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 Monitorování chemiluminescence je efektivním nástrojem pro určení reakční zóny a 

oblasti maximálního uvolňování tepla plamene a získání informací o přechodu molekul do 

excitovaného stavu. Tato práce v teoretické části popisuje fyzikální a chemické jevy při 

projevech hoření a známé principy metod pro zjištění těchto oblastí. Experimentální část je 

zaměřena na dvě měřicí sestavy. Kalibrační sestava představuje ověření prostupnosti světla 

skrze filtr. Experimentální sestava poukazuje na detailní popis jednotlivých zařízení pro 

vytvoření plamene a zpracování dat. Výsledná část je zaměřena na popis a samotné grafické 

zpracování jednotlivých měření nepředmíseného plamene s interpretací výskytu jednotlivých 

excitovaných radikálů. 

Annotation 

Moštěk, V. Monitoring chemilumenscence of flame. Bachelor thesis. Ostrava, VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2013. 37 pages. 

 Key words: Nonpremixed flame, Heat release, Intensity, Chemiluminescence 

 

Monitoring of Chemiluminescence is an effective tool for determining the reaction 

zone, the maximum heat release of flame and to obtain information molecules on the transfer 

to the excited state. This work in theory describes the physical and chemical phenomena in 

species burning and known principles of methods for these areas. The experimental part 

focuses on two measuring assemblies. The calibration kit verifies light transmission through 

the filter. The experimental set shows a detailed description of the equipment for creating the 

flame and data processing. The final section focuses on the description and the actual graphics 

processing of individual measurements for non-premixed flame, with the interpretation of the 

individual excited radicals. 
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1 Úvod 

Experimentální studie zaměřené na fyzikální a chemické jevy při projevech hoření  

a hašení mohou přinést zásadní poznatky nutné pro detekci požáru. Monitorování plamene 

v ultrafialové (UV) oblasti nese řadu užitečných informací o reakční zóně plamene. Tato 

bakalářská práce je zaměřena na monitorování plamene a následnému přibližení určení 

reakční zóny uhlovodíkového plamene metanu v laboratorních podmínkách. Teoretická část je 

věnována procesům hoření a typologii plamene a popisuje vybrané laboratorní techniky 

vhodné pro stanovení reakční zóny plamene a určení rychlosti uvolňování tepla. 

V experimentální části jsem navrhl a popsal kalibrační i experimentální sestavu vhodnou  

k měření chemiluminescence na hranici UV a viditelné spektrální oblasti. V této práci jsem se 

zaměřil (jak teoreticky tak prakticky) na problematiku měření chemiluminescence 

v laboratorních podmínkách laminárního nepředmíseného plamene. Prostorová identifikace 

reakční zóny a oblasti výskytu excitovaných molekul může posloužit pro účely validace a 

testování modelů chemické kinetiky hoření. Dostupnost těchto modelů pak je nutným 

předpokladem pro optimalizaci moderních spalovacích technologií a zvyšování jejich 

bezpečnosti. 
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2 Rešerše 

KATHROTIA, T. Reaction Kinetics Modeling of OH*, CH*, and C2* 

Chemiluminescence. Disertační práce. Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universit¨at 

Heidelberg. Vedoucí práce Riedel Uwe, 2011. 

Disertační práce se zabývá modelováním chemické kinetiky oxidace uhlovodíků včetně 

popisu chemiluminescenčncích reakcí. Práce je zaměřená na kinetické reakce radikálů CH*, 

OH*, C2* vznik a zánik excitovaných stavů těchto molekul. Detailně je zde popsán 

mechanismus chemiluminescence a její hlavní projevy v rámci mechanismů hoření. 

KOHSE-HÖINGHAUS, K. a JEFFRIES, J.B. (Eds.) Applied combustion diagnostics. 

New York: Taylor, 2002, 705 p. ISBN 15-603-2938-6. 

Kniha je zaměřená na techniky a možnosti měření v plameni, přičemž obsahuje detailní popis 

metody laserově-indukované fluorescence (LIF). Představuje metodu LIF jako jednu 

z nejúčinnějších technik v oblasti monitorování plamene. 

 

MUÑIZ, L. Particle image velocimetry studies of turbulent nonpremixed flame. Particle 

image velocimetry studies of turbulent nonpremixed flame, Disertační práce. Standford 

University, 2002. 

Disertační práce pojednává o metodě rovinného měření rychlosti dále nazývané zkratkou PIV 

(Particle Image Velocimetry). Metoda PIV byla v rámci této práce aplikována na dvou typech 

nepředmísených plamenů (tak zvaný (tzv.). „piloted“ a „lifted“), přičemž byly zkoumány 

vektory rychlosti proudění. 

 

DWORKIN, S.B. et al. Measurements and calculations of formaldehyde concentrations 

in a methane/N2/air, non-premixed flame: Implications for heat release rate. 

Proceedings of the Combustion Institute 32, 1311-1318, 2009. 

Článek se zabývá měřením a výpočetní předpovědí koncentrace formaldehydu v prostředí 

nepředmíseného plamene metanu. Je zde diskutována intenzivní produkce formaldehydu 

v blízkosti základny plamene, kde dochází k maximální rychlosti uvolňování tepla, jak 

potvrzují naměřená a výpočtem stanovená data. 
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3 Teoretická část 

Následující text je zaměřen na teoretický popis procesů probíhajících v prostředí 

plamene a popis principů diagnostických technik pro stanovení rychlosti uvolňování tepla a 

reakční zóny plamene. 

 

3.1 Fyzikálně-chemické procesy v prostředí plamene 

Hoření zahrnuje posloupnost chemických reakcí, které jsou z důvodu celkového 

exotermického charakteru obvykle doprovázeny vývinem tepla a světla. Plamenné hoření je 

projevem reakcí paliva a oxidačního činidla, při kterých dochází k emisi elektromagnetického 

záření. Přestože hoření nemusí nutně probíhat za přítomnosti vzduchu (např. chlór může 

sloužit jako oxidační činidlo), v rámci této bakalářské práce bude uvažována výhradně 

oxidace plynných paliv prostřednictvím vzdušného kyslíku. Oxidační činidlo (vzduch) tedy 

bude v tomto kontextu nazýváno okysličovadlem.  

Zavedené dělení typů plamene [14] je založeno na rozdílech v procesu mísení paliva 

s okysličovadlem. Pokud se palivo nachází ve směsi s okysličovadlem již před iniciací, jedná 

se o tzv. předmísený plamen. Naopak v případě, že hoření promíchávání okysličovadla 

probíhá současně, hovoříme o tzv. nepředmíseném plameni. Dalším kritériem dělení typů 

plamene a hořáků spočívá v charakteru proudění. Dle míry nahodilosti vektorů proudění 

rozlišujeme plameny turbulentní a laminární. Příklady laminárních předmísených hořáků 

představuje např. obecně známý Bunsenův hořák nebo plochý plamen („flat flame“), viz. 

Obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Schéma předmíseného hořáku pro vytvoření plochého plamene. [autor] 
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Předmísený plamen nazýváme stechiometrickým v případě, že palivo a oxysličovadlo 

jsou smíchány v poměru daném stechiometickými koeficienty jednokrokové rovnice oxidace 

paliva (za předpokladu dokonalého spalování). V případě oxidace metanu nabývá tato rovnice 

následujícího tvaru, viz rovnice1: 

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2  

Rovnice 1.[14] 

Pokud nastane ve směsi přebytek paliva, nazýváme plamen bohatým na palivo („fuel-

rich“). Při přebytku vzduchu označujeme plamen jako chudý na palivo („fuel-lean“). 

V nepředmíseném plameni dochází k mísení paliva a okysličovadla teprve v průběhu 

vlastního hoření. V tomto případě se tzv. reakční zóna plamene nachází na hranici proudu 

paliva a okysličovadla. Lze předpokládat, že v daném místě dochází nejintenzivnějšímu 

vývinu reakčního tepla a je tedy možné v této oblasti očekávat výskyt lokálních maxim 

teploty [14,16]. Jako příklad nepředmíseného plamene je možné jmenovat plamen svíček, 

olejových lamp apod. V obou systémech (předmíseném i nepředmíseném plameni) se výrazně 

projevují transportní jevy (difúze) i procesy chemické kinetiky. Reakční zóna se obvykle 

vyznačuje viditelným zářením, které vzniká žhnutím sazových částic nebo emisí excitovaných 

molekul (chemiluminescence). Následující kapitoly budou v této souvislosti zaměřeny na 

mechanismy vzniku tohoto jevu a stručný popis teorie týkající se emise elekromagnetického 

záření. 

 

3.2 Interakce hmoty a záření 

Interakce záření a plynných molekulových reaktantů, intermediátů a produktů hoření 

zahrnují především absorpci a spontánní emisi fotonu. Spontánní emise fotonu vzniká při 

přechodu z vyšší energické hladiny do nižší, při současném vyzařování elektromagnetického 

záření. Naopak absorpce fotonu probíhá u kontaktu molekuly s elektromagnetickým zářením, 

přičemž výsledkem je nárůst vnitřní energie při přechodu do excitovaného stavu. V obou 

případech je nutné kvantum elektromagnetického záření, tzv. foton. Energie absorbovaných 

nebo emitovaných fotonů je závislá na vlnové délce, pro vztah dále platí: 

 

             
 

 
    , 

Rovnice 2. [6] 
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kde h = 6,626·10
-34

 J.s (Planckova konstanta), c = 2,998·10
8
 m.s

-1 
(rychlost světla ve vakuu), 

f je frekvence záření v jednotkách Hz (neboli s
-1

), λ je vlnová délka (m). Označení ν patří pro 

vlnočet (m
-1

). Vlnová délka záření v oblasti viditelné lidským okem je označována 

v nanometrech (nm), pro které platí převod na reciproké centimetry (cm
-1

) podle vzorce 

ν = 10
7
/λ. Z hlediska historie se dále může používat jednotka Angstroem (Å) = 0,1 nm [6]. 

 

Obrázek 2: Schéma absorpce (a) a emise záření (b). [6] 

 

3.3 Spektra vyzařování plamene v UV a viditelné oblasti 

Spektrum záření pocházející ze spontánní emise může být klasifikováno jako 

kontinuální (kontinuum) a diskontinuální (spektrální pásma), což odpovídá dané distribuci 

energetických přechodů. Kontinuální spektrum lze přirovnat ke světelnému záření slunce. 

Vyzařovaní probíhá na všech vlnových délkách a vyznačuje se maximem na určité vlnové 

délce (v závislosti na teplotě prostředí nebo zářících těles). Takto se projevuje záření 

sazových částic vznikajících složitými fyzikálně-chemickými procesy v prostředí 

uhlovodíkového plamene. Diskontinuální spektra souvisejí obecně s energetickými přechody 

izolovaných atomů nebo molekul. Spektra ve viditelné a ultrafialové oblasti jsou zpravidla 

způsobeny změnou elektronické energie (přechodu z jedné konfigurace elektronů v molekule 

do jiné). Dílčí změny ve vibracích atomů v molekule vymezují pozice jednotlivých 

spektrálních pásů. Stabilní produkty spalování (jako např. H2O, CO2, CO, O2 nebo N2) se ve 

viditelné nebo ultrafialové oblasti obvykle neprojevují, avšak poskytují infračervené rotačně-

vibrační spektra. 
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Obrázek 3: Vlnové délky a frekvence příslušející jednotlivým oblastem spektra [4].  

Chemiluminescence je důležitým ukazatelem pro určení reakční zóny, případně 

stanovení rychlosti uvolňování tepla ve spalovacích systémech. Tento jev je způsoben vysoce 

excitovanými stavy krátce žijících molekul (OH, CH nebo C2, a jiné dále psáno jako aj.). O 

chemiluminescenci můžeme hovořit v případě, že základní excitace dané molekuly je 

důsledkem chemické reakce. Takto excitované molekuly se mohou vrátit do základního stavu 

pouze srážkovým zhášením („collisional quenching“) nebo spontánní emisí. Jelikož 

energetické vyzařování takto excitovaných molekul se nacházejí v rozmezí 300-600 nm, je 

chemiluminescence z velké části pozorovatelná lidským okem. Obvyklá namodralá barva 

plamene je způsobena chemiluminescencí, zatímco žlutá barva plamene je způsobena záření 

sazí, které dominují emisi nepředmíseného uhlovodíkového plamene. Chemický 

mechanismus oxidace metanu je stručně popsán následujícím odstavcem (převzato z [6]): 

 

„Iniciačním krokem tohoto mechanismu je bimolekulární reakce spojená s odštěpením 

atomu vodíku (CH4 + M → CH3 + H + M) nebo oxidační reakce s molekulárním kyslíkem 

(CH4 + O2 → CH3 + HO2), přičemž důležitost druhé z těchto reakcí roste při nižších 

teplotách. Tepelné (pyrolytické) štěpení popsané první z reakcí je v případě metanu pomalejší 

než u ostatních uhlovodíků z důvodu vysoké pevnosti C−H vazby v molekule CH4. Takto 

vznikající molekuly HO2 resp. H-atom, rychle poskytují zdroj radikálů (HO2 → O + OH) 

potřebných pro další rozvoj řetězových reakcí. Molekuly paliva (CH4) jsou následně 

napadány těmito radikály (např. CH4 + OH → CH3 + H2O). Jak je patrné z Obrázku, metyl 

radikál (CH3) se dále může účastnit sekvence oxidačních reakcí s molekulárním kyslíkem za 

vzniku formaldehydu (CH2O). Pokud je koncentrace CH3 radikálu dostatečně vysoká je 

předchozí dvoustupňová sekvence produkce formaldehydu nahrazena reakcí s atomárním 

kyslíkem (CH3 + O → CH2O + H). Toto poměrně jednoduché reakční schéma (viz spodní 
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sekvence reakčního schématu v Obrázku) pak značně komplikuje rekombinační reakce metyl 

radikálu (CH3 + CH3 → C2H6), která předurčuje rozsáhlou škálu následných reakcí 

souvisejících s oxidací a pyrolýzou etanu (C2H6). Ve stechiometrických předmísených 

metanovzdušných plamenech tato rekombinace spotřebuje přibližně 30% radikálů CH3. 

V případě směsi bohatých na palivo může tento podíl dosahovat až 80%. Globální kinetický 

mechanismus je limitován nejpomalejšími reakcemi v sekvenci, kterými jsou v případě hoření 

uhlovodíků oxidační reakce metyl (CH3) a etyl (C2H5) radikálu. Z této skutečnosti vyplývá 

chemická podobnost plamenů alkanů a alkenů.“ 

 

Obrázek 4: Chemický mechanismus oxidace metanu s chemilumineccenčními reakcemi [6]. 

 

Chemické reakce významné z hlediska vzniku excitovaných molekul jsou zvýrazněny 

v Obrázku 4 a označeny hvězdičkou XY*, která označuje přítomnost molekuly XY 

v elektronicky excitovaném stavu. Emisím předmíseného plamene metanu ve viditelné oblasti 

dominují tzv. Swanovy pásy („Swan bands“) molekulárního uhlíku, vyskytující se mezi 

436 nm a 564 nm. Na hranici ultrafialové oblasti je možné identifikovat elektronické 

přechody CH radikálu. V UV oblasti pak silně emituje především OH radikál. 

Na Obrázku 5 a Obrázku 6 je znázorněno přiřazení spektrálních pásů naměřených 

v předmíseném [6] resp. nepředmíseném [3] plameni Bunsenova hořáku. Výrazně se zde 

projevují zejména pro OH* ze stavu A
2
Σ+ na stav X

2
Π (310 nm). U radikálu CH* tam jsou 

vyznačeny 2 přechody, při nižší vlnové délce se jedná o přechod B
2
Σ na základní stav 

X
2
II(370 nm) a v druhém případě k přechodu z A

2
Δ na základní term X

2
II(430 nm). Swanovy 

pásy příslušející přechodům C2* radikálu jsou zobrazeny v šesti vibronických spektrálních 
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pásech Δυ =0 až Δυ = -3 (v rozmezí 430 – 630 nm). Poslední molekulou, jež může 

způsobovat vznik chemiluminescence je CO2*, který emituje záření ve velkém rozsahu 

vlnových délek, proto se v literatuře uvádí jako CO2* kontinuum [6]. 

 

Obrázek 5: Emisní spektrum předmíseného plamene methanu [6]. 

Na základě předchozích měření provedených v laminárním nepředmíseném plameni 

metanu [3] byl konstatován lokální výskyt spekter obdobných jako v předmíseném plameni. 

Byly také identifikovány oblasti vyznačující se nedostatkem paliva (přebytkem 

okysličovadla), které jsou v dané práci označované jako tzv. „kotevní“ body. Lokální míra 

stechiometrie byla stanovena na základě chemiluminiscenčního spektra s vysokým 

prostorovým rozlišením. 
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Obrázek 6: Emisní spektrum předmíseného plamene methanu [3] 

Na Obrázku 6 jsme schopni vidět emisi radikálů OH* s maximem na 308 nm, CH* 

okolo 390 nm a Swanovy pásy C2*. Podle grafu jsme schopni rozeznat také kontinuální emisi 

sazí, která začíná nabývat na intenzitě ve výšce > 20 mm od hořáku. Dále lze vidět, že 

s vyšším bodem zkoumání (od základny plemene) probíhá útlum chemiluminescence a jejich 

radikálů, nejvyšší intenzita chemiluminescence byla naměřena ve vzdálenosti 3 mm od 

hořáku. Tyto výsledky jsou podstatným východiskem pro experimentální část této bakalářské 

práce a interpretaci výsledků provedených měření (viz kapitola 5). 

 

3.4 Metodiky měření rychlosti uvolňování tepla a reakční zóny plamene 

V posledních letech prodělala problematika na dané téma značný pokrok jak 

v předmíseném, tak v nepředmíseném plameni. Přímé experimentální měření reakční zóny 

v prostředí plamene je velmi obtížné, ne-li nemožné. Nejčastěji používaným řešením je 

sledovat vznik/zánik molekul, které mají předpoklad určitého vztahu s reakční zónou. 

Kontrola a měření objemu uvolňování tepla v praxi spalovacích zařízení má velký význam 

v průmyslových zařízeních. Měření spalovacích procesů je prospěšné při snižování emisí 

znečišťujících látek a zvyšuje účinnost kontrol nestability uvnitř spalovacích zařízení. 

V současné době lze tuto zónu plamene měřit chemickými i fyzikálními technikami, které 

popisuje následující kapitola. 
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3.4.1  Chemiluminescence  

První měření a detailní zkoumání kinetického mechanismu excitovaných molekul 

v rámci vzniku chemiluminescence byly provedeny v roce 1970 Gaydonem [5]. Hlavní část je 

vytvářena v tenké reakční zóně a tím její detekce může poskytnout informace o jejím umístění  

Převážná většina poznatků je omezena na konkrétní podmínky (např.: teplota, tlak, typ hořáku 

aj.) při monitorování plamene. Z tohoto důvodu využití chemiluminescence jako ukazatele 

reakční zóny plamene v diagnostice spalovacích procesů zůstává stále značně omezená. 

Reakční kinetika excitovaných molekul může být popsána následujícími dvěma reakcemi.  

Vytvářená reakce A + B → C + X* 

 Reaktivní formace: emituje svou přebytečnou energii ve formě světla a následném 

útlumu se vrací do základního stavu (radiační rozklad) X* → X + hv 

 

 Nereaktivní kolize: přebytek energie z X* je převedena na molekuly, které se s ní 

srazily (srážkové zhášení) X* + M → X+M 

 

V následujících odstavcích jsou popsány chemické reakce v prostředí plamene s následkem 

tvorby excitovaných radikálů. [5,6,7,11] 

 

Formování OH* 

Emisi OH* nelze vidět lidským okem je vytvářena v oblasti 309 nm tedy v UV oblasti.  

CH + O2 → CO + OH*. 

Rovnice 3 [5] 

Formování CH* 

Emise CH* probíhá v rozmezí 314-431nm plamenného spektra. Kde se přibližně 80% 

z tohoto vyzařování nachází v okolí 390nm. Existují 3 základní reakce pro tvorbu CH*. 

C2 + OH → CO2 + CH* 

C2H + O2 → CO2 + CH* 

C2H + O → CO + CH* 

Rovnice 4 [5] 
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Formování C2* 

Chemiluminescence z C2 Swanového pásma se vyskytuje převážně mězi 470 – 550 nm 

plameného spektra. 

CH2 + C → H2 + C2* 

C3 + O → CO + C2* 

Rovnice 5 [5] 

 

Formování CO2* označováno jako modré kontinuum (kontinuální vyzařování v širokém 

pásmu spektra)  

1
CO + 

3
O + X → 

3
CO2* + X 

Rovnice 6 [5] 

 

3.4.2 Laserově indukovaná fluorescence  

Technika indukované fluorescence je v současné době převážně používána při 

procesu spalování plazmat nebo monitorování reakční zóny plamene. S patřičným vybavením 

je LIF metoda schopna vizualizovat koncentraci měřených molekul až v nanomolárních 

úrovních. Princip LIF splňuje předpoklady pro měření koncentrace stopových prvků a stavů 

excitovaných molekul vzdálených od stechiometrického poměru v plameni 

Molekuly zkoumané touto technikou jsou excitovány pomocí diodového laseru. 

Přítomnost laserového impulsu v měřené plynné oblasti je velmi krátká řádově v rozmezí 

nanosekund (10
9 

s). Jedná se o průřez měřeného plynu (s počátečním nulovým stavem 

excitovaných molekul) laserem. V plynném prostředí vystavené působením laseru vznikají 

de-excitace jednotlivých molekul. Vzniklé emitované elektromagnetické záření z molekul 

podrobených laserovému osvícení má rozdílnou vlnovou délku než laser samotný. Funkce 

LIF umožňuje rozlišovat zaměření laseru mezi jednotlivými druhy molekul. Interval vlnové 

délky laserového impulsu může být nastaven pro konkrétní vyvolání excitačního stavu dané 

molekuly. Fluorescenční světlo je monitorováno fotodiodami s patřičnými optickými filtry, 

které zajišťují propustnost na určité vlnové délce. Velkou výhodou proti klasické absorpční 

spektrometrii je možnost dosáhnout dvou nebo i trojrozměrného obrazu fluorescence ve všech 

směrech prostoru (fluorescenční signál je obvykle izotropní) poměr fluorescenčního signálu 

k šumu je velmi vysoký a je doprovázen dobrou citlivostí procesu. [7,15] 



12/1 
 

LIF je považována jako jedna z nejúspěšnějších metod používaných při studiích 

elektronických struktur molekul a jejich interakcí.  

 

3.4.3 PIV  

Metoda PIV spočívá ve sledování pohybu molekul. Výsledek takového měření může 

být použit pro určení rychlosti uvolňování tepla v plameni. Jedná se o principiálně 

jednoduchou techniku. Můžeme to přirovnat k snímkování auta jedoucího na dálnici určitou 

rychlostí. Jedná se o porovnání snímků tohoto samého auta s odstupem 1s pro každou fotku. 

Rychlost a směr vozu se dá vyjádřit pomocí rovnice základní fyziky, podílu ujeté vzdálenosti 

mezi snímky a času (1s). Tak by se dal zjednodušeně popsat princip samotného PIV, ale místo 

auta monitorujeme tisíce molekul nazývaný stopové látky („seed particles“). Pro které 

existuje předpoklad pohybu ve směru toku. Při monitorování plynných skupenství se ve 

většině případů měří prostřednictvím malých kapiček (0,2-5μm) vody nebo oleje 

přimíchaných do měřeného prostředí. U sledování pohybu molekul kapaliny se jako přídavná 

látka používají pevné částice (10-100 μm). Pohyb molekul se sleduje citlivou CCD („Charge-

coupled device“) kamerou, která je schopna zaznamenat desítky snímků za sekundu (princip 

CCD čipu je popsán v kapitole 4.4 - CCD Kamera Andor Luca – S). Následně se analyzuje 

pohyb částic směrovými vektory (viz obrázek 7). Při vysoké rychlosti sledovaných molekul 

nebo u detailního přiblížení je velmi důležité zkrátit dobu mezi jednotlivými snímky kamery 

(čas expozice). Problematika PIV metody spočívala v expozičním času, který v minulosti 

nebyl dostatečně krátký na to, aby kvalitně zaostřil snímky sledovaných přidaných molekul. 

V takových případech se jevily přidané částice měřeného skupenství jako čáry.  

 

Obrázek 7: Příklad metody PIV s vyznačenými vektory.[12] 



13/1 
 

V moderním pojetí se při PIV používá zastavení pohybu molekul během snímkování 

velmi krátkým laserovým impulsem. Tímto způsobem lze pořídit dostatek kvalitních 

fotografií ve velmi krátkém časovém intervalu. Synchronizace mezi jednotlivými operacemi 

laseru a kamery je velmi důležitá pro dostatečné zaostření (viz obrázek 8)  

 

                     Čas (μs). 

Obrázek 8: Časový diagram synchronizace CCD kamery a laseru.[12] 

Modrá čára představuje spouštěcí zařízení, kdy se při poklesu hladiny spustí sekvence. 

Červená čára představuje CCD kameru a zelené svislé čáry představují laserový impuls pro 

zastavení přidaných molekul. Podle obrázku 8 lze konstatovat, že celá operace se odehrává ve 

zlomku sekundy. Metodika PIV rozděluje snímek do menších regionů. Ve všech regionech 

jednotlivého snímku je následně určena rychlost přimísených částic mezi snímky pomocí 

korelace [9,12]. 

 

3.4.4 Měření koncentrace formaldehydu. 

Optické diagnostiky jako např. monitorování chemiluminescence a LIF nejsou 

v některých případech dostatečně kvalitní pro rozeznání slabého signálu od tepelného šumu. 

V článku [2] pro přibližné určení reakční zóny plamene byl použit laditelný laser absorpční 

spektrometrie spojený s mikrosondou, která sbírala vzorky v prostředí plamene. Jednalo se 

převážně o výskyt koncentrace formaldehydu (CH2O). Výsledné naměřené koncentrace byly 

spojeny s jinými naměřenými údaji stejného plamene. Data byla následně analyzována s 

tvorbou a likvidací CH2O, kde simulovaly jeho vznik a zánik v závislosti na reakční zóně. 

Tato metoda je založena na matematické simulaci procesů, přičemž se považuje tvorba 

formaldehydu jako dominantní reakce mezi metylovou skupinou a atomem kyslíku a následný 
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rozklad CH2O je reakce s atomem vodíku. Existuje obecný předpoklad pro oba procesy 

(vzniku i rozkladu) v blízké oblasti reakční zóny plamene. Následná analýza v [2] ověřila 

několik argumentů od jiných výzkumníků o reakční zóně plamene. Konstatovaly že, reakční 

zóna koreluje s destrukcí metanu a reakcí mezi metylovými radikály a atomem kyslíku 

(v oblasti vzniku CH2O, viz obrázek 6). Podmínkou tohoto předpokladu je měření v oblasti 

stechiometrického stavu plamene pro nalezení koncentrace CH2O. Výsledek matematického 

modelu spočívá v určení lokální reakční zóny na základě zjištěných poznatků o vzniku 

formaldehydu. Pro detekci lokální reakční zóny vypracovali matematický vzorec produktů 

čisté chemické reakce ωi, specifické entalpie hi, a molekulové hmotnosti Wi pro všechny 

molekuly i. [2] 

             

Rovnice 7. [2] 

 

Obrázek 9: první část značí naměřenou přibližnou reakční zónu plamene, druhá část zobrazuje výskyt 

CH2O, třetí část matematický model CH3+O.[2] 

Na obrázku 9 je profil nepředmíseného plamene a v první části zobrazena přibližná 

reakční zóna. Ačkoli je tam viditelná exotermická reakce v celém poli plamene, oblast 

maximálního uvolňování tepla je jen tenkou křivkou začínající v blízkosti základny 

s viditelným útlumem vzdalujícím se směrem od základny v horizontálním směru. Oblast 

tvorby formaldehydu je zaznamenána v druhé části obrázku. Tyto údaje o místu vzniku 

formaldehydu jsou totožná s oblastí maximálním uvolňováním tepla. Dále je viditelná malá 

oblast intenzivní spotřeby formaldehydu na straně bohaté spotřeby paliva. Z mechanismu 

spotřeby formaldehydu vyplívá, že ztrátou vodíku se vytvoří formyl radikál (CHO 
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v některých případech označován jako HCO). Příklady jeho zániku jsou zobrazeny 

v následných chemických reakcích. 

CH2O+ H →CHO + H2 

CH2O + OH →CHO + H2O 

Rovnice 8. [2] 

Tato studie byla součástí koordinovaného programu, jehož cílem bylo lepší porozumění o 

složité interakci mezi složením plamene a pohybem tekutin. [2] 

 

3.4.5 Optická absorpční metoda  

Zvaná taktéž IR TDLAS („Infra red tunable diode laser absorption spectroskopy“) 

[13]. Základ měření spočívá v  diodovém laseru (s laditelnou oblastí vyzařování 4000 – 8500 

cm
-1

) absorpční spektrometrie, jenž je založen na známých spektroskopických principech 

s použitím citlivých detekčních technik. Princip celé metody spočívá v molekulové absorpci 

energie vyslané (na specifické vlnové délce) laserem. V praxi se jedná o laserový impuls skrz 

kyvetu obsahující měřený plyn. Jedná se o přesné měření oslabení tohoto paprsku, z kterého 

lze odvodit koncentraci cílových molekul. Laser je vybavený mřížkovým optickým prvkem, 

jenž je schopen resonovat v jediné oblasti elektromagnetického spektra. Šířka spektrální linie 

laserového impulsu se uvádí v blízkém okolí 0,003 cm 
-1

. Taková šířka spektrální linie je 

výrazně menší než molekulární absorpce (obecně 0,1 cm
-1

 při normálním atmosférickém tlaku 

101,325 kPa). Vlnová délka laserového impulsu se může ladit navolenou teplotou nebo 

elektrickým proudem. Změna rozsahu impulsu osvobozuje od rušivých absorpcí jiných 

molekul, lze tedy využít ke zjišťování přítomnosti určitých částic v plynné oblasti. Proces 

sběru dat je založen na skenování emitovaného záření z laseru skrz kyvetu do foto snímače. 

V případě že vlnová délka impulsu je laděna mimo absorpční linii výsledný měřený výkon je 

vyšší než v případě protnutí této linie. Vzniklé relativní amplitudy v nebo mimo absorpční 

linii přináší přesné koncentrace cílového množství plynu v dráze laserového paprsku. 

Výsledky metody TDLAS jsou ve formě ppm-m („parts per milion meters“). Tímto způsobem 

se dá rychle a opakovaně prozkoumávat oblast různé vlnové délky v plynu. Tato metoda se dá 

využít při určování reakční zóny plamene, zkoumáním výskytu molekul, které mají 

předpoklad vzniku v blízkosti reakční zóny samotné.  
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4 Experimentální část 

Další kapitola této bakalářské práce je zaměřena na návrh a realizaci experimentální 

soustavy pro monitorování chemiluminescence. Pomocí této sestavy jsem byl schopen provést 

sérii měření na pohárkovém hořáku s nepředmíseným plamenem. Kde byla monitorována 

emisní spektra v blízké UV a viditelné oblasti (320-390 nm), pro přesnější měření byl zbytek 

elektromagnetického záření odfiltrován. Výsledky měření byly srovnávány s daty z literatury 

a experimentálně stanovenými spektry. 

 

4.1 Kalibrační sestava 

Na obrázku 10 je znázorněna kalibrační sestava pro určení rozsahu propustnosti 

vlnové délky filtru, která se skládá z laboratorní lampy, čočky, optického pásmového filtru, 

kolimátoru a spektroskopu.  

 

 

Obrázek 10: kalibrační sestava. [autor] 

 

 

 

 

 

Laboratorní lampa 

Čočka Filtr 

Kolimátor 

Spektrometr 
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Kalibrační sestavu navrženou a využitou pro laboratorní účely lze rozdělit podle 

technologických prvků na tři základní části: 

1. Světelný zdroj: Laboratorní lampa  

2. Optický systém se skládá z čočky, která zaostřuje světelný paprsek vycházející 

z lampy do pásmového filtru, jenž je schopen odfiltrovat nepotřebné záření  

a následného kolimátoru který usměrňuje paprsky. 

3. Systému zpracování dat, spektrometr HR 4000 a počítače k zobrazení 

 a úpravě naměřených dat. 

Cílem kalibrační sestavy bylo zaznamenat propustnost pásmového filtru při různých 

stupních natočení. Jednotlivé prvky této sestavy jsou detailně popsány níže v kapitole. 

 

Popis kalibrace 

 Laboratorní lampa vytvořila při zapnuté deuteriové diodě světelný paprsek v rozmezí 

215 – 800 nm. Vysílaný světelný paprsek byl zachycen pomocí plankonvexní čočky a 

soustředěn přes optický filtr do kolimátoru (pro usměrnění světelného svazku). Paprsek 

zachycený kolimátorem byl distribuován do optického vlákna a dopraven do spektrometru 

k následné analýze dat. Výsledná data zpracovaná spektrometrem bylo možné sledovat na 

počítači použitím programu SpectraSuite. Veškerá kalibrační měření jsem prováděl s malými 

odlišnostmi (změnou úhlu optického filtru). První měření proběhlo mimo osu s optickým 

filtrem pro ověření rozsahu vlnové délky deuteriové diody, viz obrázek 11. Měření rozsahu 

optického filtru jsem provedl v úhlech θ= 0°, 15°,30°, 45°, 60°až 71°. (θ označuje odchylku 

od normály k ploše detektoru) 

 

Světelný zdroj: Laboratorní lampa DT-Mini-2-GS 

 Lampa vytváří světelný paprsek od UV oblasti pomocí deuteriové diody (215-410 nm) 

po oblast IR a to wolfram-halogenovou diodou (360-2000 nm). Obrázek 11 popisuje poměr 

vlnové délky a relativní intenzity vyzařování lampy při zapnuté deuteriové diodě. Lampa byla 

upevněna na posuvném stojanu, se kterým se dalo pohybovat ve vertikálním směru, kvůli 

zjednodušení nalezení optické osy.  
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Obrázek 11: Graf světelného spektra laboratorní lampy DT-Mini-2-GS, deuteriová dioda. [autor] 

 

Optický systém: 

 

Pásový Filtr VersaChrome 380/16nm 

 Optické filtry jsou jedním z největších faktorů ovlivňující kvalitu fluorescenčních 

obrazů. Součástí sestavy pro monitorování chemiluminescence je laditelný pásmový filtr, 

který odfiltruje přebytečné záření s minimální změnou propustnosti. Jedná se o flexibilní filtr 

s difrakční mřížkou, kde difrakční mřížka slouží k rozkladu světla dle vlnové délky (používá 

se nejčastěji v monochromátorech a spektrografech). Pootočením filtru o různé stupně úhlu 

nám vytváří nové pole propustnosti přibližně v rozsahu vlnových délek 322-388 nm.  

Optický filtr byl usazen na úhloměru (Standa 7R150), který sloužil k otáčení filtru 

s přesností na minuty stupně. Tímto způsobem se dala upravovat propustná vlnová délka. 

Úhloměr s filtrem byl pro lepší ovládání upevněn na zdvihu. Výsledek měření propustnosti je 

vyobrazen na obrázcích 12 a13. 
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Obrázek 12: Graf světelného záření propuštěného filtrem při úhlu θ = 0°.[autor] 

 

Obrázek 13: Graf světelného záření propuštěného filtrem při úhlu θ = 60°.[autor] 

 

Optický filtr při kolmém nastavení vzhledem k lampě propouští poměrně velké 

přenosové hodnoty bez značného poklesu intenzity, jedná se zhruba o 95 % vysílaného záření. 

Potočením filtru klesá intenzita přenosu záření přes filtr, např. při úhlu θ = 60° je propustnost 

přibližně 70 %, viz obrázek 14. 
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Obrázek 14: Graf propustnosti optického filtru při kolmosti a úhlu 60°.[autor] 

 

Veškeré naměřené hodnoty skrz optický filtr při různých úhlech, jsou zpracovány ve 

formě grafů v přílohové části A. 

 

Kolimátor Ocean Optics 74 UV 

 Svou funkci plní jako zařízení schopné usměrnit prvotně různoběžné paprsky světla na 

rovnoběžný svazek. 

 Kolimátory používané v optice se ve většině případů skládají ze soustavy čoček, 

v některých případech i zrcadel. Zaměřují zachycené různoběžné světelné spektrum do přesně 

směrového svazku, a tím paprsky neztrácí intenzitu ani při větších vzdálenostech. Kolimátory 

se často používají pro kalibraci, měření optických zařízení a v dnešní době nejčastěji jako 

zaměřovače zbraní. Kolimátor byl upevněn na optickém držáku. 

 

Systém zpracování dat: 

 

Spektrometr Ocean Optics HR 4000 

V rámci této bakalářské práce představuje měřící sestavu v přenosné a kompaktní 

formě. Zahrnuje vstupní štěrbinu, soustavu fokusačních zrcadel, mřížkový monochromátor 

typu Czerny – Turner a lineární detektorové pole (CCD čip). Konkrétně je zde aplikován 
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detektor (Toshiba TCD1304AP), který má 3647 opticky aktivních pixelů. Spektrometr, jehož 

součástí je uvedený CCD detektor. Součástí komerčně dostupné sestavy tohoto kompaktního 

spektrometru je také ovládací software SpectraSuite, který jsem použil při nastavování 

parametrů spektrometru i ke sběru a záznamu experimentálních dat.  

V případě provedených měření bylo světelné záření do spektrometru přiváděno 

pomocí optického vlákna (Ocean Optics P400-2-SR) připojeného šroubovacím konektorem  

na vstupní štěrbině. Na opačném konci bylo toto optické vlákno připojeno na kolimátor 

(Ocean Optics 74 UV), který slouží k fokusaci kolimovaného optického svazku do vlákna. 

Spektrometr je schopný zachytit světelné záření v rozmezí vlnových délek od 200 nm 

do 1100 nm, tedy od ultrafialové až do blízké infračervené oblasti.  

 Veškeré naměřené grafy elektromagnetického záření kalibrační sestavy, použité v této 

bakalářské práci, jsou měřeny za pomocí spektrometru a následného zpracování 

v počítačovém programu SpectraSuite. 

 

4.2 Experimentální sestava 

Sestavu pro uspořádání experimentu monitorování chemiluminescence můžeme 

rozdělit na dva důležité parametry:  

 Vytvoření laboratorních podmínek pro nepředmísený plamen (pohárkový hořák, řízení 

průtoku a tak dále, v následujícím textu psáno jako atd.)  

 Zařízení pro získání a zpracování naměřených dat 

 

4.3 Vytvoření laboratorních podmínek (nepředmísený plamen) 

Distribuce metanu do hořáku pocházela z tlakové láhve. Přívod vzduchu pro obtok 

plamene byl zajištěn pomocí kompresoru a rozvodové sítě laboratoře. Regulaci rychlosti 

průtoku v obou případech jsem řídil průtokoměry, které zajišťovaly konstantní rychlost 

proudění plynů. Metan byl rozmícháván v komínku s pomocí kuliček ve spodní části 

ocelového pohárku a shora překrytý nerezovým sítem. Samotný vzduch byl vyústěn v okolí 

tohoto komínku. Pro kvalitnější promíchání dopravovaného vzduchu jsem použil opět kuličky 

a nad oblastí kuličkového sítka byl dutý prostor celého obtoku vyplněn sítí trubiček. 

Metanové jádro plamene obtékal potřebný vzduch. Kde metanovo-vzduchový nepředmísený 
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plamen vznikl po iniciaci. Technických parametry pohárkového hořáku jsou zobrazeny na 

obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15: Pohárkový hořák.[11] 

 

4.4 Zařízení pro sběr a zpracování dat 

Popis měření: 

Pro monitorování chemiluminescence a excitovaných molekul jsem použil CCD 

kameru Andor Luca – S, která je vhodným snímacím zařízením pro sledování obou typů 

plamene. Objektivem Pentax C91699, vysoce citlivým v ultrafialové oblasti. Před samotný 

objektiv byl usazen optický filtr (popsaný v kapitole 4.1 kalibrační sestava). Kamera 

spolupracovala s počítačem pomocí dvou druhů rozhraní. Analogového propojené BNC 

kabelem s redukcí CINCH – BNC na straně kamery dále pak připojené k analogové kartě  
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NI – PCI 1410 v počítači. A v druhém případě digitálního rozhraní, které bylo propojeno 

s počítačem pomocí USB kabelu. Digitální přístup ke kameře obstarával přímý pohled 

snímajícího prostředí, které zajišťoval software Andor Solis. Samotný program poskytoval 

hlavní ovládací funkce CCD kamery a jejího obrazu. Samotný program není uzpůsoben 

provést zpracování nebo sběr dat (pouze jednotlivé snímky). Tento problém jsem vyřešil 

analogovým rozhraním. Příchozí signál procházející skrz analogovou kartu jsem konfiguroval 

softwarem Measurment & Automation Explorer dále jen M&AE. Jehož výsledný 

konfigurovaný signál jsem převedl do programu Matlab. U tohoto programu existuje funkce 

Image Acquisition Tool pro připojení externích měřících zařízení, v mém případě se jednalo o 

CCD kameru. U tohoto programu je výhodou možnost matematického zpracování dat a 

možnost uložení konfigurovaného signálu v podobě matice nebo videa. Samotný signál 

z analogové karty se nedal rozdělit, v praxi to znamenalo že, pokud jsem chtěl měřený signál 

v programu Matlab, tak M&AE muselo být úplně vypnuto a naopak. Samotné schéma 

jednotlivých prvků sběru dat je zobrazeno na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Schéma zpracování naměřených dat. [autor] 

 

CCD Kamera Andor Luca – S  

Hlavním komponentem jakékoli CCD kamery je čip citlivosti. Citlivost je důležitá 

vlastnost každé kamery, bez ohledu jestli je používána jako zobrazovací kamera nebo 

k automatickému zacílení. CCD čipy využívají fyzikální jev, známý jako fotoefekt. CCD jsou 

zařízení, která přeměňují dopadající světlo na energii elektrického signálu. Čip umožňuje 

těmto kamerám zaznamenávat několik (ve většině případů desítky) snímků za sekundu tzv. 

FPS („frames per second“). Zobrazovací kamera nesmí plýtvat světlem shromážděným 

optickým systémem, aby dosáhla co nejlepšího poměru signál/šum. Kamera používaná 

k zacílení dosahuje dostatečného poměru signál/šum s jedním rozdílem a to za krátkou dobu – 

nutnost akumulovat světlo. Kamera Luca – S používá aktivního chlazení čipu, které udržuje 
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kameru při konstantní teplotě. Důležité je před sundáním krytky objektivu kameru vychladit 

(v rámci experimentu prováděné bakalářské páce -10°C). Pracující elektronika (včetně 

samotného CCD čipu) produkuje relativně značné množství tepla, které zvyšuje teplotu 

v hlavě kamery o řadu stupňů. Chlazení je důležité především pro CCD čip, kde se tepelný 

šum zdvojnásobuje každými 5 až 7 °C. Teplota bez aktivního chlazení může po chvíli práce 

samovolně vzrůst. Uvnitř kamery je zabudován teploměr měřící aktuální teplotu CCD čipu. 

Aktuální teplota se nám zobrazuje v softwaru Andor  Solis.  

Hlavní technické parametry CCD kamery Andor Luca – S jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 1: parametry Andor Luca – S 

Andor Luca - S 

Rozlišení (VGA) 658 x 496 

Velikost pixelu (µm) 10 x 10 

Velikost detektoru (mm) 6,58 x 4,96 

FPS 37,2 

 

Kamera byla vybavena objektivem Pentax C91699 – B2528 – UV. Objektiv má 

pevnou ohniskovou vzdálenost, z toho důvodu se kamera musí umístit na pozici, kde je obraz 

nejostřejší. Podle dodaného manuálu k objektivu se jedná o 23 cm. Objektiv je nutno zachovat 

při teplotě -10°C až 25°C vyšší nebo nižší teplota by mohla mít vliv na výsledný signál. 

Případné vyladění obrazu se provádí pomocí manuální clony. Objektiv je schopen snímat 

prostor v rozsahu 29,70°. Ve světelném spektru se objektiv pohybuje v UV oblasti od 230nm 

do 800nm je tedy vhodným nástrojem pro monitorování excitovaných molekul.[1] 

 

Andor Solis  

Jedná se o plnohodnotný spektrograf a ovladač CCD kamery. Spektrograf je obvykle 

nutná pomůcka pro spektroskopické měření. Kombinace spektrografu a CCD kamery (jako 

spektrálního analyzéru) dokáže nahradit tradiční monochromátory a fotonásobiče. Spektrograf 

promítá rozptýlené spektrum jako nekonečný pás vlnových délek do CCD kamery na 

ohniskové rovině.  
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 Základní okno je výchozím bodem systému. Položky menu, které si vyberete buď 

přímo z ikon, nebo pomocí spouštění dalších oken/ dialogových boxů. Veškerá měřená data se 

zobrazují v dataokně, které je schopno formulovat signál v histogramu, spektrálním grafu, 

v reálném signálu (fotka, video) aj. Program Solis je schopen provádět simulace ve 2D a 3D 

zobrazení. Důležité je při zapnutí kamery a v softwaru Solis přikázat chlazení kamery pro 

utlumení tepelného šumu. Popřípadě provést zapnutí/vypnutí větráku. Na horní straně 

datového okna se nám zobrazují počty („counts“) elektronů, které představují nezpracovaná 

digitalizovaná data (neupravené jakýmkoli způsobem) z CCD detektoru. Pro 

detailnější/přesnější měření je zapotřebí sběr dat s maximálním počtem elektronů, jakých jde 

dosáhnout. Za tímto účelem program Solis nabízí buď ovládání času expozice jednotlivých 

snímků, které při delším času expozice nabízí zaostřené snímky, anebo se jedná o možnost 

násobení dopadajících elektronů, přesněji řečeno fotoelektronů vytvořených při absorpci 

fotonu. Když je UV nebo viditelný foton absorbován CCD detektorem, může z něj vzniknout 

fotoelektron. Fotony o rozdílných vlnových délkách mají různé předpoklady pro produkci 

fotoelektronů a tyto předpoklady se používají při funkci násobení elektronů. Samotný 

program dokázal sledovat oblast monitorování v reálném čase, ale uložil pouze vytvořené 

snímky, samotný program není uzpůsoben pro tvorbu videí nebo více snímků za sekundu. 

Program Solis zahrnuje další množství úprav snímání kamery a systémů zpracování dat, které 

jsem v rámci mojí bakalářské práce nepoužil. [1] 

 

Analogová karta National Instruments NI PCI 1410 

Karta je určena pro strojní průmysl nebo vědecké laboratoře a pro ty, kdo potřebují 

odpovídající vysoké rozlišení a kvalitní obraz při měření informací pro standartní nebo i 

nestandartní kamery. Karta má vysoké 10-ti bitové rozlišení digitalizace, pro kamery  

a senzory nabízí 60dB dynamický rozsah. Karta je kompatibilní s různými druhy senzorů 

např. analogové line-scan kamery, CCD nebo variabilní kamery aj. Karta zaručuje 

konzistentní obraz pro vědecké zobrazovací aplikace (zajišťuje kalibrace, kalibrační 

certifikát). Mnoho kamer s vysokým rozlišením má dynamický rozsah větší než 48dB. Pro 

tyto kamery by se měla použít analogová karta. Samotná karta je schopna zpracovávat až 60 

snímků za sekundu (60 fps). Karta je propojena s kamerou BNC kabelem 50 Ω (doporučeně 

75 Ω) a redukcí CINCH – BNC. Karta se ovládá pomocí programu M&AE.[10] 
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Measurment & Automation Explorer 

Software je dodáván přímo s kartou NI PCI 1410. Software poskytuje grafické 

uživatelské rozhraní pro konfiguraci analogové karty. S tímto programem jsem mohl měnit 

nástroje bez nutnosti opětovného nastavení, program ukládá nastavení zdrojového kódu 

aplikace pomocí logických jmen a ovladačů. Postačilo specifikovat, který konkrétní nástroj se 

použije pro spojení s logickým jménem a software se postará o zbytek. Ovladače také zvyšují 

výkon a produktivitu a snižují dobu potřebnou pro vývoj pomocí následujících vlastností: 

 State catching: zvyšuje efektivitu: přiřazením určité hodnoty každého přístroje se 

kterým se spojil a komunikuje s ním pouze v případě, kdy se tato hodnota změní 

(atribut). 

 Range checking: při zadávání atributů můžeme povolit rozsah kontroly atributů (při 

nastavení předem určenými hodnotami). 

 Ovladače poskytují simulační režim. Umožňuje testovat software s údaji, které byly 

získány v předchozích měřeních z použitého přístroje. [10] 

 

V programu bylo důležité nastavit optimální pixelové rozlišení pro daný obraz pocházející 

z kamery. Vlastní nastavení M&AE pro experiment je zobrazen na obrázku17.  

 
Obrázek 17: Experimentální nastavení M&A Exp. [autor] 

 



28/1 
 

Matlab R2012a 

Program Matlab jsem použil pro grafické zpracování naměřených dat. Pro propojení 

kamery a Matlabu jsem využil jednu z jeho funkcí, a to Image Acquisition Tool [8], která 

umožňuje získat snímky a videa z kamer přímo do programu. Image acquisition toolbox 

poskytuje grafické nástroje a programové rozhraní pro pomoc s hardwarem, který snímá 

obraz. Pro měření v Matlabu bylo zapotřebí spustit kameru v programu Andor Solis a úplně 

zavřít M&AE. Detekce a konfigurace hardwarových vlastností se provádí automaticky. Každé 

připojené zařízení je zobrazeno jako objekt poskytující rozhraní pro konfiguraci a akvizice. 

Matlab podporuje mnoho zobrazovacích zařízení [8] od levných webových kamer, až po 

vědecká a průmyslová zařízení např. pracující při nízké hladině světla, vysokorychlostní a jiné 

náročné požadavky. 

 

Obrázek 18: Image Acquisition Tool. [autor] 

 

Provedl jsem nastavení na 25 FPS a pomocí podprogramu jsem ověřil funkčnost 

kamery. Přibližná frekvence snímkování kamery je 0,04 s na snímek tedy 25 snímků  

za sekundu (FPS). Naměřená data jsem zpracovával v okně workspace, kde se data zobrazila. 

Výsledek měření CCD kamerou vypadal jako 10s video složené z 250 snímků plamene. 

Pomocí matlab movie playeru jsem převedl snímky jednotlivých plamenů do videa, kde jsem 

pro větší přehled pomocí colormap barevně upravil pixely snímku. Práce v matlabu je 

znázorněna na obrázku 19. 
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Obrázek 19: příklad zpracovávání dat v matlabu. [autor] 
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5 Výsledky a diskuze 

Pro experimentální účely v rámci této bakalářské práce byl použit plamen metanu 

s průtokem vzduchu 40 l/min a výtoková rychlost proudění metanu byla přibližně 1 cm/s. Při 

daných podmínkách plamen vykazoval ustálený laminární charakter. Po každém měření jsem 

zaznamenal nastavení měřící aparatury a uložil výsledek. Všechna měření probíhala obdobně 

s mírnou změnou nastavení (parametr násobení elektronů a času expozice). Všechny obrazce 

byly zachyceny po dobu 10 sekund při snímkovací frekvenci 25 FPS. Celkově bylo tedy 

v každé sekvenci zachyceno 250 snímků. Nastavení Analog/Digital převodu signálu měření 

jsem nejprve konfiguroval v prostředí M&AE. Grafické zpracování naměřených dat jsem 

provedl v prostředí Matlab. Při samotném měření bylo problematické odstínění odrazového 

šumu z prostoru laboratoře a nastavit měřený signál tak, aby procházela celá jeho část skrz 

filtr. Odrazový šum se projevoval zesvětlením snímku v některých případech viditelným 

odrazem určitého laboratorního zařízení. Při každém pootočení o větší úhel filtru byla sestava 

náchylnější k zachycení odrazů stěn, držáků atd. Tento problém jsem vyřešil připevněním 

stínidel mezi objektivem a filtrem. Optimální měření bez odrazového šumu by proběhlo 

v prostoru bez oken a umělého osvětlení. Přítomnost světelného svazku pronikajícího do 

objektivu mimo filtr způsobila změnu výchozího nastavení. Automatická fokusace se zaměřila 

na tu část plamene, která byla snímána mimo filtr. Světelné záření skrz filtr se nezobrazilo. 

Moji výslednou práci jsem přirovnal k výsledkům [3], kde se zabývají barevným 

spektrem plamene pomocí zkoumání bodů nepředmíseného plamene s rychlostí průtoku 6,4 

cm/s v Bunsenově hořáku. Na základě těchto výsledků byly vypočteny ekvivalentní hodnoty 

v blízkosti zkoumaných bodů. V pozicích zkoumaných bodů bylo stanoveno umístění, tvar a 

stechiometrie pomocí plamenného spektra. 

 

θ = 0° 

Na obrázku 20 je znázorněna emise nepředmíseného plamene při kolmosti optického 

filtru 370 – 388nm. Nastavení elektronového násobení 225 a čas expozice 0,01 jsem provedl 

v programu Andor solis, kamera byla ochlazena na -10°C. Na snímku lze dále vidět oblasti 

dvou lokálních maxim intenzity, u kterých lze říci, že spolu nesouvisí. První z nich je 

znázorněno červenými pixely u základny plamene. Toto lokální maximum je způsobeno podle 

předpokladu excitací radikálu CH*, který má emisivitu v uhlovodíkových plamenech v okolí 

380 nm. Tvrzení ohledně emise OH* se nedokázalo prokázat z důvodu jeho vyzařování 
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v oblasti s maximem 310 nm, která je v tomto případě příliš nízká. Emise C2* nelze prokázat 

z důvodu předpokladu výskytu radikálů ve Swanových pásech 450 -600 nm. Vyzařování 

kontinua CO2* v měřené oblasti je možné, ale jeho intenzita by měla být značně oslabena. Lze 

konstatovat, že naměřená intenzita lokálního maxima u základny plamene je způsobena emisí 

CH*,která se vzdáleností od hořáku mění, ztrácí na intenzitě. Druhé lokální maximum v horní 

části plamene je dle předpokladu způsobováno emisí sazí (viz obrázek 6). Kde je zaznamenán 

nárůst intenzity sazí v plameni v oblasti od 350 nm a vzdáleností od hořáku > 20mm. [3] 

 

 

Obrázek 20: namřená data při natočení optického filtru θ = 0° (370-388 nm) zpracovaná programem 

matlab. [autor] 

 

Detailní znázornění základny nepředmíseného plamene je zobrazen na obrázku 20. 

Pixely dokazují přibližnou reakční zónu. Červené pixely znázorňují oblast maximálního 

uvolňování tepla, předpoklad pro radikál CH*. 

 

θ = 45°  

Na obrázku 21 je znázorněna emise světelného spektra z nepředmíseného plamene 

v oblasti 340-355nm. Optický filtr je o 45° natočen. V programu Andor Solis jsem upravil 

nastavení násobení elektronů z důvodů přesycenosti na 220. Čas expozice zůstal stejný na 

0,01 s a kamera byla opět vychlazena na -10 °C. 
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Obrázek 21: Naměřená data při θ = 45°optického filtru (340 – 355 nm). [autor] 

Na Obrázku 21 můžeme vidět, že oblast základny plamene byla zcela odfiltrována. 

Oblast výskytu OH* (310 nm) nelze potvrdit, tak jako ostatní radikály CH* a C2*.Vyzařování 

CO2* kontinua je v oblasti monitorované vlnové délky možné, ale intenzita je značně slabá. 

Ve srovnání s článkem [3] lze konstatovat, že žádný z excitovaných radikálů není na obrázku 

zobrazen. Jedná se pouze o emisi sazí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33/1 
 

6 Závěr 

V teoretické části byl proveden rozbor metod, které umožňují určit přibližnou reakční 

zónu plamene. V rámci této bakalářské práce jsem navrhl a realizoval kalibrační a 

experimentální sestavu pro monitorování chemiluminescence a jejich radikálů. Tuto 

experimentální sestavu jsem následně použil při měření nepředmíseného plamene metanu 

v pohárkovém hořáku. Uskutečnil jsem řadu testovacích a kalibračních měření. Získaná data 

byla podrobena grafickému zpracování. Uplatnění tohoto experimentu lze nalézt v oblasti 

výzkumu spalování. Poznatky získané na základě této bakalářské práce jsem shrnul 

v následujících odstavcích.  

 Experimentální sestava s použitým softwarem představuje účinný nástroj při 

monitorování chemiluminescence a stanovení pozice reakční zóny, především 

v blízkosti základny plamene.  

 Naměřená reakční zóna nepředmíseného plamene byla způsobena emisí CH*, 

který má podle předpokladu přibližnou oblast vyzařování jako provedené měření. 

 Přítomnost ostatních radikálů OH*, C2* a CO2* v laboratorním plameni nebyla 

při monitorování chemiluminescence na dané vlnové délce potvrzena. 

 Lokální maximum způsobené emisí sazí bylo naměřeno po celé monitorované 

oblasti. 

Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat v laboratorních podmínkách sadu 

experimentů zaměřených na určení pozice reakční zóny nepředmíseného plamene technikou 

monitorování chemiluminescence, což lze vzhledem k výše uvedenému považovat za splněné.  
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