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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je návrh a realizace alkoholtestru a kalibračního řetězce, 

díky kterému je moţno kalibrovat různé polovodičové senzory alkoholtestrů. 

Při realizaci alkoholtestru byly pouţity polovodičové senzory. Komunikaci mezi 

senzory a počítačem byla pouţita jednotka PowerLab 15T. K zobrazení naměřených dat bylo 

pouţito vývojové prostředí LabAuthor. Následná laboratorní úloha byla vytvořena v tomto 

vývojovém prostředí. 
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Abstract 

The theme of this work is the design and implementation of alcoholtester and 

calibration chain thanks to which is possible calibrate different semiconductor sensors of 

alcoholtesters. 

In the implementation alcoholtester were used semiconductorsensors. 

Communication between sensors and a computer unit was applied PowerLab 15T. To display 

the measured data was used LabAuthor development environment. Subsequent laboratory 

task was created in the development environment. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

GND  Ground (zem) 

USB  Universal serial bus 

UC  Napájecí napětí 

UH  Vyhřívací napětí 

UOUT  Výstupní napětí 

RL  Zátěţový (výstupní) odpor 

RS  Vnitřní odpor senzoru 

ČSAD  Československá státní automobilová doprava 

ČMI  Český metrologický institut 

ppm  Parts per milion 

  



 

Obsah 
 

1. Úvod ....................................................................................................................... 1 

2. Alkohol a lidský organismus ................................................................................ 2 
2.1. Stádia otravy ............................................................................................................. 3 
2.2. Příznaky dlouhodobého působení alkoholu ........................................................... 3 

3. Princip a popis alkohol testerů ............................................................................ 4 
3.1. Princip měření s polovodičovými senzory .............................................................. 4 
3.2. Princip měření s elektrochemickými (Fuel cell) senzory ....................................... 6 
3.3. Kalibrace alkoholtesterů .......................................................................................... 7 

3.3.1. Princip kalibrace alkoholtesterů .......................................................................... 7 

4. Měření tělesné teploty ........................................................................................... 8 
4.1. Základní způsoby měření tělesné teploty ................................................................ 8 

4.1.1. Kontaktní metody ................................................................................................ 8 
4.1.2. Bezkontaktní metody ........................................................................................... 9 

5. Návrh a realizace alkoholtesteru ....................................................................... 10 
5.1. Výběr a popis použitých senzorů ........................................................................... 11 

5.1.1. Figaro TGS 822 ................................................................................................. 12 
5.1.2. Hanwei MQ-3 .................................................................................................... 13 
5.1.3. Teplotní senzor AD22103 ................................................................................. 15 

5.2. Modul se senzory MQ-3 a TGS822 ....................................................................... 16 
5.3. Vyhřívání senzorů ................................................................................................... 16 

5.3.1. Výběr a popis součástek .................................................................................... 17 
5.3.2. Realizace vyhřívacího modulu .......................................................................... 18 

5.4. Měřicí modul ........................................................................................................... 19 
5.4.1. Výběr a popis součástek a přístrojů ................................................................... 19 
5.4.2. Realizace měřicího modulu ............................................................................... 21 

5.5. Tvorba DPS ............................................................................................................. 21 

6. Testování .............................................................................................................. 23 
6.1. Laboratorní testování ............................................................................................. 23 

6.1.1. Tvorba kalibračních roztoků.............................................................................. 23 
6.1.2. Kalibrace senzorů alkoholtesteru ...................................................................... 25 

6.2. Praktické testování ................................................................................................. 29 
6.3. Zhodnocení výsledků testování .............................................................................. 31 

6.3.1. Laboratorní testování ......................................................................................... 31 
6.3.2. Praktické testování ............................................................................................ 31 

7. Návrh laboratorní úlohy..................................................................................... 32 

8. Závěr .................................................................................................................... 33 

9. Literatura............................................................................................................. 34 

10. Obsah přiloženého CD ...................................................................................... 35 

11. Seznam příloh .................................................................................................... 36 
 

 



 1 

1. Úvod 

Zjišťování hladiny alkoholu v organismu má veliký význam v kaţdodenním ţivotě. 

Alkoholtestery vyuţívají sloţky Policie ČR, profesionální řidiči, i obyčejní občané, kteří 

potřebují vědět, zda poţili alkohol. 

Aby alkoholtester poskytoval správné hodnoty po celou dobu svojí ţivotnosti, je 

nutné přístroj jednou za čas zkalibrovat. Kalibraci alkoholtesterů provádějí v ČR 

specializované firmy vybavené patřičným vybavením. Většinou se jedná o přístroje firmy 

Guth Laboratories. 

V první části a druhé části bakalářské práce jsou popsány důsledky poţívání alkoholu 

na lidský organismus, popis senzorů pouţívaných pro detekci alkoholu v lidském organismu a 

kalibrací poţívaných senzorů. 

Ve třetí části se práce zabývá měřením tělesné teploty. Tělesná teplota, konkrétně 

teplota vydechovaného plynu je, velice důleţitá pro měření alkoholu v dechu. Pokud známe 

teplotu vydechovaného dechu, jsme schopni přesně provézt kalibraci senzoru. 

Další části práce se zabývají realizací a kalibrací alkoholtesteru, testováním 

realizovaného přístroje a následným sepsáním laboratorní úlohy. 
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2. Alkohol a lidský organismus 

Ethanol (téţ alkohol) je bezbarvá kapalina ostré vůně, která vzniká kvašením cukrů. 

Jedná se o hořlavinu 1. třídy.  

Fyziologické účinky ethanolu na lidský organismus jsou velice relativní. Zaleţí na 

celé řadě faktorů - tělesné hmotnosti, věku, zdravotním (fyzickém i psychickém) stavu a také, 

jestli je organismus zvyklý ethanol přijímat. 

V malých dávkách můţe ethanol krátkodobě způsobit euforii a pocit uvolnění, ve 

větších dávkách pak můţe způsobit deprese, ztrátu koordinace pohybů těla, sníţenou 

vnímavost, prodlouţení reakčních časů na vnější podněty a útlum rozumových schopností. V 

některých případech můţe způsobit agresivitu. 

Dlouhodobé poţívání alkoholu vede k vybudování závislosti na dané látce k tzv. 

alkoholismu a způsobuje cirhózu jater. Karcinogenní účinek dlouhodobého poţívání ethanolu, 

který byl prokázán u laboratorních zvířat, zatím nebyl u člověka definitivně stanoven. 

Do lidského těla, které malé mnoţství alkohol obsahuje (vzniká při metabolických 

procesech), se ethanol nejčastěji dostává pozřením alkoholických nápojů. Ze ţaludku a 

tenkého střeva se alkohol absorbuje v nezměněné podobě. Dále se distribuuje krevním 

řečištěm do celého organismu. Oxidace ethanolu probíhá v játrech ve dvou stupních.V prvním 

je ethanol oxidován na acetaldehyd a ve druhém je pak acetyldehyd oxidován na kyselinu 

octovou, ze které v játrech vzniká např. cholesterol. 

Hladina alkoholu v krvi závisí na: 

 Mnoţství poţité látky 

 Tělesné hmotnosti 

 Rychlosti absorbce 

 Rychlosti detoxikace 

Eliminace probíhá zhruba rychlostí 7.5g/hod. K detoxikaci 100g alkoholu obsaţených 

asi v 1l vína, kdy hladina alkoholu v krvi dosáhne zhruba 2.2promile, dojde zhruba za 

13hodin. 

Pro zjištění hladiny alkoholu v krvi lze pouţít následující vzorec: 

 

k = konstanta (pro muţe: k = 0.68, pro ţenu: k = 0.55). 

Fyziologická hranice alkoholu v krvi je 0.03-0.1 promile. Hodnoty 0.3-0.5 promile 

svědčí o poţití alkoholického nápoje a hodnoty 0.5-1.0 promile se klasifikují jako 

podnapilost. Pokud hodnoty alkoholu v krvi dosáhnou 1.5-2.0 promile, jedná se o střední 

(1) 



 3 

stupeň podnapilosti s jasnými klinickými příznaky. Hodnoty 2.0-3.0 jsou hodnoceny jako 

těţký stupeň opilosti a při hodnotách vyšších neţ 3.0 promile se jedná o akutní otravu 

alkoholem. 

2.1. Stádia otravy 

Akutní otrava probíhá ve 3 stádiích - excitačním, narkotickém a komatózním, která 

jsou rozlišována dle psychických a tělních příznaků hladiny alkoholu v krvi. 

Excitační stádium 

Je provázeno zvýšenou duševní a tělesnou aktivitou krátce po poţití alkoholu. 

Subjektivně se taková osoba cítí sebejistá, silná a spokojená. Dochází ke ztrátě kritičnosti a 

smyslu pro odpovědnost, je narušena koordinace pohybů a dochází k prodlouţení reakčního 

času na vnější podněty. 

Narkotické stádium 

Se projevuje rozšířením cév, tedy překrvením a následným zčervenáním kůţe hlavně 

v oblasti obličeje. Chůze je vrávoravá, dochází k většímu zpomalení reakcí. Objevuje se 

dvojité vidění a závratě především při zavřených očích a vleţe. Roste krevní tlak a puls a 

můţe dojít ke zvracení. Po předešlé euforii nastupuje významný útlum, lhostejnost a pasivita 

doprovázená ztrátou smyslu pro realitu. 

Komatózní stádium 

Nastává bezvědomí s úplným motorickým ochabnutím. Dýchání je hluboké a 

zpomalené. Při zvracení hrozí vdechnutí ţaludečního obsahu a následná zástava dechu. 

Alkoholové hypoglykemické kóma 

Alkohol má také hypoglykemický účinek, tedy potlačuje tvorbu krevního cukru. 

Nejčastěji se vyskytuje u těţkých případů alkoholismu. Ke klinickým projevům sníţení 

hladiny krevního cukru dochází 4-12hodin po skončení pití. 

2.2. Příznaky dlouhodobého působení alkoholu 

Při dlouhodobém a soustavném poţívání alkoholu se rozvíjí změna osobnosti 

člověka. U orgánových změn jsou nejčastější cirhózy jater, záněty ţaludku a nervů, poškození 

srdce a další. Dochází ke změnám v nervovém systému a to k projevům alkoholické 

Korsakovovy psychózy, alkoholické halucinózy, vztahovačnosti, alkoholické demence a 

alkoholické epilepsie. 
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3. Princip a popis alkoholtesterů 

Alkoholtester, nebo-li také dechový analyzátor, je měřicí přístroj, který v dané chvíli 

informuje o přítomnosti alkoholu v plynu. U lidského organismu se jedná o lidský dech. Aby 

měření proběhlo správně, je nutné dodrţovat postup měření. Při měření obsahu alkoholu v 

dechu se měří 15-30minut po posledním poţití alkoholického nápoje, záleţí na typu 

alkoholtesteru, a je velmi důleţité, 30minut před měřením nejíst a nekouřit. Měření zajišťuje 

citlivý polovodičový senzor. Údaje na jeho výstupu jsou poté zpracovávány a vyhodnocovány 

mikroprocesorem. Na výstupní straně se nachází displej, který ukáţe konkrétní naměřenou 

hodnotu. Některé alkoholtestery mohou také mít paměť s posledními naměřenými hodnotami, 

či moţnost propojení s počítačem. 

Pro zajištění přesnosti alkoholtesterů a také pro vyšší ţivotnost senzorů je nutno 

provádět pravidelné čištění a kalibraci. Tato revize přístroje se většinou doporučuje po 

kaţdých 500měřeních (záleţí na typu alkoholtesteru). 

Vlastní měření probíhá tak, ţe po uvedení alkoholtesteru do provozu (po zapnutí 

přístroje) probíhá inicializace. Senzor se aktivuje a musí se zahřát na určitou teplotu, aby byl 

schopen přesného měření a to z důvodu, ţe čidlo reaguje na obsah ethanolu (alkoholu) i 

jiných těkavých látek, a právě po jeho zahřátí se stává také nejvíc citlivým. Po aktivaci je 

alkoholtester schopen změřit s velkou přesností přítomnost i velmi nepatrného mnoţství 

těchto látek. Doba zahřátí trvá asi 20 vteřin a pak je osoba vyzvána akustickým signálem 

přístroje k vlastnímu výdechu, který musí trvat několik vteřin nepřetrţitého vdechu. Pokyn 

pro ukončení výdechu dá přístroj opět akustickým signálem. Poté přístroj vyhodnotí 

koncentraci molekul ethanolu v dechu a přepočítá na promile či procenta. Tato procedura 

můţe trvat několik vteřin. Poté se na displeji zobrazí číselný údaj. 

Převzato z [1]. 

3.1. Princip měření s polovodičovými senzory 

Aby byl přístroj schopen změřit hodnoty, musí být jeho senzor nejprve zahřátý na 

provozní teplotu. Poté se stává citlivý na danou látku a je schopen ji správně změřit. Pokud by 

senzor přístroje nebyl zahřátý na provozní teplotu, mohlo by dojít k nepřesnému měření. 

Vlastní senzor je citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé, 

redukující látky (například molekuly ethanolu). Jeho výhoda je ta, ţe jeho činnost není 

ovlivněna okolní teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu. Další výhodou je, ţe výsledné údaje 

nejsou ovlivněny dalšími plyny jako třeba vodík nebo methan. 

Po zapnutí alkoholtesteru je polovodičový senzor zahříván přivedeným vyhřívacím 

napětím VH na provozní teplotu. Napájecí napětí VC je předem stanovené a je výchozím 

napětím pro rezistor RL zapojeným v sérii s citlivým senzorem RS, který v závislosti na 

přítomnosti těkavých mění svůj odpor. Na základě změny odporu tohoto senzoru dochází i ke 

změně výstupního napětí VOUT. Toto napětí je klíčové pro další zpracování. 
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Obr. 1 – Schéma zapojení plynového senzoru MQ-3, zdroj [3] 

Alkoholtestery vyuţívající polovodičové senzory jsou levnější a snadno dostupné. 

Tyto dechové analyzátory jsou pouţívány jako nestanovená měřidla a nelze se na ně právně 

odvolávat. Slouţí pouze jako orientační měřidla. Tato nestanovená měřidla jsou klinicky 

ověřována a na jejich kalibraci dohlíţí ústav soudního lékařství. 

Příkladem takového komerčně pouţívaného polovodičového alkoholtesteru můţe být 

alkoholtester AL-2500, který vyrábí korejská firma Sentech. 

 

Obr. 2 – Alkoholtester AL 2500 Silver, zdroj [10] 

Tento alkoholtester potřebuje 40s pro přípravu k měření. Je to čas potřebný pro 

zahřátí vnitřního polovodičového senzoru na provozní teplotu. Doba reakce senzoru jsou 4s. 

Po měření potřebuje polovodičový senzor 30s na regeneraci. Po uplynutí této doby je senzor 

připraven na další měření. 

Přístroj je napájen dvěma 1.5V alkalickými bateriemi typu AA. Rozsah měření je 

v rozmezí 0-4promile alkoholu v dechu s chybou ±15%. Přístroj je schopen měřit s přesností 

na desetinná místa. 

Přístroj se pouţívá jako orientační měřidlo vzhledem k jeho velké chybě při 

vyhodnocování výsledku. Přístroj pouţívají řidiči a osoby, kterým stačí orientační určení 

alkoholu v dechu. 

Poznámka: Orientační cena přístroje Sentech AL 2500 je cca. 850kč (v roce 2011). 
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3.2. Princip měření s elektrochemickými (Fuel cell) senzory 

Elektrochemické analyzátory jsou zaloţeny na aplikaci elektrochemických senzorů. 

Předností těchto senzorů je vysoká citlivost a vynikající selektivita. S výjimkou analyzátoru 

kyslíku je tento typ analyzátorů určen k měření velmi nízkých koncentrací. 

Většina těchto analyzátorů je postavena na IMS technologiích, které jsou 

konstruované na zjišťování toxických chemických látek. IMS detektory pracují na principu 

iontové pohyblivé spektrometrie (IMS = Ion Mobility Spectrometry), coţ je metoda zaloţená 

na snímání spektra, které vznikne díky rozdílné pohyblivosti iontů ve vícenásobném 

elektrickém poli. Vzorek měřeného plynu ve vzduchu je dopraven do ionizačního prostoru, 

kde je vystaven radiaci americia, které způsobí jeho ionizaci. Uvnitř elektrického pole se 

ionty pohybují směrem k anodě, popř. katodě charakteristickou rychlostí a jsou zaznamenány 

jako krátkodobé impulzy v rozsahu nanoampérů. Speciální software vyhodnotí tyto impulzy v 

závislosti na čase a amplitudě, přesně určí danou látku. 

Alkoholtestery s elektrochemickými senzory jsou draţší něţ senzory s 

polovodičovými senzory a hůře dostupné. Tyto alkoholtestery jsou pouţívány jako stanovená 

měřidla a lze se na ně právně odvolávat. Slouţí jako regulérní měřidla. Tato měřidla se musí 

jednou za rok zrevidovat, coţ provádí Český Metrologický Institut (ČMI). Alkohol testery s 

elektrochemickými senzory pouţívá Policie české republiky a firmy (např. ČSA, ČSAD, ...), 

které potřebují mít jistotu o přesnosti provedených měření. 

Příkladem alkoholtesteru, který vyuţívá k měření elektrochemický senzor, je přístroj 

FC 20, který vyrábí americká firma Lifeloc. 

 

Obr. 3 – Alkoholtester FC 20, zdroj [11] 

Alkoholtester FC 20 vyuţívá elektrochemické čidlo, které je schopno měřit obsah 

alkoholu v dechu v rozmezí 0-6promile s citlivostí na tisíciny. Přesnost měření je ±5%. 

Tento typ alkoholtesteru potřebuje přípravnou dobu před započetím měření 10s. Doba 

reakce během detekce alkoholu v plynu je 3s. V případě negativního výsledku je výsledek 
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zobrazen na displeji okamţitě, v případě pozitivního výsledku je měření vyhodnoceno do 10s. 

Nové měření je moţno začít po 3-25s. 

Přístroj je certifikován a zkalibrován ČMI, který k přístroji vydá kalibrační protokol, 

coţ je doklad o provedení kalibrace autorizovaným institutem. Díky tomuto certifikátu je 

moţno se na přístroj právně odvolávat a můţe být tedy pouţit např. důkazní materiál u soudu. 

Takto certifikované alkoholtestery vyuţijí především Policie ČR, státní organizace a firmy, 

které poţadují pravdivost a prokazatelnost měření. 

Poznámka: Orientační cena přístroje Lifeloc FC 20 je cca. 22500kč (v roce 2011). 

3.3. Kalibrace alkoholtesterů 

Kalibrace alkoholtesterů je důleţitá k zajištění přesnosti měření, hlavně pro 

dlouhodobou přesnost měření. Kalibrací docílíme prodlouţení ţivotnosti senzoru. Pokud 

alkoholtester není vůbec překalibrován, můţe dojít k poškození citlivosti čidel, coţ je spojené 

s pozdějšími nákladnými opravami. Kalibraci je dobré provádět po kaţdém 500-700 měření. 

Některé modely alkoholtesterů mohou informovat uţivatele o počtu provedených měřeních. 

3.3.1. Princip kalibrace alkoholtesterů 

Princip spočívá v nadefinování konkrétní přesné charakteristiky senzoru a uloţení 

těchto hodnot do paměti procesoru. V praxi to vypadá tak, ţe se definují 3 hodnoty - 0 

promile; 0.5 promile; 1 promile. Tyto hodnoty se mohou lišit od typu senzorů. Hodnoty 0.5 a 

1 promile mají certifikované roztoky v uzavřených ampulích, které se pomocí kalibračního 

přístroje ohřejí na předem stanovenou teplotu 34°C (jedná se o hodnotu lidského dechu - 

ztráta 2°C je způsobena cestou dechu z úst člověka k senzoru). Samotný výdech do 

alkoholtesteru provádí sám kalibrační přístroj a to v tzv. “servisním reţimu” alkoholtesteru 

pro kalibraci, kterého sám zákazník bez patřičného vybavení není schopen docílit. 

První kalibrace se provádí jiţ při výrobě, další kalibrace se provádí po 500-700 

měřeních, přičemţ ţivotnost čidla je cca. 3000 měření. Kalibrace se provádí pro srovnání 

informací charakteristiky čidla, která se můţe nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem 

měření. Po ukončení kalibrace se ukáţe, jaký je stav senzoru z hlediska ţivotnosti, případně 

je-li či není-li senzor poškozen. 

Převzato z [2] 
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4. Měření tělesné teploty 

Člověk patří mezi teplokrevné ţivočichy. Svými vnitřními pochody (metabolismem) 

si dokáţe udrţet stálou tělesnou teplotu, která je podmínkou k ţivotu. 

Stálá tělesná teplota zajišťuje průběh ţivotních pochodů (při niţší teplotě by 

chemické děje v buňkách probíhaly příliš pomalu). Teplo je v organismu rozváděno krví. 

Většina tohoto tepla pochází z činnosti srdce, jater, ledvin a mozku. 

Teplota je stavová veličina charakterizující termodynamický stav jakékoli 

makroskopické soustavy. 

V ČR se běţně teplota udává v stupních Celsia. Celsiova teplota je definovaná 

vztahem: 

t=T-T0 

 T ... odpovídající termodynamická teplota 

 T0 ...je 0.01K pod termodynamickou teplotou trojného bodu vody. T0=273.15K (této 

teplotě přísluší hodnota nula Celsiovy teploty: t=0°C. 

 Jednotka Celsiovy teploty se nazývá Celsiův stupeň a značí se [°C]. 

Převzato z [4] 

4.1. Základní způsoby měření tělesné teploty 

Měření tělesné teploty patří k nejstarším vyšetřovacím metodám v lékařství. 

Informace o teplotě lidského těla má velmi významnou diagnostickou hodnotu. Její hodnota 

se zvyšuje s přesností měření teploty a dále, je-li hodnocena ve spojení s dalšími údaji o stavu 

vyšetřované osoby. 

Tělesnou teplotu je moţno měřit dotykovými metodami nebo bezdotykovými.  

4.1.1. Kontaktní metody 

Kontaktní (dotykové) metody jsou metody, při nichţ se měří teploty povrchové i 

hloubkové pomocí teploměrů rtuťových (měření teploty jádra), termočlánkových, kovových, 

termistorových, elektronických a kam můţeme zařadit také teplotní snímače zaloţené na 

vyuţití kapalných krystalů. 

Měření teploty tělesného jádra se při klinických vyšetřeních provádí na přístupných 

místech v blízkosti velkých artérií, která odráţí teplotu vnitřního prostředí. Nejčastěji je to 

v dutině ústní, jícnu, konečníku, pochvě, v podpaţí apod. Měření se provádí pomocí 

speciálních snímačů, na přístupných místech rtuťovými teploměry. 

 Rtuťové teploměry se řadí k dilatačním teploměrům, jimiţ se určuje teplota na 

základě teplotní roztaţnosti kapalin. Lékařský rtuťový teploměr (maximální) má nad 

(2) 
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rezervoárem zúţenou kapiláru, kam se rtuť můţe vrátit pouze jejím setřepáním. Jinak 

zůstává její hladina v kapiláře ve výši odpovídající maximální dosaţené teplotě. 

Tento teploměr měří s přesností 0.1°C v rozsahu 35 – 42°C. Normální hodnota 

tělesné teploty člověka 37°C bývá na stupnici vyznačena červeně. 

 Rtuťový teploměr rychloběžný není maximální a umoţňuje rychlé průběţné měření 

teploty i při jejím poklesu. Uvedenými teploměry se měří teplota v dutinách, v nichţ 

je teplota niţší neţ je teplota tělesného jádra. Jelikoţ tyto teploměry mají řadu 

nevýhod, jsou nahrazovány teploměry zaloţenými na principu zapouzdřených 

chemických látek, které specificky označují předznačenou teplotu. 

 Kovové teploměry zaloţeny na teplotní roztaţnosti kovů se pouţívají pro orientační 

měření teploty s přesností 1°C. 

 Elektronické teploměry mají dvě části: sondu s termočlánkovým nebo odporovým 

(termistorovým) snímačem a elektronickou vyhodnocovací část. 

Měření teploty termoelektrickými články je zaloţeno na termoelektrickém jevu, při němţ je 

měřené elektrické napětí funkcí teploty. Odporové snímače jsou dvojího typu. 

 Negastory – u tohoto snímače jeho odpor s rostoucí teplotou klesá. 

 Pozistory – u tohoto snímače naopak jeho vnitřní odpor s rostoucí teplotou 

roste. 

Velmi často se k měření teploty organismu pouţívají různé termistory, které mají 

oproti klasickým rtuťovým teploměrům výhodu hlavně v jejich malé tepelné setrvačnosti. 

4.1.2. Bezkontaktní metody 

Bezkontaktní (bezdotykové) metody pouţívají pro měření povrchových teplot 

radiačních teploměrů, zaloţených na detekci infračerveného záření. Kaţdá hmota, jejíţ 

teplota je vyšší neţ absolutní nula, je zdrojem infračerveného záření a detektor, který měří 

intenzitu tohoto záření, podává informaci o teplotě určitého místa. 

Převzato z [5] 
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5. Návrh a realizace alkoholtesteru 

Vzhledem k faktu, ţe v prostorách VŠB je zakázáno poţívat alkoholické nápoje, je 

nutné zajistit plyn s obsahem alkoholu podobný lidskému dechu po poţití alkoholu. 

Z fyziologického hlediska má lidský dech teplotu zhruba 36°C. Teplotu je třeba 

udrţet na konstantní hodnotě, aby byla podoba s lidským dechem co nejrealističtější. Tento 

plyn se vytvoří odpařením zředěného roztoku ethanolu. Roztok budeme nazývat kalibrační a 

jedná se o směs ethanolu a destilované vody v určitém, předem definovaném poměru. Roztok 

je zahříván ve vodní lázni, ve které je umístěna kádinka s kalibračním roztokem. Při teplotě 

34°C a konstantním tlaku se dle Henryho zákona koncentrace ethanolu v plynu nad 

kalibračním roztokem rovná koncentraci ethanolu v kalibračním roztoku. Výpary nad 

kalibračním roztokem je pak snadné změřit senzorem ethanolu. 

Henryho zákon 

Henryho zákon popisuje rovnováhu v soustavě kapalina – plyn, popisuje tedy 

rovnováhu při rozpouštění plynu v kapalině nebo uvolňování plynu z kapaliny za konstantní 

teploty a tlaku. Rozpustnost plynů výrazně závisí na teplotě. U většiny plynů platí, ţe 

s rostoucí teplotou klesá i rozpustnost plynů. 

Převzato z [12] 
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Obr. 4 – Blokové schéma měřicího řetězce. 

Na obrázku obr. 4 je znázorněno blokové schéma měřicího řetězce. Kádinka, která je 

ponořena do vodní lázně, obsahuje kalibrační roztok. Vodní lázeň zahřívá kádinku 

s kalibračním roztokem na poţadovanou teplotu 34°C. Kádinka je utěsněna a do vzniklého 

prostoru mezi kalibračním roztokem a zátkou je zaveden senzor alkoholtesteru a teplotní 

čidlo. Teplotní čidlo zjišťuje teplotu výparů v uzavřené kádince a senzor alkoholtesteru snímá 

koncentraci alkoholu ve výparech. Výsledky měření jednotlivých senzorů jsou přes měřicí 

modul přivedeny k přístroji PowerLab, který zpracuje výstupní signály senzorů. Tato data 

jsou následně zobrazena v počítači prostřednictvím programu LabTutor. 

5.1. Výběr a popispoužitých senzorů 

Při volbě senzoru alkoholtesteru byla hlavním výběrovým kritériem cena, proto se 

upustilo od plánu pouţít elektrochemický senzor a byl pouţit senzor polovodičový. Byly 

vybrány dva populární plynové senzory (analyzátory) od různých firem, které však pracují na 

podobném principu. 

Jako teplotní čidlo byl zvolen senzor firmy Analog Devices AD22103, který je 

schopen měřit v potřebném rozsahu teplot a to 0-100°C. Teplotní čidlo bude vystaveno 

zvýšené vlhkosti, ve které je schopno po drobných technických úpravách pracovat. 

Kalibrační
roztok

Vodní lázeň

Modul
alkoholtesteru

Teplotní

čidlo

PowerLab 15T

Počítač

Měřicí modul
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5.1.1. Figaro TGS 822 

Jako první senzor alkoholtesteru byl zvolen senzor vyráběný firmou Figaro, která se 

specializuje na výrobu citlivých, plynových senzorů. Senzor byl zvolen pro svoji vysokou 

citlivost na ethanol. Výrobce uvádí, ţe senzor je velice spolehlivý a stabilní po dlouhou dobu 

pouţívání. Další výhodou tohoto senzoru je jeho jednoduché zapojení do obvodu, jelikoţ 

vyuţívá primitivního odporového děliče. Výrobce dále uvádí jako jedno z moţných pouţití 

vyuţití při zjišťování přítomnosti alkoholu v dechu nebo při výrobě bezpečnostních detektorů 

úniku plynů. 

 

Obr. 5 – Plynový senzor Figaro TGS 822, zdroj [7] 

Senzor je uloţen v ochranném pouzdře, které je schopno odolat teplotám aţ do 240°C 

a rovněţ chrání vlastní senzor před mechanickým poškozením 

 

Obr. 6 – Vnitřní schéma plynového senzoru Figaro TGS 822, zdroj [7] 

Na obr. 6 je zobrazeno vnitřní zapojení senzoru Figaro TGS 822. Tento senzor 

obsahuje 6pinů, coţ je však matoucí, jelikoţ v praxi je moţno pouţít pouze 4, jak je patrné 

z obr. 6. Piny 1,3 a 4,6 jsou pouţity ke stejnému účelu. 

VC představuje napájecí napětí obvodu (dále UC) a jedná se o referenční hodnotu. 

Toto napětí se dělí v poměru vnitřního, proměněného odporu RS a výstupního, zátěţového 

odporu RL. Aby senzor poskytoval přesné hodnoty měření je nutné ho vyhřát na provozní 

teplotu. K tomuto účelu slouţí vyhřívací napětí VH  (dále UH). 
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(3) 

UH 5V AC/DC 

UC Max. 24V AC/DC 

RL Volitelný 

RS (300ppm) 1kΩ ÷ 10kΩ 

RS (300ppm) / RS (50ppm) 0.40 ± 0.1 

Tabulka 1 – Technické parametry senzoru Figaro TGS822 

Výrobce doporučuje pouţít napájecí napětí UC 10V, vyhřívací napětí UH 5V a 

zátěţový odpor RL 10k  pro tvorbu dechového analyzátoru. 

 

Obr. 7  - Dělič senzoru Figaro TGS822. 

Senzor se chová jako proměnný odpor RS, který mění svoji velikost v závislosti na 

obsahu alkoholu v plynu. Velikost vnitřního odporu RS je moţné vypočítat ze vzorce: 

L

OUT

C
S R

U

U
R 1

 

Výrobce dále doporučuje senzor předehřát po delší dobu, neţ se s ním začne měřit. 

Výrobce doporučuje senzor předehřát po dobu více neţ 7dnů. 

 [7] 

5.1.2. Hanwei MQ-3 

Jako druhý senzor byl zvolen senzor MQ-3, který vyrábí firma Hanwei. Senzor byl 

zvolen opět pro svoji vysokou citlivost na organické plyny, především na ethanol. Dalším 

kritériem byla jeho spolehlivost a přesnost. Mnoho amatérských elektrotechnických nadšenců 

vyuţívá při konstrukci vlastního alkoholtesteru právě tento senzor. MQ-3 se od senzoru 

Figaro TGS 822 liší pouze v drobnostech a to např. v citlivosti na ostatní organické plyny. 

Citlivosti senzoru MQ-3 a Figaro TGS 822 na ethanol jsou téměř totoţné. Datasheet uvádí, ţe 
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senzor MQ-3 je vhodný pro realizaci alkoholtestru (tedy přístroje, který zjišťuje hladinu 

alkoholu v dechu). 

 

Obr. 8 – Plynový senzor Hanwei MQ-3, zdroj [3] 

 

Obr. 9 – Vnitřní schéma plynového senzoru Hanwei MQ-3, zdroj [3] 

Na obr.9 je zobrazeno vnitřní zapojení senzoru Hanwei MQ-3. Tento senzor obsahuje 

6pinů, coţ je však opět velice matoucí, jelikoţ v praxi je moţno pouţít pouze 4, jak je patrné 

z obr. 9. Piny pro vstupní a výstupní napětí A B jsou duplikovány. 

VC představuje napájecí napětí obvodu (dále UC) a jedná se o referenční hodnotu. 

Toto napětí se dělí v poměru vnitřního, proměněného odporu RS a výstupního, zátěţového 

odporu RL. Aby senzor poskytoval přesné hodnoty měření je nutné ho vyhřát na provozní 

teplotu. V tomuto účelu slouţí vyhřívací napětí VH  (dále UH), které je totoţné s napájecím 

napětí UC. 

UH = UC 
5V AC/DC 

RL 
100kΩ – 470kΩ 

RS 1MΩ ÷ 8MΩ 

Tabulka 2 – Technické parametry senzoru Hanwei MQ-3 

Princip fungování je stejný jako u senzoru Figaro TGS822. Vnitřní odpor senzoru RS 

je moţno vypočítat stejně jako u senzoru Figaro TGS822 ze vzorce (3). 

Výrobce doporučuje dobu vyhřátí před pouţíváním senzoru 24-48hodin. 
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(4.1) 

5.1.3. Teplotní senzor AD22103 

Jako teplotní senzor pro měření teploty v měřícím řetězci byl vybrán monolitický 

senzor AD22103 firmy Analog Devices, který na čipu obsahuje i obvody zpracování signálu, 

takţe poskytuje jiţ napěťový signál s úrovní, kterou lze bez dalšího zpracování přivézt na 

A/D převodník. Uvnitř senzoru je tepelně závislý rezistor RT, jehoţ odpor se v pracovní 

oblasti teplot senzoru mění lineárně. Tento rezistor je napájen zdrojem proudu, jehoţ velikost 

je úměrná napájecímu napětí obvodu US = 3.3V. Operační zesilovač zesílí a posune napětí na 

RT tak, ţe na výstupu je napětí UOUT, jehoţ velikost závisí na teplotě TA a napájecím napětí US 

podle zjednodušené rovnice: 

UOUT =
US

3.3V
×0.25+ 0.028 ×TA

US = 3.3V

UOUT = 0.25+ 0.028 ×TA

 

Teplotní rozsah senzoru AD22103 je 0-100°C. Firma Analog Devices vyrábí ještě 

obdobný senzor AD22100, jenţ je totoţný se senzorem AD22103, ovšem má vyšší rozsah 

měřených teplot -50 – 150°C. 

AD22103 je zvláště vhodný pro levné měřicí systémy. Tím, ţe je výstupní napětí 

senzoru přímo úměrné napájecímu napětí, odpadá potřeba přesného referenčního zdroje pro 

A/D převodník. Nejčastěji se senzor pouţívá v měřicí části průmyslových řídicích systémů, 

autoelektronice, přístrojové technice při měření, řízení a monitorování teploty, či kompenzaci 

jejich vlivů. 

 

Obr. 10 – Vnitřní schéma teplotního senzoru AD22103, zdroj [6] 

[6] 

(4) 
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5.2. Modul se senzory MQ-3 a TGS822 

Vybrané senzory pro detekci plynu obsahují 6 pinů. Jeden slouţí pro vyhřívací napětí 

UH, druhý je pro referenční napětí UC, další je zemnící pin a poslední slouţí pro výstupní 

napětí. Vzhledem ke skutečnosti, ţe aktivní jsou pouze 4piny, je na trhnu dostupný KIT pro 

tento typ senzoru. 

 

Obr. 11 – KIT pro umístění senzoru, zdroj [8] 

KIT umoţňuje připojení senzoru. Vzhledem k rozloţení pinů senzoru je jedno, jak se 

senzor ke KITU připojí. KIT dále umoţňuje připojení výstupního odporu RL, na kterém se 

odečítá výstupní napětí ze senzoru. Výrobce senzoru MQ-3 v datasheetu [3] doporučuje 

pouţít hodnotu výstupního odporu 200kΩ, případně zvolit RL v rozmezí 100kΩ ÷ 470kΩ.Pro 

zapojení senzoru TGS822 výrobce doporučuje uţít výstupní odpor RL o velikosti 10kΩ. 

Pro tvorbu modulu se senzorem Hanwei MQ-3 byl pouţit výstupní odpor RL 

s hodnotou 15kΩ a pro modul se senzorem Figaro TGS822 byl pouţit odpor o hodnotě 22kΩ. 

Výrobce dále uvádí doporučené vyhřívací napětí UH 5V a rovněţ uvádí hodnotu 

referenčního napětí UC rovnu 5V. Tudíţ je moţné senzor připojit k jednotnému napětí 5V. 

Vstupní a vyhřívací napětí UC=UH, výstupní napětí UOUT a GND je prostřednictví 

kabelu připojeno k 2.5“ stereo jacku pro snadné připojení k vyhřívacímu a měřicímu modulu. 

5.3. Vyhřívání senzorů 

Pouţité polovodičové senzory potřebují být zahřáty na provozní teplotu, aby mohly 

poskytovat přesné údaje u koncentraci měřené látky (ethanolu) v plynu. V obou případech 

pouţitých senzorů je udávané vyhřívací napětí UH rovno hodnotě 5V. 

Vyhřívací doba senzorů se liší. Aby senzor poskytoval přesné hodnoty o měřené 

veličině, musí se nejprve předehřát. Toto předehřátí výrobce doporučuje u senzoru Hanwei 

MQ-3 24-48hodin, u senzoru Figaro TGS 822 je doporučovaná doba předehřátí více neţ 7dní. 

Toto předehřátí se doporučuje provést u zvolených plynových senzorů z důvodu kolísavého 

výstupního napětí. Po zahřátí se výstupní napětí ustálí. Při dalších měřeních stačí vyhřívací 

doba v řádech několika minut. 



 17 

 

Obr. 3 – Blokové schéma vyhřívacího modulu. 

Vyhřívací modul je napájen z elektrické sítě. Vstupní napětí do modulu je nutno 

stabilizovat na poţadovanou hodnotu 5V stabilizátorem. LED dioda signalizuje funkčnost 

zapojení modulu. Výstupní napětí je přivedeno na 2.5“ konektory jack. Prostřednictvím těchto 

konektorů dochází k propojení vyhřívacího napětí s polovodičovým senzorem a dochází 

k vyhřívání. 

5.3.1. Výběr a popis součástek 

Napájení Síťový, stabilizovaný 

zdroj MW651GS 

Stabilizátor LE50CZ 

Vstup napájení Napájecí konektor 2.5“ 

Výstup modulu 2.5“ stereo jack 

Tabulka 1 – Výběr součástek vyhřívacího modulu 

Laboratornízdroj MW651GS 

K napájení vyhřívacího modulu je pouţit laboratorní zdroj MW651GS. Jedná se o 

síťový zdroj, stabilizovaný adaptér napětí s přepínačem a indikací. Výstupní napětí je moţno 

na zdroji nastavit na hodnoty 1.5V, 3V, 4.5V, 7.5V,9V a 12V. Při nastavených hodnotách 

napětí 1.5 – 9V odpovídá výstupní proud zdroje hodnotě 750mA, pro výstupní napětí 12V je 

hodnota výstupního proudu rovna 650mA.Zdroj se připojuje do zásuvky, tudíţ stabilizuje 

hodnotu střídavého napětí 230V/50Hz (standardní síťové napětí v EU). 

Stabilizátor LE50CZ 

Vyhřívací modul potřebuje být napájen 5V, proto je v modulu zabudovaná deska 

plošných spojů, která obsahuje lineární stabilizátor napětí LE50CZ, který stabilizuje napětí na 

hodnotu 5V s přesností ±0.2%. Maximální vstupní napětí stabilizátoru je 18V. Toto 

Napájení Stabilizace napětí

LED dioda - 

indikace 

funkčnosti

Stibilizované 

vyhřívací napětí
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maximální vstupní napětí je dostačující, jelikoţ je vysoko nad rozsahem pouţitého 

stabilizovaného síťového zdroje MW651GS. Rozsah pracovních teplot je  -40°C aţ +125°C, 

coţ plně vyhovuje potřebám tohoto modulu. Stabilizátor je uloţen v pouzdře TO-92, díky 

němuţ je zapojení stabilizátoru do obvodu snadné. 

 

Obr. 14 – Stabilizátor napětí LE50CZ, zdroj [9] 

5.3.2. Realizace vyhřívacího modulu 

 

Obr. 15 – Schéma zapojení vyhřívacího modulu 

Vyhřívací modul je napájen zdrojem napětí MW561GS s napájecím napětím 6V. 

Stabilizátor na 5V představuje stabilizátor LE50CZ, který je uloţen v pouzdře TO-92. Tento 

stabilizátor stabilizuje vstupní napětí ze zdroje na 5V. Zelená LED dioda indikuje funkčnost 

zapojení. Pokud svítí, obvod je připojen ke zdroji napětí. Aby dioda svítila, potřebuje, aby 

obvodem protékal proud min. 10mA, proto se před diodu umisťuje odpor R1, jehoţ velikost 

byla vypočítána z Ohmova zákona: 

 

 

Odpor před diodou tedy musí být menší neţ 500Ω, aby nedošlo k poškození pouţité LED 

diody. Byl zvolen odpor o velikosti 220Ω. 

(4) 
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Na výstupu vyhřívacího moduluje poţadované napětí UH, coţ je vyhřívací napětí 

obou senzorů. Po zapojení je moţno vyhřívat senzory jakoukoli dobu bez nutnosti pouţít 

počítač, či přístroj PowerLab 15T. 

5.4. Měřicímodul 

Během kalibrace senzoru alkoholtesteru a i během vlastního měření 

s polovodičovými, plynovými senzory v této práci je nutné sledovat výstupní veličiny ze 

senzoru alkoholtesteru a zajistit sledování teploty během kalibrace.  

 

Obr. 16 – Blokové schéma měřicího řetězce. 

Zapojení měřicího modulu v měřicím řetězci je patrné z blokového schéma na obr. 

16. Měřicí modul je napájen přístrojem PowerLab15T. Přivedené napětí je měřicím modulem 

stabilizováno na potřebné hodnoty napájecích napětí jednotlivých senzorů. Výstupní napětí 

z jednotlivých senzorů je prostřednictvím měřicího modulu přivedeno zpět k přístroji 

PowerLab 15T, kde je signál zpracován a dále je tento výstupní signál senzorů zobrazen 

v počítači prostřednictví softwaru LabTutor. 

5.4.1. Výběr a popis součástek a přístrojů 

Napájení PowerLab15T 

Stabilizátor 5V LE50CZ 

Stabilizátor 3.3V LE33CZ 

Vstup napájení 8pinový DIN konektor 

Výstup modulu 2.5“ stereo jack 

Tabulka 2 – Výběr součástek kalibračního modulu. 

PowerLab 15T 

Přístroj PowerLab je záznamové zařízení firmy AD Instrument, které měří elektrické 

signály přicházející vstupy v čelním panelu. Model 15T je 2kanálový. Můţe měřit a 

zaznamenávat 2 vstupní elektrické signály současně.  

PowerLab 15T Měřicí modul

Modul se senzory 

alkoholtesteru a 

teplotní čidlo

Napájení Stabilizované napětí

Výstupní napětíVýstupní napětí

Počítač
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Obr. 17 – Jednotka PowerLab 15T. 

 Power and status indicator – světlo indikující připojení jednotky k síti, pokud je 

PowerLab zapnut. 

 Analog output connectors – konektory analogových výstupů: poskytující výstupní 

napětí s hodnotou 10V. Nejsou bezpečné pro přímé připojení na člověka. 

 Analog input connectors – 8 pinové DIN konektory pro připojení výstupní signálu ze 

senzoru. Tato připojení také zajišťují stejnosměrné napájení senzorů s hodnotou ±5V. 

 Isolated stimulator connectors – konektory pro připojení stimulačních elektrod 

k izolovanému stimulátoru. 

 BioAmp connector – vstup duálního BioAmp zesilovače. 

K přístroji PowerLab je dodáván software LabTutor, který s přístrojem komunikuje 

pomocí USB kabelu. Software LabTutor také obsahuje program LabAuthor slouţící jako 

vývojové prostředí. V tomto vývojovém prostředí je jednoduše navrţeno a lze v něm 

jednoduše navrhnout vlastní laboratorní úlohu, případně zobrazit vstupní signály přístroje 

PowerLab. 

 

Obr. 18 – Zapojení 8pinového DIN konektoru. 



 21 

5.4.2. Realizace měřicího modulu 

Měřicí modul je napájen pomocí přístroje PowerLab 15T 5V prostřednictvím DIN 

konektorů. Zelená LED dioda indikuje funkčnost zapojení. K tomuto napájecímu napětí jsou 

paralelně připojeny 2 stabilizátory LE50CZ a LE33CZ, které stabilizují vstupní napětí na 

poţadované hodnoty 5V a 3.3V. Stabilizované napětí je přivedeno na 2.5“ konektory jack. 

Prostřednictvím těchto konektorů se zapojí teplotní senzor a senzor alkoholtesteru. 

 

Obr. 19 – Schéma zapojení měřicího modulu. 

Výstupní signál ze senzorů je přiváděn prostřednictvím DIN konektorů do přístroje 

PowerLab 15T. 

Vzhledem k tomu, ţe přístroj PowerLab 15T má pouze 2 vstupy pro přivedení napětí, 

je na měřicím modulu umístěn přepínač, díky kterému je moţno vybrat senzor alkoholtesteru, 

ze kterého bude PowerLab 15T zpracovávat výstupní napěťový signál. 

5.5. Tvorba DPS 

Návrh DPS je zpracován v navrhovacím systému Eagle, firmy CadSoft. Provedení 

desek je jednostranné.  

Proces výroby DPS trvá zhruba 45 minut. Nejprve se nenaexponovaná deska s 

naneseným zprůhledňovačem a přiloţeným návrhem osvětluje 15 minut pod UV světlem. 

Zprůhledňovač způsobí zvýraznění vydivých cest na kancelářském papíře a usnadní tím 

proces osvěcování. Nasvícená deska se ponoří do vývojky (1,5% roztok hydroxidu sodného) a 

nechá několik minut působit, dokud se neodstraní z desky emulze a zůstanou pouze cesty, 

které budou vyleptány. Leptání se provádí v teplém roztoku chloridu ţelezitého. Deska se 

pokládá stranou spojů na hladinu roztoku. Během leptání je důleţité kontrolovat, zda se 
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nevytvořila mezi deskou a hladinou roztoku vzduchová bublina. Vyleptaná deska se projeví 

průsvitem vodivých cest. Takto zpracovaná deska se očistí mýdlem pod tekoucí vodou a 

následně koncentrovaným ethanolem. Špatné očištění desky se projeví korozí nebo zhoršenou 

pájitelností desky. Schémata návrhů obvodu a desky jsou v příloze. 
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6. Testování 

Po realizaci alkoholtesteru a veškerých jeho součástí bylo potřeba otestovat funkčnost 

zapojení jednotlivých součástek a verifikovat teorii měřením. Po zhotovení DPS byla 

otestována vodivost jednotlivých cest. V případě, ţe cesty byly přerušeny, byl na místo 

přerušení nanesen cín, aby došlo k obnovení vodivosti poškozených cest. 

Vlastní testování alkoholtesteru lze rozdělit na laboratorní, kdy byly k měření pouţity 

kalibrační roztoky a na praktické testování, kdy byly testovány osoby po poţití alkoholu. 

6.1. Laboratorní testování 

Laboratorní testování lze spojit s kalibrací senzoru. Kalibraci je nutné provézt, 

abychom mohli porovnávat naměřené hodnoty a zjistit tak přesnou hodnotu obsahu alkoholu 

v plynu. K testování je pouţit měřicí řetězec, který je patrný na obr. 4. 

Během testování je kádinka s kalibračním roztokem umístěna ve vodní lázni, která 

zahřívá kalibrační roztok i výpary nad roztokem. Teplotní čidlo hlídá teplotu výparů a modul 

se senzorem alkoholtesteru zjišťuje koncentraci ethanolu ve výparech. 

6.1.1. Tvorba kalibračních roztoků 

Aby mohl být senzor zkalibrován, je nutné znát přesnou koncentraci ethanolu 

v měřeném plynu. Takový přesně definovaný plyn získáme za předpokladu, ţe koncentrace 

ethanolu v roztoku se při 34°C rovná koncentraci výparů nad roztokem. 

 

Obr. 21 – Koncentrace výparů se rovná koncentraci kalibračního roztoku při dané teplotě. 

Kalibrační roztok připravíme zředěním lékařského ethanolu, který je volně dostupný 

v lékárnách, destilovanou vodou. Koncentrace takto prodávaného ethanolu je 96%. 100% 

koncentrovaný ethanol bohuţel nebylo moţné sehnat. 

Kalibrační

roztok

Výpary

34°C
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Obr. 22 – Blokové schéma ředění roztoků 

Při ředění roztoků je třeba zohlednit jejich objem, hustotu a při totoţné koncentraci, 

jak je patrné z následujících rovnic: 

V1 × r1 +V2 × r2 =V3 × r3 

V1 ... objem ethanolu 

V2 ... objem destilované vody 

V3 ... objem kalibračního roztoku 

ρ1 ... hustota ethanolu (0.801g.cm
-3

) 

ρ2 ... hustota destilované vody 

ρ3 ... hustota kalibračního roztoku 

Ze vzorce (5) je patrné, ţe smísením dvou roztoků různých hustot a objemů získáme 

výsledný roztok. V případě, ţe koncentrace kapalin a roztoku nebudou stejné, bude vzorec 

výpočtu koncentrace roztoku následující: 

V1 × r1 ×w1 +V2 × r2 ×w2 =V3 × r3 ×w3  

w1 ... koncentrace ethanolu v lékařském alkoholu (96%) 

w2 ... koncentrace ethanolu v destilované vodě (0%) 

w3 ... koncentrace kalibračního roztoku 

Koncentrace alkoholu koupeného v lékárně je w1 = 96% ethanolu v daném mnoţství. 

Koncentrace destilované vody je w2 = 0% procent ethanolu v daném mnoţství, tudíţ vodu 

v daném výpočtu zanedbáváme: 

V1 × r1 ×w1 =V3 × r3 ×w3  

Z daného vzorce (7) získáme mnoţství ethanolu potřebného pro výrobu 1000ml 

kalibračního roztoku s koncentrací 1promile (w3 = 0.001) následovně: 

Ředění roztoků

Ethanol 96%

Destilovaná 

voda

Kalibrační 

roztok

(5) 

(6) 

(6.1) 
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V1 =
V3 × r3 ×w3
r1 ×w1

V1 =
1000cm3 ×1g×cm-3 ×0.001

0.801g×cm-3 ×0.96

V1 =1.300cm
3 =1.3ml

 

Pro tvorbu roztoku o koncentraci 1promile ethanolu je nutné odpipetovat 1.3ml 96% 

ethanolu a doředit do 1000ml destilovanou vodou.  

Obdobný princip výpočtu lze uplatnit i na výpočet jiných koncentrací. Vzhledem 

k malému mnoţství ethanolu v kalibračních roztocích, je nutné pouţít pro speciální pipetu, 

která umoţňuje pipetovat malé objemy s velkou přesností. 

Kalibrační roztok o koncentraci 1promile byl vytvořen zředěním 1.3ml 96% ethanolu 

a 998.7ml destilované vody. 1000ml kalibračního roztoku s koncentrací 0.5promile získáme 

zředěním 500ml 1promilového roztoku s 500ml destilované vody. 1000ml 0.1promilového 

kalibračního roztoku získáme zředěním 100ml 1promilového kalibračního roztoku s 900ml 

destilované vody atd. 1000ml kalibračního roztoku určité koncentrace (<1promile) získáme 

následovně: 

w3 ×1000 =V1promile 

w3 ... poţadovaná koncentrace 

V1promile  ... objem kalibračního roztoku o koncentraci 1promile 

Vypočtené mnoţství 1promilového kalibračního roztoku musí být doplněno do 1000ml 

destilovanou vodou, abychom dostali poţadovanou koncentraci kalibračního roztoku. 

6.1.2. Kalibrace senzorů alkoholtesteru 

Kalibraci je nutno provést, abychom dokázali přepočíst výstupní napěťový signál na 

hodnotu alkoholu v dechu. 

Ke kalibraci je pouţit měřicí řetězec, jehoţ schéma je na obr. 4, a definované 

kalibrační roztoky o koncentracích 0, 0.1, 0.5, 0.7 a 1promile ethanolu v roztoku. Teplotu je 

nutno udrţet stabilní na hodnotě 34°C. K monitorování teploty slouţí teplotní čidlo. 

Teplotní čidlo 

Teplotní čidlo poskytuje výstupní napětí, které je lineárně závislé na teplotě 

v bezprostředním kontaktu s čidlem senzoru. Výstupní charakteristika je dobře patrná 

z následujícího grafu: 

(6.2) 

(7) 



 26 

 

Graf 1 – Závislost výstupního napětí teplotního senzoru AD22103 na teplotě 

Z grafu je patrný lineární průběh výstupního napětí. Teplotu okolí teplotního čidlo 

vypočteme úpravou vztahu (4.1): 

TA =
UOUT - 0.25

0.028
 

Ze vzorce 4.1 zjistíme, ţe potřebné 34°C bude odpovídat výstupní napětí teplotního 

čidla o hodnotě 1.202V. 

UOUT = 0.25V + 0.028 ×34°C

UOUT =1.202V
 

Senzor alkoholtesteru Figaro TGS822 

Senzor byl zapojen k měřicímu modulu a byl vyhříván po dobu několika minut.  

Po zahřátí byla senzorem změřena koncentrace výparů nad kalibračními roztoky o 

koncentracích 0, 0.1, 0.5, 0.7 a 1promile v době, kdy teplota výparů byla přesně 34°C.  

Hodnoty výstupních napětí byly zapsány do tabulky 3 a byl vypočten vnitřní odpor 

senzoru ze vzorce (3). 

  

(8) 
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Koncentrace kalibračního 

roztoku [promile] 

Koncentrace 

kalibračního 

roztoku 

[ppm] 

Výstupní napětí UOUT [V] Vnitřní 

odpor 

senzoru RS 

[kΩ] 

0.05 50 4.025 5.329 

0.1 100 4.135 4.602 

0.3 300 4.336 3.369 

0.5 500 4.426 2.592 

1 1000 4.546 2.197 

Rs/Ro = Rs(300ppm) / Rs(50ppm) = 0.632 

Tabulka 3 – Kalibrace senzoru Figaro TGS 822. 

Výstupní napětí je lineární v logaritmickém měřítku. Proto je na následujícím grafu 

zobrazena závislost výstupního napětí na koncentraci alkoholu v plynu. 

 

Graf 2 – Závislost výstupního napětí na koncentraci ethanolu v plynu. Senzor Figaro 

TGS822. 

Z tohoto grafu jsme pak schopni dopočítat přesné hodnoty výstupního napětí pro dané 

koncentrace, případně naopak zjistit koncentraci z výstupního napětí senzoru ze vzorce: 
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UOUT = 0.4 × log(promile)+ 4.546 

Senzor alkoholtesteru Hanwei MQ-3 

Senzor byl zapojen k měřicímu modulu a byl vyhříván po dobu několika minut spolu 

se senzorem Figaro TGS822.  

Po zahřátí byla senzorem změřena koncentrace výparů nad kalibračními roztoky o 

koncentracích 0, 0.1, 0.5, 0.7 a 1promile v době, kdy teplota výparů byla přesně 34°C.  

Hodnoty výstupních napětí byly zapsány do tabulky 3 a byl vypočten vnitřní odpor 

senzoru ze vzorce (3). 

Koncentrace kalibračního 

roztoku [promile] 

Koncentrace 

kalibračního 

roztoku 

[ppm] 

Výstupní napětí UOUT [V] Vnitřní 

odpor 

senzoru RS 

[kΩ] 

0.05 50 3.309 7.665 

0.1 100 3.532 6.234 

0.3 300 3.882 4.320 

0.5 500 4.067 3.441 

1 1000 4.311 2.397 

Rs/Ro = Rs(300ppm) / Rs(50ppm) = 0.56 

Tabulka 4 – Kalibrace senzoru Hanwei MQ-3. 

Výstupní napětí je lineární v logaritmickém měřítku. Proto je na následujícím grafu 

zobrazena závislost výstupního napětí na koncentraci alkoholu v plynu. 

(9) 
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Graf 3 – Závislost výstupního napětí na koncentraci ethanolu v plynu. Senzor Hanwei 

MQ-3. 

Z tohoto grafu jsme pak schopni dopočítat přesné hodnoty výstupního napětí pro dané 

koncentrace, případně naopak zjistit koncentraci z výstupního napětí senzoru ze 

vzorce: 

UOUT = 0.77× log(promile)+ 4.311 

6.2. Praktické testování 

Aby mohly být verifikovány výsledky provedené v laboratorním testování, bylo 

provedeno měření na dvou osobách. Osoby poţívaly alkohol po dobu dvou hodin a po 

hodinovém intervalu byly provedeny zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Osoby 

poţívaly alkohol s obsahem alkoholu 20%. 

Charakteristika Osoba A Osoba B 

Pohlaví Ţena Muţ 

Výška 152.5cm 185cm 

Váha 45kg 85kg 

Věk 18let 21let 

Tabulka 5 – Popis testovaných osob. 

(10) 
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Výsledky měření jsou zaznamenány v následujících tabulkách: 

Čas Osoba A – Figaro TGS822 

UOUT [V] Teoretické 

[promile] 

Naměřené 

[promile] 

Rozdíl Δ 

[promile] 

Po 1. hod 4.276 1.04 0.21 0.83 

Po 2. hod 4.439 1.66 0.54 1.12 

Tabulka 6 – Praktické testování osoby A, senzor Figaro TGS822 

Čas Osoba B – Figaro TGS822 

UOUT [V] Teoretické 

[promile] 

Naměřené 

[promile] 

Rozdíl Δ 

[promile] 

Po 1. hod 4.388 0.44 0.4 0.04 

Po 2. hod 4.438 0.63 0.54 0.09 

Tabulka 7 – Praktické testování osoby B, senzor Figaro TGS822 

Čas Osoba A – Hanwei MQ-3 

UOUT [V] Teoretické 

[promile] 

Naměřené 

[promile] 

Rozdíl Δ 

[promile] 

Po 1. hod 3.817 1.04 0.23 0.81 

Po 2. hod 3.959 1.66 0.35 1.31 

Tabulka 8 – Praktické testování osoby A, senzor Hanwei MQ-3. 

Čas Osoba B – Hanwei MQ-3 

UOUT [V] Teoretické 

[promile] 

Naměřené 

[promile] 

Rozdíl Δ 

[promile] 

Po 1. hod 3.759 0.44 0.16 0.28 

Po 2. hod 3.775 0.63 0.2 0.43 

Tabulka 9 – Praktické testování osoby B, senzor Hanwei MQ-3. 

Teoretické výsledky obsahu alkoholu v dechu byly vygenerovány pomocí alkulačky 

dostupné z http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp 

(Dostupné k 2.5. 2011) 

http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp


 31 

6.3. Zhodnocení výsledků testování 

Alkoholtester byl sestaven a otestován. Výsledky laboratorního a praktického 

testování jsou uvedeny v následujících dvou kapitolách. 

6.3.1. Laboratorní testování 

Během laboratorního testování byla provedena kalibrace obou čidel alkoholtesteru. 

Výrobce udává poměr vnitřních odporů senzorů při hodnotách 300ppm a 50ppm s hodnotou 

0.4±0.1 u senzoru Figaro TGS822. Po kalibraci senzoru byl tento poměr vypočítán 

z naměřených dat s výslednou hodnotou 0.63. Tato hodnota se liší od hodnoty udávané 

výrobcem. 

Výrobce senzoru MQ-3 vnitřní poměr odporů při různých koncentracích neudává. 

Kalibrační roztoky byly vytvořeny při stejných podmínkách v laboratořích VŠB. 

Koncentrace odpovídala vypočtené koncentraci roztoku. 

Jelikoţ při výrobě kalibračních roztoků není laboratoř schopna zajistit přesně 

stanovené podmínky, je moţné, ţe kalibrační roztoky nedosahují takové přesnosti jako 

originální roztoky připravené výrobcem. 

6.3.2. Praktické testování 

Během praktického testování osoby A a B soustavně poţívaly alkohol po dobu 

2hodin. Naměřené výsledky se lišily od hodnot vypočtených pomocí alkulačky. Vypočtené 

hodnoty pomocí alkulačky jsou pouze orientační. Výsledná koncentrace alkoholu v krvi (při 

měření v dechu) je závislá na fyziologických proporcích testovaných osob a jak moc jsou 

zvyklé poţívat alkohol. Naměřené výsledky se však lišily od teoretických výrazným 

způsobem. Takto velké rozdíly byly pravděpodobně způsobeny rychlostí metabolismu osob, 

špatně provedeným výdechem po poţití alkoholu. Moţným důvodem je nepřesná kalibrace 

senzorů alkoholtesteru. 
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7. Návrh laboratorní úlohy 

Cílem laboratorní úlohy je si vyzkoušet kalibraci polovodičových senzorů 

alkoholtesteru. 

Studenti se seznámí s principem fungování polovodičových senzorů, osvojí si postup 

a princip kalibrace polovodičových senzorů alkoholtesteru a dozví se o měření tělesné teploty 

polovodičovým senzorem. 

V první části laboratorní úlohy studenti připojí měřicí modul k jednotce PowerLab, 

kterou následně propojí s počítačem a dají vyhřívat senzory. Během vyhřívání senzorů si 

nachystají pomůcky potřebné pro kalibraci senzoru. 

Během vyhřívání studenti změří výstupní napětí teplotního senzoru při pokojové 

teplotě a v dlani. Výstupní napětí přepočítají na teplotu. Poté ze stejného vzorce zjistí 

potřebné výstupní napětí pro teplotu 34°C. 

Po uplynutí doby potřebné k vyhřátí senzorů studenti zkalibrují senzory 

alkoholtesteru pro různé koncentrace kalibračních roztoků. Hodnoty výstupního napětí 

jednotlivých senzorů zaznamenají do tabulky a vypočtou vnitřní odpor senzorů pro dané 

koncentrace. Výsledné napětí zobrazí do grafu v závislosti na koncentraci. 

Ze vzorce vypočítají z výstupního napětí naměřenou koncentraci a naopak. Poté 

otestují svůj dech na přítomnost alkoholu. 

Závěrem laboratorní úlohy zodpoví kontrolní otázky. 

Zadání laboratorní úlohy v českém jazyce je součástí přílohy. Zadaní laboratorní 

úlohy v anglickém jazyce se nachází na cd, které je součástí této práce. Na cd se rovněţ 

nachází laboratorní úloha zpracovaná v programu LabTutor v českém i anglickém jazyce. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo sestavení alkoholtesteru, kalibračního řetězce a 

následné zpracovaní laboratorní úlohy na kalibraci alkoholtesteru, která má v budoucnu 

slouţit jako výukový materiál v předmětech vyučovaných na VŠB. 

V této práci byly vybrány dva polovodičové senzory různých firem. Senzory je 

potřeba dlouhou dobu před pouţitím zahřívat vyhřívacím napětí o hodnotě 5V. K tomuto 

účelu byl vyroben vyhřívací modul, který je schopný po připojení do elektrické sítě senzory 

vyhřívat prakticky po neomezenou dobu. Pro vlastní měření a kalibraci byl vytvořen měřicí 

modul, díky kterému je moţno vyhřívat senzory před měřením a po spojení s jednotkou 

PowerLab měřit hodnoty výstupního napětí senzorů a následně je zpracovávat v počítači. Pro 

kalibraci a laboratorní úlohu byl vytvořen měřicí řetězec a byl navrţen a realizován postup 

zhotovení kalibračních roztoků různých koncentrací, díky kterým je moţné zkalibrovat 

senzory pro správnou funkci alkoholtesteru. Po kalibraci senzorů byla určena funkce pro 

přepočet naměřeného napětí na koncentraci alkoholu v plynu. 

Výsledky testování přinesly výsledky s velkou chybou mezi naměřenými daty a daty 

teoreticky vypočtenými. Tyto chyby byly pravděpodobně způsobeny nepřesnou kalibrací 

senzorů a nepřesností teoreticky vypočtených údajů, které jsou u kaţdé osoby velice 

individuální. 

Zlepšení dosaţených výsledků by mohl přinést přístroj, který je schopen udrţet 

konstantní teplotu plynu na kalibračním roztokem, která je velice důleţitá pro vlastní 

kalibraci. K tomuto účelu by dobře poslouţila výhřevná deska s regulátorem teploty,která při 

řešení práce nebyla k dispozici. Dalším vylepšením by bylo pouţití certifikovaných 

kalibračních roztoků, které však výrazně zvýší náklady na realizaci laboratorní úlohy. 

I přes tyto nedostatky bakalářská práce můţe slouţit jako výukový kvalitní výukový 

materiál pro výuku v odborných předmětech. Studenti se v laboratorní úloze naučí princip 

kalibrace polovodičových senzorů alkoholtesteru. 
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Příloha I  Schéma DPS vyhřívacího modulu 

 

 

Obr. 23 – Schéma zapojení vyhřívacího modulu v programu Eagle. 

 

Obr. 24 – Vytištěná DPS před naleptáním
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Příloha II  Schéma DPS měřicího modulu 

 

Obr. 24 – Schéma zapojení měřicího modulu v programu Eagle
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Příloha III.  Laboratorní úloha 

1. Kalibrace alkoholtestru 

1.1. Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Základní princip funkčnosti polovodičových senzorů 

 Pracovat s laboratorním přístrojem PowerLab 15T. 

 Seznámíte se s výukovým programem LabTutor 

 Kalibrovat polovodičové senzory alkoholtestru 

 Zjistit jejich vnitřní odpor 

 Změřit mnoţství alkoholu v dechu 

1.2. Zadání 

1. Zapojte měřicí řetězec dle schématu zadání 

2. Změřte a vyhodnoťte výstupní napětí teplotního čidla 

3. Zhotovte kalibrační roztoky o koncentraci 0.1, 0.5, 1promile a zkalibrujte senzory 

alkoholtestru 

4. Zjistěte výstupní napětí pro různé koncentrace alkoholu v plynu a naopak 

5. Otestujte svůj dech na přítomnost alkoholu 

6. Vykreslete závislosti výstupního napětí senzorů na promilích 

7. Odpovězte na kontrolní otázky 

1.3. Použité vybavení 

 Laboratorní zdroj MW561GS 

 Měřicí modul alkoholtestru 

 Vodní lázeň 

 Kádinka o objemu 400ml 

 Zátka 

 Kalibrační roztok o koncentraci 1promile 

 Destilovaná voda 



 IV 

 Odměrný válec 

 PowerLab 15T 

 PC s nainstalovaným softwarem LabTutor 

1.4. Teoretický rozbor 

Princip a popis alkoholtestrů 

Alkohol tester, nebo-li také dechový analyzátor, je měřicí přístroj, který v dané chvíli 

informuje o přítomnosti alkoholu v plynu. U lidského organismu se jedná o lidský dech. Aby 

měření proběhlo správně, je nutné dodrţovat postup měření. Při měření obsahu alkoholu v 

dechu se měří 15-30minut po posledním poţití alkoholického nápoje, záleţí na typu 

alkoholtestru, a je velmi důleţité, 30minut před měřením nejíst a nekouřit. Měření zajišťuje 

citlivý polovodičový senzor. Údaje na jeho výstupu jsou poté zpracovávány a vyhodnocovány 

mikroprocesorem. Na výstupní straně se nachází displej, který ukáţe konkrétní naměřenou 

hodnotu. Některé alkoholtestry mohou také mít paměť s posledními naměřenými hodnotami, 

či moţnost propojení s počítačem. 

Pro zajištění přesnosti alkoholtestrů a také pro vyšší ţivotnost senzorů je nutno provádět 

pravidelné čištění a kalibraci. Tato revize přístroje se většinou doporučuje po kaţdých 

500měřeních (záleţí na typu alkoholtestru). 

Vlastní měření probíhá tak, ţe po uvedení alkoholtestru do provozu (po zapnutí přístroje) 

probíhá inicializace. Senzor se aktivuje a musí se zahřát na určitou teplotu, aby byl schopen 

přesného měření a to z důvodu, ţe čidlo reaguje na obsah etanolu (alkoholu) i jiných těkavých 

látek, a právě po jeho zahřátí se stává také nejvíc citlivým. Po aktivaci je alkoholtestr schopen 

změřit s velkou přesností přítomnost i velmi nepatrného mnoţství těchto látek. Doba zahřátí 

trvá asi 20 vteřin a pak je osoba vyzvána akustickým signálem přístroje k vlastnímu výdechu, 

který musí trvat několik vteřin nepřetrţitého vdechu. Pokyn pro ukončení výdechu dá přístroj 

opět akustickým signálem. Poté přístroj vyhodnotí koncentraci molekul etanolu v dechu a 

přepočítá na promile či procenta. Tato procedura můţe trvat několik vteřin. Poté se na displeji 

zobrazí číselný údaj. 

Princip měření s polovodičovými senzory 

Aby byl přístroj schopen změřit hodnoty, musí být jeho senzor nejprve zahřátý na provozní 

teplotu. Poté se stává citlivý na danou látku a je schopen ji správně změřit. Pokud by senzor 

přístroje nebyl zahřátý na provozní teplotu, mohlo by dojít k nepřesnému měření. 

Vlastní senzor je citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé, redukující 

látky (například molekuly etanolu). Jeho výhoda je ta, ţe jeho činnost není ovlivněna okolní 

teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu. Další výhodou je, ţe výsledné údaje nejsou ovlivněny 

dalšími plyny jako třeba vodík nebo metan. 
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Po zapnutí alkoholtestru je polovodičový senzor zahříván přivedeným vyhřívacím napětím 

VH na provozní teplotu. Napájecí napětí VC je předem stanovené a je výchozím napětím pro 

rezistor RL zapojeným v sérii s citlivým senzorem RS, který v závislosti na přítomnosti 

těkavých mění svůj odpor. Na základě změny odporu tohoto senzoru dochází i ke změně 

výstupního napětí VOUT. Toto napětí je klíčové pro další zpracování. 

 

Obr. 1 – Schéma zapojení plynového senzoru MQ-3 

Alkoholtestry vyuţívající polovodičové senzory jsou levnější a snadno dostupné. Tyto 

dechové analyzátory jsou pouţívány jako nestanovená měřidla a nelze se na ně právně 

odvolávat. Slouţí pouze jako orientační měřidla. Tato nestanovená měřidla jsou klinicky 

ověřována a na jejich kalibraci dohlíţí ústav soudního lékařství. 

Princip kalibrace alkoholtestrů 

Princip spočívá v nadefinování konkrétní přesné charakteristiky senzoru a uloţení těchto 

hodnot do paměti procesoru. V praxi to vypadá tak, ţe se definují 3 hodnoty - 0 promile; 0.5 

promile; 1 promile. Tyto hodnoty se mohou lišit od typu senzorů. Hodnoty 0.5 a 1 promile 

mají certifikované roztoky v uzavřených ampulích, které se pomocí kalibračního přístroje 

ohřejí na předem stanovenou teplotu 34°C (jedná se o hodnotu lidského dechu - ztráta 2°C je 

způsobena cestou dechu z úst člověka k senzoru). Samotný výdech do alkoholtestru provádí 

sám kalibrační přístroj a to v tzv. “servisním reţimu” alkoholtestru pro kalibraci, kterého sám 

zákazník bez patřičného vybavení není schopen docílit. 

První kalibrace se provádí jiţ při výrobě, další kalibrace se provádí po 500-700 měřeních, 

přičemţ ţivotnost čidla je cca. 3000 měření. Kalibrace se provádí pro srovnání informací 

charakteristiky čidla, která se můţe nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem měření. Po 

ukončení kalibrace se ukáţe, jaký je stav senzoru z hlediska ţivotnosti, případně je-li či není-

li senzor poškozen. 
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Obr. 2 – Blokové schéma zapojení měřicího řetězce 

1.5. Pracovní postup 

1.5.1. Pracovní postup k bodu č.1 

1. Zapojte přístroj PowerLab do elektrické sítě a propojte s počítačem. 

2. Spusťte program LabTutor 

3. Připojte měřicí modul prostřednictvím DIN konektoru s jednotkou PowerLab 

4. Správnost a funkčnost zapojení indikuje svítící zelená LED dioda 

5. Připojte teplotní čidlo a moduly se senzory alkoholtestru k měřicímu modulu a 

nechejte je vyhřívat po dobu minimálně 5minut (Obr. 3) 

6. Naplňte vodní lázeň teplou vodou z vodovodu 

7. Zapněte vyhřívání a hlídejte, aby teplota vodní lázně byla kolem 40°C, v případě 

teploty vyšší, přepněte kompresor vodní lázně na cirkulaci, pokud teplota klesne pod 

37°C, zapněte vyhřívání 

Kalibrační
roztok

Vodní lázeň

Modul
alkoholtesteru

Teplotní

čidlo

PowerLab 15T

Počítač

Měřicí modul
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Obr. 3 – Blokové schéma zapojení 

1.5.2. Pracovní postup k bodu č.2 

1. Po zapojení umístěte teplotní čidlo na stůl a spusťte měření v programu LabTutor 

2. Zaznamenejte výstupní napětí senzoru po ustálení křivky zastavte měření 

3. Pomocí kurzoru zobrazte hodnotu výstupního napětí 

4. Přetáhněte hodnotu výstupního napětí 

5. Přepočítejte výstupní napětí senzoru na teplotu 

6. Umístěte teplotní čidlo do dlaně a měření opakujte 

7. Ze vzorce vypočítejte výstupní napětí teplotního čidla pro hodnotu 34°C a tuto 

hodnotu si poznamenejte 

Vzorec pro přepočet výstupního napětí na teplotu: 

Měřicí modul

PowerLab 15T

Počítač

Vodní lázeň

Teplotní
čidlo

Modul
alkoholtesteru

Kompresor
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TA =
UOUT - 0.25

0.028
 

1.5.3. Pracovní postup k bodu č.3 a č.4 

Dodrţte dobu mezi měřeními s jedním senzorem 5min. Během této doby musí dojít k ustálení 

výstupního napětí senzoru. 

1. Změňte rozsah kanálů na -5V - +5V 

2. Nastavte rychlost posuvu 500:1 

3. Nachystejte si kalibrační roztok s koncentrací 1promile, destilovanou vodu, odměrný 

válec a kádinku 

4. Připravte 200ml kalibračního roztoku o koncentraci 0.1promile 

5. Kalibrační roztok nalijte do kádinky 

6. Do kádinky vloţte teplotní čidlo a modul se senzorem TGS822 a zatěsněte kádinku 

zátkou. !!!Nenamočte senzory v kalibračním roztoku!!! 

7. Na měřicím modulu přepněte páčku na měření se senzorem TGS822 

8. Spusťte měření a dejte kádinku se senzory do vodní lázně (viz. obr. 2) 

9. Po zvýšení teploty na poţadovanou hodnotu 34°C měření ukončete 

10. Najeďte kurzorem na poţadovanou hodnotu výstupního napětí při 34°C a odečtěte 

výstupní napětí 

11. Hodnotu zaznamenejte do tabulky 

12. Přepněte přepínač na měřicím modulu pro měření se senzorem MQ-3 a měření 

opakujte 

13. Měření opakujte pro koncentrace 0.5 a 1promile pro oba senzory a zaznamenejte 

hodnoty výstupního napětí při 34°C 

14. Doplňte výpočtem chybějící hodnoty napětí pro koncentrace 0.3 a 0.7promile 

15. Obdobným způsobem jako u bodu 14 vypočtěte koncentrace pro výstupní napětí 

senzorů 4.5V a 4.7V 

16. Určete vnitřní odpor senzorů pro jednotlivé koncentrace 

Pro výpočet vnitřního odporu senzoru Figaro TGS822 (RL=22kΩ) pouţijte vzorec: 

L

OUT

C
S R

U

U
R 1

 

Pro výpočet vnitřního odporu senzoru Hanwei MQ-3 (RL=15kΩ) pouţijte vzorec: 

(2) 

(1) 
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Pro výpočet výstupního napětí Figaro TGS822 pouţijte vzorec: 

UOUT = 0.4 × log(promile)+ 4.546 

Pro výpočet výstupního napětí Hanwei MQ-3 pouţijte vzorec: 

UOUT = 0.77× log(promile)+ 4.311 

1.5.4. Pracovní postup k bodu č.5 

1. Změňte rozsah kanálů na -5V – +5V 

2. Nastavte rychlost posuvu 500:1 

3. Otestujte svůj dech na přítomnost alkoholu 

4. Spusťte měření 

5. Přiloţte senzor k ústům a proveďte maximální výdech 

6. Maximální výchylku výstupního napětí zaznamenejte do tabulky 

7. Dopočtěte promile obsaţené ve vašem dechu a vnitřní odpor senzoru obdobně jako 

v předchozích úlohách 

1.5.5. Pracovní postup k bodu č.6 

1. Vykreslete graf závislosti výstupního napětí na promilích 

2. Promile (osu x) zobrazte v logaritmickém měřítku 

1.5.6. Kontrolní otázky 

1. Obsahoval váš dech alkohol? Pokud ano, vysvětlete proč. 

2. Vysvětlete princip fungování polovodičových senzorů. 

3. Proč je potřeba předehřát senzory alkoholtestru? 

4. Jak se mění vnitřní odpor senzoru se zvyšující se koncentrací etanolu v plynu? 

5. Kdo obstarává kalibraci alkoholtestrů v ČR? 

6. Jaké je rozmezí teplot, které je schopno teplotní čidlo změřit? (vyuţijte datasheetu 

senzoru AD22103) 

7. Jakou teplotu zobrazuje teplotní čidlo, je-li na jeho výstupu hodnota 2.75V? 

8. Jak připravíte 200ml kalibračního roztoku o koncentraci 0.745promile? 

(4) 

(5) 

(3) 
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Příloha VI  Vzorový protokol 

Výsledky měření teploty 

Měření teploty 

Pozice čidla Výstupní napětí Teplota 

Na stole 0.955V 21.6°C 

V dlani 1.025V 27.6°C 

 1.202V 34°C 

Tabulka 1 – Měření teploty 

Výsledky kalibrace 

Figaro TGS 822 

Promile Výstupní napětí Vnitřní odpor 

0.1 4.135V 4.602k 

0.5 4.426V 2.592k 

1 4.546 2.197k 

0.3 4.337V 3.363k 

0.7 4.494V 2.532k 

0.77 4.5V 2.444k 

2.43 4.7V 2.592k 

Tabulka 2 – Kalibrace senzoru Figaro TGS822 

Hanwei MQ-3 

Promile Výstupní napětí Vnitřní odpor 

0.1 3.532V 6.234k 

0.5 4.067V 3.441k 

1 4.311V 2.397k 

0.3 4.908V 4.191k 

0.7 4.192V 2.891k 

1.78 4.5V 1.667k 

3.24 4.7V 0.957k 
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Tabulka 3 – Kalibrace senzoru Hanwei MQ-3 

Graf závislosti výstupního napětí na koncentraci 

 

Graf 1 – Závislost výstupního napětí senzoru Figaro TGS822 na koncentraci 
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Graf 2 – Závislost výstupního napětí senzoru Hanwei MQ-3 na koncentraci 

Výsledky testování vlastního dechu na alkohol 

Figaro TGS 822 

Osoba Výstupní napětí Promile Vnitřní odpor 

A 3.153 0 12.99k 

B 2.88 0 16.194k 

Tabulka 4 – Testování na přítomnost alkoholu Figaro TGS822 

Hanwei MQ-3 

Osoba Výstupní napětí Promile Vnitřní odpor 

A 2.581 0 14.6k 

B 2.361 0 16.8k 

Tabulka 5 – Testování na přítomnost alkoholu Hanwei MQ-3 

Kontrolní otázky 

1. Obsahoval váš dech alkohol? Pokud ano, vysvětlete proč. 

Ne, dech testovaných osob neobsahoval přítomnost alkoholu. 

2. Vysvětlete princip fungování polovodičových senzorů. 

Polovodičové senzory alkoholtesteru pracují na principu primitivního odporového děliče. Uvnitř senzoru se 

nalézá polovodičový prvek, který mění svůj odpor v závislosti na detekci alkoholu a tím mění výstupní 

napětí. 

3. Proč je potřeba předehřát senzory alkoholtestru? 

Aby poskytovaly přesné hodnoty měření. 

4. Jak se mění vnitřní odpor senzoru se zvyšující se koncentrací etanolu v plynu? 

Výstupní odpor klesá. 

5. Kdo obstarává kalibraci alkoholtestrů v ČR? 

ČMI obstarává kalibraci elektrochemických senzorů, ústav soudního lékařství, případně specializované 

obstarávají kalibraci polovodičových senzorů alkoholtesteru. 

6. Jaké je rozmezí teplot, které je schopno teplotní čidlo změřit? (vyuţijte datasheetu 

senzoru AD22103) 

0-100°C 

7. Jakou teplotu zobrazuje teplotní čidlo, je-li na jeho výstupu hodnota 2.75V? 

89.3°C 
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8. Jak připravíte 200ml kalibračního roztoku o koncentraci 0.745promile? 

Zředěním 149ml kalibračního roztoku o koncentraci 1promile a 51ml destilované vody 


