060 0,6 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 

PP 3 0.22 2000 0,0136 

Tabulka 3.1: Důležité parametry použitých materiálů 

V klimatické komoře může probíhat více procesů najednou které se navzájem mohou ovlivňovat.

 Výpočty provádím za účelem zjištění potřebného chladícího výkonu Peltierova článku a 

potřebného TDP chladiče. Výpočty jsou provedené pro změnu teploty z teploty okolí 20 °C na teplotu -20 

°C, tedy chlazení.  Koeficient chyby volím 1,3. Čas, za který se dosáhne teploty je 90 minut.  

 

Obrázek 2.123 Pohled na kapacitní snímač [9] 
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Vrstvy – 
pořadí zevnitř 

Tloušťka  
[mm] 

Tep. Vodivost 
[W·m−1·K−1]  

Měrná tepelná 
kapacita 
[J/kg.K] 

Tepelný 
odpor 
[m2·K/W] 

Hmotnost 
[kg] 

Plocha 
[m2] 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.017 

0.0405 
Styrodur 20 0.033 2060 0,6 0.058 

Polypropylen 3 0.22 2000 0,0136 0.1242 

Styrodur 20 0.033 2060 0,6 0.058 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.017 

Tabulka 3.2: Popis stěn 

 

Vrstvy – 
pořadí zevnitř 

Tloušťka  
[mm] 

Tepelná 
Vodivost 
[W·m−1·K−1]  

Měrná tepelná 
kapacita [J/kg.K] 

Tepelný 
odpor 
[m2·K/W] 

Hmotnost 
[kg] 

Plocha  
[m2] 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.005 0.0324 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.005 

Polypropylen 3 0.22 2000 0,0136 0.1242 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.005 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.005 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.005 

Tabulka 3.3: Popis stropu 

 

 

Vrstvy – 
pořadí zevnitř 

Tloušťka  
[mm] 

Tepelná 
Vodivost 
[W·m−1·K−1]  

Měrná tepelná 
kapacita [J/kg.K] 

Tepelný 
odpor 
[m2·K/W] 

Hmotnost 
[kg] 

Plocha 
[m2] 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.017 0.0324 

Styrodur 20 0.033 2060 0,6 0.1242 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.017 

ABA 4 0.007 995.4 0,57 0.017 

Tabulka 3.4: Popis podlahy 

 

3.1  Ztráta prostupem tepla  
 

Stěny  

𝑅𝑐 = ∑ 𝑅𝑖 = 0.57 + 0.6 + 0.0136 + 0.6 + 0.57 = 2.36 
𝑚2 × 𝐾

𝑊
   

𝑞𝑠𝑡ě𝑛 =
4 × 𝑆 × ∆𝑡

𝑅𝑐
=  

4 × 0.0405 × 40

2.36
= 2,736 𝑊 
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Obdobně jsem spočetl ztrátu prostupem tepla pro strop i podlahu. 

𝑞𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑢 =  0,4526 𝑊 

𝑞𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦 = 0,56 𝑊 

Celkový ztrátový tepelný výkon 

𝑞𝑐 = ∑ 𝑞𝑖 = 0,4526 + 0,56 + 2,754 =  3,74 𝑊  

 

3.2  Ztráta úpravou vzduchu 
 

∆ℎ = 52 500 
𝐽

𝑘𝑔
− 𝑜𝑑𝑒č𝑡𝑒𝑛𝑜 𝑧 𝑀𝑜𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎 ℎ − 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢 

𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 = −0.0048 ×  𝑡𝑠𝑡ř + 1,2932 = 1,1972 
𝑘𝑔

𝑚3
   

�̇� =
𝑉

𝑡
=  

7,2 × 10−3

5400
= 1, 33̅̅̅̅ × 10−6  

𝑚3

𝑠
 

𝑞𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 =  �̇� × 𝜌 × ∆ℎ = 0,0838 𝑊 

 

 

3.3  Ztráta tepla v chladiči  
 

𝑞𝑐ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖č𝑒 =
𝑚 × 𝑐𝑝 × ∆𝑡

𝑡
=

0,1528 × 896 × 40

5400
=  1,014 𝑊 

 

Teplo generované ventilátorem chladiče 
 

Uvnitř KK je na chladiči umístěn ventilátor, který má příkon 12 W. Pokud bude zapnutý 10 % času, tak se 

1,2 W přemění na teplo.  

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢 =  𝑈 × 𝐼 =  12 × 1 = 12 𝑊 

 

Pokud je ventilátor na vnitřním chladiči při chlazení zapnut pouze 10 % času, tak  

 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢 =  𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟 × 0,1 =  12 × 0,1 = 1,2 𝑊 
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3.4  Ztráta tepla v izolaci 
 

Stěny 

 

Obrázek 3.1 Graf průběhu teplot v konstrukci stěn  

 

 

Vrstva č.1 ABA 

Vrstva č.2 Styrodur 

Vrstva č.3 PP 

Vrstva č.4 Styrodur 

Vrstva č.5 ABA 
Tabulka 3.5: Vrstvy stěny 

 

Výpočet podílů jednotlivých složek na celkovém tepelném odporu: 

 

𝑟𝐴𝐵𝐴 =  
𝑅𝐴𝐵𝐴

𝑅𝑠𝑡ě𝑛𝑦
=  

0,57

2,36
= 0,2413 

𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑜 =  
𝑅𝑠𝑡𝑦𝑟𝑜

𝑅𝑠𝑡ě𝑛𝑦
=  

0,6

2,36
= 0,2559 

𝑟𝑃𝑃 =  
𝑅𝑃𝑃

𝑅𝑠𝑡ě𝑛𝑦
=  

0,0136

2,36
= 0,00576 
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Výpočet tepelného rozdílu vnitřní a vnější strany jednotlivých složek: 

 

∆𝑡1 = 𝑟𝐴𝐵𝐴 × ∆T =  0,2413 × 40 = 9,65 °𝐶 

∆𝑡2 = 𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑜 × ∆T = 0,2559 × 40 = 10,23 °𝐶 

∆𝑡3 = 𝑟𝑃𝑃 × ∆T = 0,00576 × 40 =  0,23 °𝐶 

∆𝑡4 = 𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑜 × ∆T =  0,2559 × 40 = 10,23 °𝐶 

∆𝑡5 = 𝑟𝐴𝐵𝐴 × ∆T = 0,2413 × 40 = 9,65 °𝐶  

 

Z těchto teplot získám střední teploty ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í na jednotlivých složkách. 

 

∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 1 =
∆𝑡1

2
=  

9,65

2
= 4,825 °𝐶 

∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 2 =
∆𝑡2

2
=  

10,23

2
= 5,117 °𝐶 

∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 3 =
∆𝑡3

2
=  

0,23

2
= 0,115 °𝐶 

∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 4 =
∆𝑡4

2
=  

10,23

2
= 5,117 °𝐶 

∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 5 =
∆𝑡5

2
=  

9,65

2
= 4,825 °𝐶 

 

Výpočet ztráty tepelného výkonu ve stěnách 

 

𝑄1 = 4 ×  𝐶𝑝1 × 𝑚1 × ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í1 = 4 ×  995,4 ×  0,017 ×  4,825 = 326,6 𝐽  

𝑄2 = 4 ×  𝐶𝑝2 × 𝑚2 × ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í2 = 4 ×  2060 ×  0,058 ×  5,117 = 2445,7 𝐽 

𝑄3 = 4 ×  𝐶𝑝3 × 𝑚3 × ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í3 = 4 ×  2000 ×  0,1242 ×  0,115 = 114,4 𝐽 

𝑄4 = 4 ×  𝐶𝑝4 × 𝑚4 × ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í4 = 4 ×  2060 ×  0,058 ×  5,117 = 2445,7 𝐽 

𝑄5 = 4 ×  𝐶𝑝5 × 𝑚5 × ∆𝑡𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í5 = 4 ×  995,4 ×  0,017 ×  4,825 = 326,6 𝐽 

𝑄𝑠𝑡ě𝑛 = ∑ 𝑄𝑖 = 326,6 + 2445,7 + 114,4 + 2445,7 + 326,6 = 5679 𝐽  



 

 28 

𝑞𝑠𝑡ě𝑛 =  
𝑄𝑠𝑡ě𝑛

𝑡
=

5679

5400
= 1,048 𝑊 

 

Obdobně jsem spočetl ztrátu tepelného výkonu na stropu a podlaze: 

 

𝑞𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑢 = 0,0227 𝑊  

 𝑞𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦 = 0,0615 𝑊 

 

Výsledná ztráta tepelného výkonu nedokonalou tepelnou izolací tedy činí: 

𝑞𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑒 = 𝑞𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑢 + 𝑞𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦 + 𝑞𝑠𝑡ě𝑛 = 2,332 𝑊 

 

Celkové ztráty 
 

Celkové ztráty se spočítají jako součet všech dílčích ztrát. 

𝑞𝑐 = ∑ 𝑞𝑖  [𝑊] 

𝑞𝑐 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑦 × ( 𝑞𝑐ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖č𝑒 +  𝑞𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑚 +  𝑞𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 + 𝑞𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑒)

= 1,3 × (1,014 +  3,74 + 0,0838 + 2,332 ) = 9,33 𝑊 

 

Výsledný potřebný chladící výkon činí  

𝑞𝑐ℎ𝑙 =  𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢 + 𝑞𝑐  =  1,2 +  9,33 = 10,55 𝑊 

3.5  Potřebné výstupy 
 

Příkon Peltierova článku se změní na teplo, které je potřeba odvést chladičem společně s teplem 

vytvořeným samotným Peltierovým článkem. 

Pro výběr vhodného Peltierova článku mám již všechny potřebné informace.  
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Obrázek 3.2 Postup pro určení potřebného proudu a napětí  

 

𝑃𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖é𝑟 =  𝑈 × 𝐼 =  8 × 5 = 40 𝑊 

𝑇𝐷𝑃 = 𝑞𝑐 + 𝑃𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖é𝑟 = 10 + 40 = 62 𝑊 

 

Předběžně byl zvolen Peltierův článek TEC1-12710, který se musí napájet 8 V a přibližně 5 A, aby se získal 

potřebný chladící výkon 10 W pro změnu teploty Peltierova článku o 40 °C.   

Při konstruování KK se tento článek ukázal jako moc veliký, a to z důvodu malé dosedové plochy 

chladičů. Velká část Peltierova článu by tedy neodváděla teplo do chladiče. Zvolil jsem tedy již výše 

uvedené 2 Peltierovy články o rozměru 30x30 mm zapojené do kaskády. 

 

 

http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12710.pdf
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Praktická část 
 

4. Analýza problému 
 

Klimatická komora bude používána k testování malých elektrických součástek. Musí být přenosná a 

zkonstruována jako jeden celek a levná. Nejlépe s nulovou údržbou a snadnou vyměnitelností součástek. 

Výzvou pro KK bude dosažení co nejnižší teploty, ideálně pod 0 °C. Klimatická komora by měla 

dosáhnout požadované teploty a vlhkosti nejdéle do 90 minut a musí pojmout zkoušené těleso o objemu 

15 cm3.  

 

 

5. Navrhnutí řešení 
 

Konstrukčních řešení je mnoho, je tedy zapotřebí se vydat správnou cestou.  

5.1 Myšlenkový postup navržení konstrukce: 
Prvotním nápadem bylo umístit jednotky na chlazení, ohřev, vlhčení a sušení mimo zkušební prostor, 

jako je u komerčních klimatických komor. To vyžaduje systém, který upravený vzduch dopraví do a zpět 

ze zkušebního prostoru. V mém případě by to znamenalo použití potrubí, rozdvojek, klapek, ventilátorů 

a servomotorů.            

 Druhou možnou verzí je umístit Peltierův článek do stropu klimatizovaného prostoru, tudíž 

jeden chladič je přímo v klimatizovaném prostoru a druhý chladič je na vnější straně klimatizovaného 

prostoru. Tím se výrazně zjednoduší konstrukce. Bazének s vodou a zvlhčovačem lze umístit pod 

klimatizovaný prostor. Zvlhčený vzduch se bude dostávat pomocí ultrazvukového zvlhčovače do 

klimatizovaného prostoru otvorem v podlaze, který bude zakryt ovládanou klapkou. Vysoušeč v podobě 

silikagelu lze umístit na vnější stranu klimatizovaného prostoru a bude zakryt dvěma klapkami. 

Nevýhodou této verze je kondenzace vody na vnitřním chladiči a následné možné odkapání na zkoušený 

produkt.           

 Jako skříň měla být použita krabice od domovního rozvaděče, ale bohužel nevyhovovaly 

rozměrově a ty, které ano bohužel nevyhovovaly cenově. Jako skříň byla tedy použita EURO přepravka 

s víkem. Jako tepelná izolace měl být použit aerogel, ale po zahrnutí ceny pro dopravu se toto ukázalo 

jako moc drahé. Místo toho byl použit extrudovaný polystyren (styrodur), který lze zároveň použít pro 

oddělení klimatizovaného prostoru od zvlhčovače a vysoušeče. Dále je použita parotěsná tepelná izolace 

typ ABA. Ta je použita na vnitřních i vnějších stranách KK.  Proudění vzduchu přes vysoušeč je realizován 

pomocí dvou axiálních ventilátorů.  
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5.2  Koncept KK – 3D model  
 

 

1 Vnější chladič 4 Zvlhčovač 7 Řídící jednotka 10 Ventilátory  

2 Krabička pro vysoušení 5 Vnitřní chladič 8 Vnitřní konstrukce 11 Kolena 

3 Krabička pro vlhčení 6 Zkoušený produkt 9 Vnější konstrukce 12 Servomotory 

Tabulka 5.1: Součásti konceptu KK 

 
V této verzi KK je ještě použit méně účinný vnější chladič, později vyměněn za potřebnější výkonnější. 

Také je zde vysoušeč jako samostatná krabička vytisklá na 3D tiskárně, po zvážení bylo od této verze 

upuštěno kvůli přílišné náročnosti na 3D tisk a kvůli zbytečné složitosti. Dále je zde vidět Arduino Uno, 

posléze vyměněné za Arduino MEGA. Také je umístěno uvnitř KK, což je nepříznivé pro chlazení kvůli 

Arduinem generovaným teplem ale také při ohřevu pro samotné Arduino, kdy by se mohlo přehřívat. 

 

 

Obrázek 5.0.1: Koncept KK 
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6. Řešení 
Tato část popisuje použité součásti pro konstrukci klimatické komory.   

6.1 Konstrukční prvky a zateplení 
Styrodur 2800 C 

Styrodur je extrudovaný polystyren. Dodává se v podobě tepelněizolační desky s vaflovitým povrchem 

na obou stranách a hladkými hranami pro použití v kombinaci s betonem, omítkou nebo s jinými 

materiály. Je ale třeba počítat s výrobcem uváděnou maximální teplotou 75 °C. 

 

Tepelná izolace - Typ ABA 

Tepelná izolace - TYP ABA je parotěsná tepelná izolace, používá se například jako parotěsná ochrana 

hlavní tepelné izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb. Odráží 95% sálavé složky tepla zpět do 

interiéru, poskytuje ochranu před vodními párami. Má velmi malou tepelnou vodivost, v tloušťce 

pouhých 4 mm má podobný tepelný odpor jako 20 mm styroduru. Při teplotách vyšší než 60°C bohužel 

ztrácí až 30% účinnosti. 

 

Poplypropylenová EURO přepravka 

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, 

používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních. 

Prodává se pod obchodním názvem Tipplen, Tatren, Mosten atd.   

 Polypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyethylen. Křehne při nízkých 

teplotách, kolem 140–150 °C měkne, kolem 160–170 °C se taví. Je odolný vůči olejům, organickým 

rozpouštědlům a alkoholům, dobře se rozpouští v xylenech či tetrahydronaftalenu. Polypropylen vyniká 

velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností.[17] 

 

Tištěnými součástkami jsou 3 klapky a mřížka na kterou je umístěn testovaný produkt.  
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6.2 Chladiče 
Pro vnitřní chlazení je použit nízkoprofilový aktivní chladič z hliníku.  

 

Obrázek 6.1 - Nízkoprofilový chladič použitý uvnitř KK [1] 

 

Průtok vzduchu 23,45 CFM ± 10 % Příkon ventilátoru 2,28 W 

Hmotnost 152,8 g Rozměry ( Š x V x H ) – 
s dvěma ventilátory 

(85.2 x 26 x 87.2) mm 

Materiál Hliník TDP odhadnuto 40 W 
Tabulka 6.1: Parametry vnitřního chladiče 
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Pro vnější chlazení je použit výkonnější chladič. Kvůli menší účinnosti chlazení je potřeba odvést z teplé 

strany více tepla.   

 

 

Obrázek 6.2 - Chladič použitý na vnější straně KK [5] 

 

Průtok vzduchu 15.7 - 43.1 CFM ± 10% Příkon ventilátorů 3 W 

Hmotnost 306 g Rozměry ( Š x V x H ) – 
s dvěma ventilátory 

(90 x 138 x 107) mm 

Materiál Hliník, měď TDP odhadem 90 W 
Tabulka 6.2: Parametry vnějšího chladiče 
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6.3  Elektronika  
 

 

• Peltierovy články 

• H-můstky s PWM regulací 

• Ventilátory pro vysoušecí jednotku 

• Ventilátory na chladičích  

• Servomotory pro ovládání klapek 

• Ultrazvukový zvlhčovač 

• Arduino MEGA 

• Arduino MEGA shield pro dotykovou obrazovku 

• Dotyková obrazovka 

 

6.3.1 Výstupy: 

• Topný nebo chladící elementy 

• Zvlhčovač a klapka pro zvlhčovač 

• 2 ventilátory a 2 servomotory pro ovládání vysoušeče 

• HMI (displej) 

• Ventilátory na chladičích 

6.3.2 Vstupy: 

• Senzor teploty a vlhkosti 

• HMI (dotykový displej) 
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6.3.3 Blokové schéma 
 

 

 

Obrázek 6.3: Blokové schéma 

 

 

 

 

6.3.4 Řízení teploty 

 
V KK je nutné teplotu zvyšovat i snižovat, pro tuto potřebu jsem zvolil 2 Peltierovy články a 2 H-můstky 

s PWM modulací. Peltierovy články jsem zapojil do kaskády, kde méně výkonný článek je ve spod a 

výkonnější článek nahoře. Kaskádu je nutno vyladit tak, aby při režimu chlazení vrchní článek dokázal 

uchladit článek spodní. Toto bylo určeno experimentálně. Vrchní článek je napájen 13,4 V, spodní článek 

je napájen 3,3 V.   
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Peltierův článek 37W 30x30mm TES1-127040S 

 Specifikace: 

 

 

*Tolerance teplotních a elektrických parametrů činí ± 10 %.                

Maximální pracovní teplota: 90 °C 

 

Peltierův článek 46W 30x30mm TEC1-071080S 

Specifikace: 

 

 

*Tolerance teplotních a elektrických parametrů činí ± 10%.                 

Maximální pracovní teplota: 90 °C 

 

 

 

H-můstek BTS7960B 

Specifikace: 

Velikost: 5 x 5 x 4,3 cm                        
Napájecí napětí 6 až 27 Vdc           
Velikost řídícího napětí: 3,3 až 5 V                   
Maximální proud 43 A                

Teplota teplé strany [°C] 25 50 

Maximální chladící výkon [W] 33.4 37 

Maximální teplotní rozdíl [°C] 68 75 

Maximální proud [A] 3.9 3.9 

Maximální napětí [V] 15.4 16.3 

Odpor článku [Ω] 3.4 3.8 

Tabulka 6.3: Parametry vrchního Peltierova článku 

Teplota teplé strany [°C] 25 50 

Maximální chladící výkon [W] 38.5 46 

Maximální teplotní rozdíl [°C] 67 75 

Maximální proud [A] 8.5 8.5 

Maximální napětí [V] 8.6 9.6 

Odpor článku [Ω] 0.86 0.97 

Tabulka 6.4: Specifikace spodního Peltierova článku 
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PWM regulace až do 25 kHz                       
Pracovní cyklus PWM: 0 až 100 % 

 

Senzor vlhkosti a teploty DHT22 

Kontaktní snímač teploty je vhodné umístit i na Peltierův článek či na chladič. Důvodem je zjištění 

tepelných přestupů a případné zjištění nedostatků. Snímač je ideálně umístěn ve stejné výšce jako je 

testovaný produkt. Tento úsporný senzor vhodný pro domácí použití, známý také jako AM2302 v sobě 

zahrnuje kapacitní vlhkostní senzor a termistor. Je velice spolehlivý a stabilní, ale zato pomalý.  

Specifikace: 

Rozsah RH: 0 až 99 %, přesnost 2 %           

Rozsah teploty: -40 až 80 °C, přesnost 0,5 °C                    

Připojení na pouhé tři piny 
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6.3.5 Řízení vlhkosti 
Pro vlhčení vzduchu v KK je použit ultrazvukový zvlhčovač, který je umístěn v nádržce. Kvůli velké 

tepelné kapacitě vody je nádržka umístěna mimo klimatizovaný prostor. Přístup zvlhčeného vzduchu do 

klimatizovaného prostoru je zajištěn klapkou řízenou servomotorem. 

Pro vysoušení vzduchu v KK je použit silikagel. Silikagel je umístěn na stěně klimatizovaného prostoru. 

Vzduch je hnaný dvěma ventilátory. Při vysoušení se otevřou dvě klapky pro vpuštění a vypuštění 

vzduchu do a z vysoušeče. 

Servomotor MG996 s kovovými převody 180° 

Specifikace: 

Rychlost: 0.17 s/60° (4.8V), 0.14s/60° (6.0V)                      

Stálý točivý moment: 9.4kg.cm (4.8V); 13kg.cm (6.0V)                   

Provozní napětí: 4.8 - 6V             

Proud: 120mA                

Délka vodičů: cca 300mm                              

Rozměry: 40x43x19mm 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.4: Ultrazvukový zvlhčovač v nádobce 
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Ventilátory 

Specifikace: 

Rozměry: 50 x 50 x 10 mm                     
Napájení: 12 V               
Proud: 0,1 A 

Ultrazvukový zvlhčovač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace: 

Napájecí napětí: 6 V              

Vlhčící kapacita: 30 ml/h            

Příkon: 1 W                 

Hluk: <36db 

Zvlhčovač funguje zároveň jako plovák a tudíž plave na hladině. 

6.3.6 Řídící jednotka 

 
Jako řídící jednotka bylo zvoleno Arduino MEGA. Má dostatečný výkon i počet pinů. Má také mnoho 

návodů a knihoven, tudíž bylo ideální volbou.  

 

Obrázek 6.5: Použitý ultrazvukový zvlhčovač [4] 
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6.3.7 HMI 
 

 
 

 

6.3.8 Napájení 
 

Zdroj č.1 

Specifikace: 

Typ chlazení: pasivní                        
Pracovní teplota: -30 - 70°C 
Regulace výstupního napětí: 10,2 - 13,8V 
Výstupní proud: až 8,5A 
Skutečný výkon: 90W 
Vstupní napětí AC: 85 - 264V 
Integrované ochrany: Přetížení, přepětí 
Rozměry: 129 x 97 x 30mm 
Připojení: svorkovnice 
 

Pro napájení spodního Peltierova článku je použit zdroj s napájecím napětím 2,8 až 3,3 V. 

 

 

Obrázek 6.6: Dotykový displej připojený přes shield na Arduino MEGA – foto autor 
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Zdroj č.2 

Specifikace 

Typ chlazení: pasivní 

Výstupní napětí: 3,3V 

Regulace výstupního napětí: 2,8..3,6V 

Výstupní proud: 3A 

Skutečný výkon: 9,9W 

Účinnost: 72%                        

Rozměry: 62,5 x 51 x 28mm 

Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí 

Pracovní teplota: -20 – 70 °C                      

Připojení: svorkovnice 

 

Stepdown měnič 

Specifikace: 

Vstupní napětí: 4-38V                        

Výstupní napětí: 1.25-36V (regulovatelné).                     

Výstupní proud: 8A max (s aktivním chlazením)                      

Výstupní výkon: max 250W              

Spínací frekvence: 180kHz Rozměry: 65 x 48 x 24mm 

 

NPN Tranzistor: 

Tranzistor je používán pro zapínání a vypínání všech ventilátorů  

Specifikace: 

Ic = 1,5 A                  

Uce0 = 45 V, 

Ucb0 = 45 V, 

Pd = 8 W, 

fT = 63 MHz, 

Pouzdro = TO126 
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6.4  Seznam součástí KK 
Po pochopení všech funkcí zadané KK bylo vhodné vytvořit seznam všech potřebných součástí.     

Součástky Cena [kč] Parametry 

Chladiče   

Cooler Master Hyper tx3 - 1 ks 500 TDP 40 W 

AKASA low profile – 1 ks 250 TDP 90 W 

Izolace    

ABA – parotěs – 5 m2 600 Tl. 3 mm 

Styrodur – 5 m2 150 Tl. 20 mm 

EURO přepravka – 1 ks 350 40 x 30 x 33,5 

 Lepidlo silikonové – 3 ks  200 Lepidlo v tubě 

Lepící tyčinky– 10 ks  50 Do tavné pistole  

Lepící páska – 1 ks 150 Hliníková 

3D tisknuté součástky   

 Klapka – 3 ks -  

Mřížka – 1 ks -  

Elektronika   

Teplotní a vlhkostní čidlo – 1ks 30 DHT22 

Dotyková obrazovka – 1 ks  500 3,2” TFT 

TFT LCD Shield – 1 ks 125  

Zvlhčovač vzduchu – 1 ks  100 Ultrazvukový 

Arduino MEGA – 1 ks  300  

Servomotory SG996 – 3 ks 750 9 N.m 

Peltierův článek vrchní – 1 ks 200 37 W, 30 x 30 mm 

Peltierův článek spodní – 1 ks  200 46 W, 30 x 30 mm 

Zdroj  13,4 V – 1 ks  450 Max. proud 8 A 

Zdroj 3,3 V – 1 ks  200 Max. proud 3 A 

H-můstek s PWM – 2 ks  700   

Svorkovnice 100  

Vodiče 270 Průřezy podle napětí 

Stepdown měnič – 1 ks  
150 Max. výstupní proud 

8A 

Tranzistor – 5 ks 100 NPN, Pd 8 W 

Ventilátor – 2 ks 150 50 x 50 mm 

Ostatní   

Šroubky s metrickým závitem – 11 ks 50 3 x 30 mm 

Teplovodivá pasta – 1 ks 50  

Vanička na vodu – 1 ks  20  

Silikagel – 1 ks 150 Vysoušecí sáček 

Tabulka 6.5: Kusovník 

Celková přibližná cena bez dopravy činí 6500 kč. 
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6.5 Postup konstrukce 
První fází konstrukce bylo přilepení styroduru k vnější straně europřepravky. Pro spojení 

polypropylenové přepravky a styroduru jsem zvolil lepení. Pro úplně správné slepení těchto dvou 

materiálů by však bylo zapotřebí krabici nahřát nad určitou teplotu, ale ne dostatečně vysokou pro 

natavení. Po této úpravě lze tyto dva materiály vzájemně lepit epoxidovými dvousložkovými lepidly. 

Z důvodu ceny, náročnosti a nevyužití maximální síly slepení od tohoto postupu upouštím a pro slepení 

větších ploch použiji jednosložkové lepidlo na bázi modifikovaného silanu. Tyto lepidla vytvrzující 

vzdušnou vlhkostí, mají velkou tepelnou odolnost (-40 až 90 °C). Pro slepení menších ploch jsem použil 

tavnou lepící pistoli u které jsem si ověřil dobrou odolnost vůči nízkým teplotám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fází bylo nalepení ABA k styroduru. Pro to jsem zvolil jednosložkové lepidlo na bázi modifikovaného 

silanu. 

Obrázek 6.7: KK ve fázi zeteplování styrodurem - foto autor 
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Obrázek 6.8 KK po nalepení zateplení ABBA – foto autor 
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V třetí fázi proběhla konstrukce vnitřku KK a zapojení elektroniky. Styrodur je zde použit nejen jako 

tepelná izolace ale i jako nosný prvek, vnitřní dvířka a vysoušeč. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.9: KK ve fázi zapojování elektroniky – foto autor 
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Obrázek 6.10: Otevřená KK po dokončení – foto autor 

Obrázek 6.11: Otevřená KK po dokončení - pohled shora - foto autor 
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6.6  Ukázka HMI 

 

  

Obrázek 6.12: Ukázka z hlavního menu – foto autor 

Obrázek 6.13: Ukázka z menu pro nastavní hodnot teploty a relativní vlhkosti – foto autor 
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7. Kód 
 

Program KK byl napsán v Arduino IDE, který používá programovací jazyk Wiring. Programovacím jazykem 

Wiring se programují mikrokontrolery bez specifických znalostí jejich hardware. Používá softwarovou 

strukturu C++. 

Hlavními částmi programu v jazyce Wiring jsou funkce setup() a loop(). 

Funkce setup() se spustí jednou, ihned po spuštění programu. Jsou v ní obsažené počáteční nastavení. 

Funkce loop() se provádí po celý čas zapojení Arduina k napájení.   

 

Vlastní kód pro řízení KK přikládám v příloze.  

Obrázek 7.1: Ukázkový program pro servomotory 
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7.1 Vývojový diagram  
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8. Experiment 
 

Je nutné experimentálně zjistit limity klimatické komory. Při experimentu byla sledována teplota 

vnitřního chladiče, vzduchu v klimatizovaném prostoru a teplota elektroniky, u ktaré byla zjištěna 

nutnost jejího aktivního chlazení. 

 

8.1 Chlazení  
Po zjištění ideálního napětí pro napájení spodního Peltierova článku se dala zjistit minimální teplota v KK.  

 

Teplota okolí byla 25 °C, pro větší dynamiku byla nádržka s vodou vyndána. Chlazení je pro KK náročnější 

z důvodu menší účinnosti Pletierových článků v režimu chlazení. Jakékoliv používání elektroniky razantně 

zvyšuje teplotu vzduchu. Pouhé zapnutí ventilátoru na vnitřním chladiči ho ohřeje až o 20 °C. Je tedy 

zapotřebí zapínat jakoukoliv elektroniku obezřetně. 

 

 

8.2 Ohřev 
Maximální teplota v KK byla stanovena na 65 °C. Tato teplota je dána maximální provozní teplotou 

Peltierových článků a i extrudovaného polystyrenu. Pokud by se jeden z Peltierových článků přesáhl 

teplotu 90 °C, zničil by se. Teplotní rozdíl mezi chladičem a vzduchem v KK je přibližně 5 °C, mezi 
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Obrázek 8.1: Zkouška chlazení 
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chladičem a Peltierovým článkem předpokládám také 5 °C. Teplota okolí v době testování činila 24 °C a 

relativní vlhkost okolí činila 50 %. 

 

V režimu ohřevu je studená strana Pletierova článku pasivně chlazena vnějším chladičem. Ten se časem 

zahřívá a tím zvyšuje teplotu uvnitř KK.           

 Z měření vyplynulo, že KK dosáhne teploty 65 °C za půl hodiny. Bylo tedy možné snížit maximální 

výkon při ohřevu na 75 %. Při tomto výkonu teplota vnitřního chladiče nepřesáhne 80 °C a dynamika 

procesu zůstává podobná.   

  

 

8.3  Vlhčení 
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Obrázek 8.3: Zkouška vlhčení 

Obrázek 8.2: Zkouška dosažení maximální povolené teploty 
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Z měření vyplývá dostatečný výkon vlhčení, vzduch se pomocí ultrazvukového zvlhčovače nasytí do dvou 

minut. To je ovšem pouze ve výšce snímače, pro vysoký měřený předmět je zapotřebí pustit vnitřní 

ventilator pro lepší promísení vzduchu. Zkouška probíhala při teplotě okolí 24 °C a RH okolí 50 %. 

 

8.4 Sušení 
  

 

KK byla schopna snížit svojí RH z 99 % na 33 % za 90 minut, při procesu se zvýšila teplota uvnitř 

klimatické komory o 2 °C.  Byl použit nový vysoušecí sáček. Po častém sušení je potřeba zahájit 

regenerační proces, tj. ohřátí vzduchu na co nejvyšší teplotu a zapnout program sušení. Zkouška opět 

probíhala při teplotě okolí 24 °C, RH okolí 50 %. 

 

8.5 Kombinace úpravy teploty a relativní vlhkosti 

 
Pro všechny testy byl nastaven limitující čas na ustálení hodnot 90 minut. Po tomto časovém úseku byl 

test ukončen. Teplota okolí činila 24 °C a RH okolí 50 %.  

 

Při maximální povolené teplotě 65 °C je KK schopna dosáhnout maximální relativní vlhkosti 99 %. 
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Obrázek 8.4: Zkouška sušení 
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Při maximální povolené teplotě 65 °C je KK schopna dosáhnout minimální relativní vlhkosti 60 %. 

Při zkoušce chlazení a vlhčení KK dosáhla RH 100 % a minimální teploty 7 °C. Kvůli zapínání vnitřního 

ventilátoru dochází k nárazovým poklesům RH až o 10 % RH. Při zapnutí ventilátoru se promíchá sušší 

vzduch v horní části KK s vlhčím vzduchem v dolní části.     

Při chlazení a sušení je KK schopna dosáhnout minimální RH 60 % při minimální dosažené teplotě 7 °C.  

 

8.6 Regulace teploty 
Po zjištění mezí KK byl naprogramován PID regulátor. Jelikož je proces velmi pomalý, je proporcionální 

složka bude vysoká a integrální složka nízká. Seřízení problěhlo experimentálně podle Ziegler-Nicholsovy 

metody. Nejprve byla zvyšována proporcionální složka dokud nezačal proces oscilovat, poté byla snížena 

na 60 %. Poté byla zapojena integrační složka regulátoru, která se nastavila na 50 % periody kmitu při 

oscilačním stavu, derivační složka se nastavila na 12 % periody kmitu. Poté proběhly drobné doúpravy 

těchto hodnot. Jelikož se regulovaný system mění podle aktuálních procesů a teploty, bylo by 

nejvhodnější navrhnout regulátor pro každou situaci. Pro všeobecné použití jsem navrhnul tento 

regulátor:     

Kp Ki Kd 

250 0,1 0,1 

Tabulka 8.1: Parametry pro PID regulátor 

 

Hodnota se přechýlila na teplotu 41,5 °C, poté se ustálila na 40 °C a kolísala v rozmezí 0,1 °C. Počáteční 

teplota byla 17 °C, teplota okolí 24 °C a RH okolí 45 %. 
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8.7  Regulace vlhkosti 
 

Vlhkost je řízena jednoduchou funkcí typu vypnuto/zapnuto. RH se pohybuje v rozmezí ±1 % od 

požadované hodnoty, což je pro náš účel dostačující. Teplota okolí činila 24°C a RH okolí 50 %.  

8.8  Kombinace regulace teploty a vlhkosti 
 

Při této zkouškce KK ohřívala a vlhčila. 

Požadovaná teplota byla nastavena na 40 °C a požadované RH na 80 %. Regulovaná teplota kolísala 0,1 

°C od požadované hodnoty. Toto je dáno také měnícími se vlastnostmi izolačních materiálů s teplotou, 

ohříváním vnějšího chladiče a vstřikováním vody do blízkosti snímače ultrazvukovým zvlhčovačem. RH 

kolísá ± 1 %. Teplota okolí činila 24 °C a RH okolí 50 %.  
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Obrázek 8.6: Regulace vlhkosti 
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9 Diskuze 
 

Cena okolo 6 000 kč je v porovnání s komerčními KK velice lákavá. Otázkou je ovšem spolehlivost.  

Pro zlepšení KK by bylo vhodné: 

o zvolit větší vnitřní chladič s účinnějším a opačně orientovaným ventilátorem 

o vyřešit tepelné mosty v podobě šroubů pro uchycení chladičů a děr pro prostup kabelů 

o zvolit výkonnější,  ale dražší Peltierovy články 

 

 

 

 

10  Závěr 
 

V této bakalářské práci byla řešena problematika klimatických komor. Klimatická komora byla navržena a 

posléze zkonstruována.  Konstrukce probíhala dle posledního návrhu, až na detaily se ho udržela a 

nenastaly při ní žádné neřešitelné problémy. Byl pro ni napsán řídící algoritmus a následně byla 

klimatická komora experimentálně zkoušena.        

 V průběhu této práce jsem si prohloubil znalosti z termodynamiky, programování, elektrických 

obvodů a elektroniky. Nově jsem získal zkušenosti s používáním FDM 3D tiskáren.    

 Tak malé klimatické komory jako je náš případ se komerčně nevyrábí, ačkoliv jsou služby jako je 

výroba klimatické komory na míru. Finální cena klimatické komory činí okolo 6500 kč, v porovnání 

s komerčními klimatickými komorami se jedná o zanedbatelnou částku.     

 Výsledkem této práce je plně použitelná klimatická komora. Parametry jsou porovnatelné 

s komerčně prodávanými konstantními klimatickými komorami. Využití najde při testování 

elektronických součástek na FS ČVUT. 
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