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Obrázek 1: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu bez přídavku 

hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 
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Obrázek 2: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu bez přídavku 

hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1200 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 3: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 4: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 5: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 6: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 7: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 8: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 9: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 10: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 11: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 12: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 13: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 14: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 15: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 16: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 17: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 18: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 19: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 20: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene n-heptanu s přídavkem 

90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 21: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 

Obrázek 22: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 23: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

Obrázek 24: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 25: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

Obrázek 26: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 27: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

Obrázek 28: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 29: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 

Obrázek 30: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 31: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 

Obrázek 32: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 –1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 33: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 

Obrázek 34: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 35: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

Obrázek 36: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 30% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 37: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 38: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 60% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 39: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 

 

 

 
 

Obrázek 40: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q1,metan s přídavkem 90% MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 41: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 42: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 43: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 

 

34 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 44: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 45: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 46: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 47: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 48: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 

Obrázek 49: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 50: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 

Obrázek 51: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 52: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 

Obrázek 53: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 54: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 55: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 56: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 57: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 58: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 59: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 60: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q2,metan s přídavkem 90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 61: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 62: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan bez přídavku hasící látky do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 63: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 64: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 

 

52 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 65: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 66: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 67: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 

 

55 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 68: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC dusíku do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 69: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 70: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 71: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 72: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 73: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(1200 – 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 74: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC oxidu uhličitého do obtoku plamene v pohárkovém hořáku 

(350 – 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 75: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 76: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 30 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 77: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 78: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 60 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 79: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (1200 –

 2570 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 80: Amplitudové frekvenční charakteristiky série pěti měření plamene metanu s objemovým 

průtokem Q3,metan s přídavkem 90 % MEC argonu do obtoku plamene v pohárkovém hořáku (350 –

 1100 nm) 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 81: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 30 % MEC CO2 pro metan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 82: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 60 % MEC CO2 pro metan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 83: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 90 % MEC CO2 pro metan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 84: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 30 % MEC Ar pro metan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 85: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 60 % MEC Ar pro metan 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 86: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 90 % MEC Ar pro metan 



Elektronická příloha disertační práce     Ing. Petr Bitala 

Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 87: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 30 % MEC CO2 pro n-heptan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 88: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 60 % MEC CO2 pro n-heptan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 89: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok CO2 měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 90 % MEC CO2 pro n-heptan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 90: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 30 % MEC Ar pro n-heptan 
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Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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Obrázek 91: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 60 % MEC Ar pro n-heptan 
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Obrázek 92: Hodnota konverzního faktoru a objemový průtok Ar měřidlem hmotnostního průtoku F-

202AV-M10-ABD-44-V při 90 % MEC Ar pro n-heptan 
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