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1 Úvod 

Kamerové systémy (systémy CCTV) jsou dnes běţně vyuţívány v rámci zvyšování 

bezpečnosti jak ve firmách, tak ve veřejných institucích. Systémy CCTV slouţí ke sledování 

scény snímané kamerami v reálném čase a v případě vyuţití záznamového zařízení, také ke 

zpětnému prohlíţení uloţeného záznamu. Prostřednictvím systému CCTV připojeného do 

veřejné sítě Internet rovněţ můţeme kontrolovat dění v monitorované oblasti z jakéhokoli 

místa na světě. 

Vyuţití nachází systémy CCTV např. ve školství, zdravotnictví, sledování dopravy, 

průmyslu apod. Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, by měli být 

prováděny v rámci sniţování rizik, technické opatření taková, která by vedla ke včasnému 

odhalení potencionálně nebezpečných situací. Systém CCTV se jeví jako vhodné řešení, 

kterým jsme schopni takovým potencionálně nebezpečné situacím včas předcházet díky 

dohledu nad technologickými částmi provozu a samotnými pracovníky a jejich prací. 

Cílem této práce bylo posoudit další moţnosti vyuţití systému CCTV v oblasti 

zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě rešerše jsem se rozhodl věnovat 

se poţáru jako jednomu z typů mimořádných událostí, kterou by bylo moţné monitorovat 

pomocí systému CCTV. Důraz jsem přitom kladl hlavně na problematiku monitorování 

procesu hašení poţáru při vyuţitím plynných hasiv.  

Současné technologie nám umoţňují sledování obrazu v několika zájmových 

oblastech vlnových délek (např. viditelná oblast, infračervená oblast), při detekci poţáru 

pomocí videokamer je však nutné se zaměřit na monitorování parametrů poţárů, které jsem 

schopen zaznamenat pomocí videokamery. Mezi tyto parametry patří oscilační kmitočet 

plamene, intenzita vyzařování plamene a barva plamene. Pro účely experimentálního měření 

těchto parametrů jsem vyuţil dostupnou experimentální sestavu nacházející se 

v laboratoři FBI VŠB-TUO č. 116. Tato sestava, díky pohárkovému hořáku, který je její 

součástí a slouţí jako fyzikální model poţáru, umoţňuje vytvoření podmínek nutných pro 

úspěšné monitorování výše zmiňovaných parametrů poţárů a plynulou regulaci přívodu 

paliva a hasebních látek. Při experimentálním měření jsem sledoval chování jednotlivých 

parametrů poţáru v závislosti na změně koncentrace hasebních látek přidávaných do obtoku 

pohárkového hořáku.  Na základě informací získaných ze sady experimentálních měření jsem 

se následně snaţil posoudit, zda je moţné, vyuţít videokamery běţně vyuţívané v rámci 

systémů CCTV ke sledování zájmových oblastí, k monitorování procesu hašení poţáru. 
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2 Rešerše 

Při výběru mimořádné události, vhodné k monitorování pomocí systému CCTV, jsem 

vyuţil dostupnou literaturu, konkrétně statistické ročenky Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen HZS ČR). V těchto ročenkách jsou uvedeny statistiky týkající se 

výjezdů HZS ČR k jednotlivým mimořádným událostem. Pro mě důleţitá část se týkala 

poţárů, zde jsem studoval počty výskytů poţárů v jednotlivých odvětvích a škody, které byly 

působením poţárů napáchány. Ročenka současně vyjmenovává typy mimořádných událostí, 

ke kterým HZS ČR vyjíţdí zasahovat.  

Předtím, neţ jsem vůbec začal hledat moţnost, jak plamen s vyuţitím systému CCTV 

monitorovat, jsem se věnoval samotnému chování plamene. V tom mi pomohl článek od 

Cetegena a Ahmeda [1] a dále laboratorní studie plamene uvedené ve článku [3] od 

V. Nevrlého a kolektivu. Autoři zde popisují poznatky, získané při studování plamene 

v laboratorních podmínkách s vyuţitím pohárkového hořáku jako fyzikálního modelu poţáru, 

který jsem ve svých experimentech vyuţil. Články se věnují reţimům nestabilit plamene, tzn. 

varikóznímu a sinusovému reţimu a dále se zabývají oscilačním kmitočtem plamene 

a způsoby jeho ovlivňování. Tento materiál byl pro mne velice uţitečný, jelikoţ právě 

oscilační kmitočet jsem si vybral jako jeden z parametrů vhodných k monitorování procesu 

hašení poţáru s vyţitím systému CCTV. 

Seznámil jsem se také s metodami, které se v současnosti vyuţívají v rámci  

videodetekce poţáru. Přehled o těchto metodách jsem získal při studiu článku od Xionga 

a kolektivu [15].  Ten popisuje dva způsoby detekce a to detekci kouře [6],[7][9][13][14] 

a detekce plamene [8][10][11][12] . Dále popisuje problémy, na které současné metody 

detekce plamene naráţejí při vyuţití v praxi. 

Při návrhu měřící sestavy jsem vycházel z poznatků získaných s metodiky NFPA 2001 

[18], která normativně definuje poţadavky na stanovení minimální hasební koncentrace pro 

jednotlivé hasební látky. Dále jsem vycházel z poznatků získaných při práci na Studentské 

grantové soutěţi (dále jen SGS). 

Při nastavování přístrojů a jednotlivých hasebních koncentrací jsem vycházel ze 

článku od Takahashiho [4]. Tento článek popisuje výzkum, který Takahashi prováděl na 

pohárkovém hořáku. Výzkum se týkal chování plamene, při změnách minimální hasební 

koncentrace. Článek také uvádí tabulku se stanovenými minimálními hasebními 

koncentracemi, tak jak je Takahashi při svém výzkumu naměřil. Protoţe jsem vyuţil stejný 
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typ hořáku, paliva a hasební látky jako Takahashi, vyuţil jsem jeho získané poznatky 

o minimálních hasebních koncentracích i v rámci mnou provedeného experimentu. 
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3 Mimořádné události 

Mimořádnou událostí (dále jen MU) se rozumí škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, 

majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [17]. 

3.1 Typy mimořádných událostí 

V rámci studia materiálů týkajících se problematiky MU [20], jsem se setkal 

s následujícím rozdělením a definicemi jednotlivých typů mimořádných událostí: 

 Poţár – poţární zásah na kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či 

zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za poţár se 

povaţuje i neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo 

ţivotní prostředí bezprostředně ohroţeny. 

 Dopravní nehoda – zásah jednotky poţární ochrany (dále jen PO) u MU v dopravě – 

kolize dopravních prostředků, která vyţaduje provedení záchranných vyprošťovacích 

prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO 

převládaly jiné činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do ţivotního prostředí, 

klasifikuje se tento zásah podle převaţujícího charakteru. Zásah na dopravní nehodu 

s následným poţárem se posuzuje jako poţár. Za dopravní nehodu je povaţován i zásah, 

kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace, 

odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo 

odstranění úniků látek – provozních náplní vozidel apod.). 

 Ţivelní pohroma – zásah jednotky PO z důvodu MU následkem škodlivě působících 

sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohroţují ţivoty, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu 

půdy, zemětřesení apod., při nichţ jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce. 

 Únik nebezpečné chemické látky – zásah jednotky PO u MU spojené s neţádoucím 

uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů a ostatních látek. 

Zásah jednotek PO je veden k omezení nebo sníţení rizika nekontrolovaného úniku 

hořlavých, výbušných, ţíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných 

nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do ţivotního prostředí 

(zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závaţných havárií dle § 2 

zákona o prevenci závaţných havárií.  
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 Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah jednotky PO u MU s únikem 

výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních 

náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní nehoda“. 

 Technická havárie – zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo 

ţivelní pohromu), např. destrukce objektu. 

 Technická pomoc – zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např.: 

• vyproštění osob z výtahu, 

• nouzové otevření bytu, 

• odstranění překáţek z komunikací i jiných prostor, 

• otevírání uzamčených prostorů, 

• likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., 

• odvětrání prostor, 

• záchrana osob a zvířat, 

• čerpání, uzavírání a naváţení vody, 

• asistence při hledání nástraţného systému, 

• provizorní nebo jiné opravy, 

• vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), 

• měření koncentrací nebo radiace. 

 Technologická pomoc – zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků. 

 Ostatní pomoc – zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, 

technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, 

monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě ţivelní pohromy) apod. 

i na vyţádání jiné sluţby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). 

 Radiační havárie a nehoda – zásah jednotky PO u MU spojené s nepřípustným 

uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření. 

 Ostatní mimořádná událost – zásah jednotky PO u jiné MU, např. epidemie nebo 

nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které nelze 

klasifikovat předchozími druhy zásahů jednotek PO. 

 Planý poplach – zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení poţáru nebo jiné 

mimořádné události jednotce PO, která se nepotvrdila. 
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3.2 Současné vyuţití systémů CCTV v případě monitorování MU 

Systémy CCTV jsou v současné době vyuţívány k monitorování několika typů 

mimořádných událostí: 

 Poţáry – Systémy CCTV jsou zatím vyuţívány k detekci poţárů vznikajících 

v tunelech. První zemí, která vyuţívá tento systém je Japonsko, ale systém CCTV testují 

k těmto účelům i státy evropské unie.  

 Dopraví nehody – Sledování dopravní situace pomocí systémů CCTV je dnes běţnou 

činností všech větších měst v ČR. Systém se vyuţívá ke sledování plynulosti dopravního 

provozu, dopravních přestupků a případných dopravních nehod.   

 Únik nebezpečné chemické látky a ropných produktů – Průmyslové podniky často 

vyuţívají systémy CCTV ke sledování důleţitých částí výrobního odvětví a skladování 

nebezpečných látek. V rámci této oblasti lze vyuţít systémy CCTV i ke sledování úniků 

nebezpečných chemických látek a ropných produktů. 

3.3 Mimořádné událostí v ČR 

Rozborem statistických dat za období let 2000 aţ 2009 v ČR, byly získány poznatky 

o výskytu MU shrnuté do grafu na  Obrázku 1. Je zřejmé, ţe největší podíl zaujímají na tomto 

grafu, co do počtu zaznamenaných MU především technické pomoci, poţáry a dopravní 

nehody.   

Z pohledu moţného vyuţití systému CCTV k účelům monitorování zájmových 

oblastí, jako jsou např. technologické procesy, komunikační cesty, produktovou apod., 

přicházejí v úvahu tyto typy MU: 

 poţáry, 

 dopravní nehody, 

 úniky nebezpečných chemických látek (v průmyslu), 

 úniky ropných produktů (v průmyslu, ropovody). 

V rámci zaměření se na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsem se 

rozhodl pro další statistické rozbory, vybrat MU typu poţár.  Vstupními daty při detailnějších 

rozborech poţáru, jako vybranému typu MU, pro mě byly statistické ročenky HZS ČR. 

Datové zdroje ke grafům v následujících kapitolách, jsou uvedeny v Příloze č. 5 této práce. 
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Obrázek 1: Graf počtu MÚ dle statistik HZS ČR za období 2000-2009 v ČR 

3.4 Škody způsobené poţáry v průmyslu v ČR 

Během let 1995 - 2009 bylo v ČR v oblasti průmyslu evidováno 15317 poţárů, které 

napáchali škodu převyšující částku 11 miliard korun českých. Detailnější pohled na statistický 

rozbor počtu poţárů a cenové dopady jsou uvedeny na grafech (viz. Obrázek 2 a Obrázek 3).  

 

Obrázek 2: Počet poţárů v průmyslu za období let 1995 – 2009 v ČR 
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Z Obrázku 2 je patrné, ţe počet poţárů od roku 1995 má klesající tendenci. To můţe 

být způsobeno technickými pokrokem v oblasti detekce poţáru a zároveň předpokládám, ţe 

tento klesající trend souvisí s kladením větších nároků na zabezpečení nových budov, 

zařízení, technologických procesů apod., v rámci protipoţární ochrany. 

Obrázek 3 souhrnně vyčísluje škody vzniklé při poţárech v průmyslu. Největší škody 

napáchaly poţáry v roce 2002 skoro 2,7 miliard korun. Zatím co počty výskytů poţárů 

v oblasti průmyslu mají klesající tendenci, škody způsobené poţáry jsou stále vysoké. 

Z poznatků získaných z grafu ilustrujícím škodu způsobenou poţárem připadajícího na jeden 

poţár, ilustrovaném na Obrázku 4, je zřejmé, ţe škoda způsobená poţárem vztaţená na jeden 

poţár, má rok od roku stoupající charakter. Zatím co v roce 1995 činila hodnota škody 

způsobené poţárem vztaţená na jeden poţár bezmála 190 tisíc korun, v roce 2009, 

nepočítáme-li rok 2002, kdy byla zaznamenána nejvyšší hodnota, uţ to bylo bezmála 672 tisíc 

korun.  

 

Obrázek 3: Škody způsobené poţárem v průmyslu za období let 1995 – 2009 v ČR 
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Obrázek 4: Škody způsobené jednotlivými poţáry oblasti průmyslu za období let 1995 - 2009 v ČR 

3.5 Počet poţárů ve vybraných odvětvích za rok 2009 v ČR 

V roce 2009 bylo evidováno v oblasti průmyslu 695 poţárů, které způsobily škodu za 

672253100 Kč. V Tabulce 1 jsou vyjmenovány jednotlivé hospodářských odvětví, k nimţ 

jsou přiřazeny počty poţárů a jejich cenový dopad. Grafické vyhodnocení Tabulky 1 je 

zobrazeno na grafech (viz. Obrázek 5, Obrázek 6), znázorňující poměr počtu poţárů a poměr 

škod v jednotlivých odvětvích. Informace získané z grafů poukazují na to, ţe počet výskytů 

poţárů v průmyslu zaznamenaných za rok 2009 je sice aţ 5. nejvyšším v pořadí sledovaných 

hospodářských odvětví, ovšem co se týče napáchaných škod, tam poţár v průmyslu 

se způsobenou škodou 943120,-Kč vztaţenou na jeden poţár, zaujímá první místo. 

Tabulka 1: Počet poţárů v jednotlivých hospodářských odvětvích v roce 2009 v ČR [20] 

Odvětví hospodářství Počet poţárů Přímá škoda v tis. Kč 

Zemědělství 562 142910,20 

Lesnictví 556 19722,70 

Zpracovatelský průmysl 529 498911,30 

Výroba, rozvod elektřiny, plynu, vody 151 83934,80 

Obchod, opravy zboţí 188 157851,80 

Pohostinství, ubytování 386 108027,40 

Doprava 2310 435294,90 

Výzkum, sluţby podnikům, reality 398 83428,80 

Ostatní veřejné a osobní sluţby 1694 148079,60 

Domácnosti 2471 373175,90 

Nezatříděno a jiné 10686 223,00 

Celkem 19931 2051560,40 
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Obrázek 5: Graf počtu poţárů v jednotlivých hospodářských odvětvích za rok 2009 v ČR 

 

 

Obrázek 6: Škody vzniklé při poţárů ve vybraných odvětvích za rok 2009 v ČR 
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3.6 Vyhodnocení statistik 

Na základě statistického rozboru dostupných dat jsem dospěl k následujícím závěrům: 

 celkový počet poţárů evidovaných v oblasti průmyslu má za posledních 15 let 

klesající tendenci, 

 celkové cenové dopady poţárů v oblasti průmyslu se s mírnými výkyvy udrţují 

na stejných hodnotách kolem 600 milionů korun ročně, 

 vývoj cenového dopadu vztaţeného na jeden poţár, v průmyslu, má rostoucí 

tendenci. 

Průmyslové podniky mají často instalovány systémy CCTV, které vyuţívají ke 

sledování technologických částí procesů. V případě porušení technologických procesu, nebo 

při poruše některého ze zařízení, by mohlo dojít ke vzniku MU typu poţár. Pokud by bylo 

moţné vyuţít systém CCTV k monitorování hasebního procesu, mohlo by to vést ke sníţení 

finanční náklady, potřebných na odstranění následků po poţáru a současně zvýšit bezpečnost 

zaměstnanců na pracovišti. 

Následující kapitoly diplomové práce jsou věnovány teoretickým poznatkům 

týkajících se detekce poţáru s vyuţitím prvků CCTV. Snahou v případě experimentální části 

je posoudit moţnost vyuţití běţných systémů CCTV při monitorování poţáru ve fázi jeho 

likvidace v mém případě za vyuţití plynových stabilních hasicích zařízení. 
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4 Parametry poţáru vhodné k detekci pomocí kamery 

Libovolný poţár vznikající v místnosti tvoří zdroj řady fyzikálních parametrů, 

charakterizujících jak vlastní ohnisko hoření, tak i změnu vlastností prostředí v místnosti. 

Obecným principem činnosti všech automatických zařízení pro zjišťování vzniku poţáru je 

měření těchto fyzikálních parametrů. Soubor parametrů "generovaných" ohniskem poţáru je 

moţné rozdělit na dvě základní skupiny [25]: 

1. První skupina - Ohnisko poţáru je zdrojem elektromagnetického vyzařování v části 

spektra od oblasti infračervené (dále jen IR) aţ po oblast ultrafialovou (dále jen UV). 

Spektrální sloţení záření a jeho integrální intenzita závisí na mohutnosti zdroje hoření, 

hořícím materiálu a typu hoření (ţhnutí, plamenné hoření). Patří zde parametry, které 

nejsou svázány s pohybem a rozšířením produktů hoření tj. s procesem přenosu hmoty 

vyvolaným vzestupným konvektivním proudem od ohniska poţáru. [25] 

2. Druhé skupina - Vznikající poţár způsobuje zvyšování teploty vzduchu, coţ 

vyvolává vznik konvektivního proudu, přenášejícího ke stropu místnosti produkty 

hoření a teplo. Důsledkem tohoto přenosu jsou změny charakteristik prostředí pod 

stropem, které mohou být zjištěny zařízeními různých druhů. Patří zde parametry, 

které jsou svázány s pohybem (šířením) produktů hoření (poţární aerosoly) od ohniska 

poţáru. [25] 

V souvislosti s detekcí poţáru pomocí systémů CCTV jiţ tento systém nebudu nazývat 

systémem CCTV, ale nově názvem systém videodetekce poţáru (dále jen SVDP). SVDP jsou 

ve srovnání s tradičními tepelnými, kouřovými, hlásiči vyzařování plamene, či detektory 

plynu, relativně novou technologií. V rámci této diplomové práce bylo mým záměrem 

posoudit moţnost vyuţití toho systému k monitorování procesu hašení poţáru. 

SVDP byly vyvinuty hlavně proto, ţe doba od vzniku do zjišťování poţárů je 

rozhodující z pohledu minimalizace následků poţáru a současně dopadu poţáru na lidské 

zdraví a lidské ţivoty. SVDP nemá přenosová zpoţdění jako je to u konvenčního detektoru. 

Tento systém je potenciálně vyuţitelný pro monitorování velkých oblastí s vyuţitím pouze 

jediného senzoru (kamery). SVDP můţe být, jako jeden z mála, vhodný pro detekci poţárů, 

kdy se kouř nešíří „klasickým" způsobem, tj. v situacích jako jsou poţáry v tunelech, dolech, 

leteckých hangárech, skladech, popřípadě v objektech s umělým větráním. Videodetekce 

poţáru se také velmi dobře hodí pro sledování velkých, otevřených oblastí jako např. 

petrochemických rafinérií, areálů chemických závodů, lesů, apod. 
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Obrázek 7: Blokové schéma SVDP 

Blokové schéma SVDP je ukázáno na Obrázku 7. Typický SVDP se skládá z jedné 

nebo více videokamer připojených k přenosovému zařízení, prostřednictvím kterého je signál 

z kamery přenášen do zařízení pro zpracování signálu, kde je dále zpracováván. Přenos dat 

můţe být realizován analogově, například s vyuţitím koaxiálního kabelu. Další moţností, je 

zcela digitální přenos dat, ten je zprostředkován pomocí ethernetového (síťového) kabelu. 

Přenos dat lze řešit také pomocí bezdrátových zařízení. Zařízení pro zpracování signálu, 

disponuje softwarovými algoritmy, které rozpoznávají kouř, plameny, nebo oba tyto jevy 

obsaţené ve videosnímku a spouští výstrahy a poplachy.  Alarmy, výstrahy, a video obrazy 

z SVDP mohou být zobrazeny na lokálních stanovištích, nebo pomocí dalších přenosových 

cest přenášeny ke vzdálenému stanovišti. 

SVDP je standardně napájen z elektrické sítě. Stále častější variantou je však řešení, 

kdy jsou digitální kamery napájeny pomocí ethernetového kabelu, čímţ se výrazně 

zjednodušuje samotná instalace systému. SVDP jsou stejně jako konvenční detektory 

opatřeny výstrahou poklesu napětí.  

Zjišťování poţárů pomocí SVDP se neřídí fyzikální parametry poţáru, které vyuţívají 

k detekci v současnosti pouţívané hlásiče poţáru, jakými jsou např. teplota či rychlost změny 

teploty, změna optických vlastností v prostředí apod. Místo toho, řada softwarových 

algoritmů hledá ve videosnímcích zájmové pixely, které nesou znaky odpovídající jednomu 

nebo více parametrů poţáru. Mezi tyto parametry poţáru patří např. barva plamene, tzv. 

blikání (oscilační kmitočet plamene) a intenzita vyzařování plamene. Tyto parametry jsou 

vyuţívány u metod videodetekce plamene. Pro detekci poţáru s vyuţitím metody identifikace 

kouře ve videosnímcích jsou vyhledávány parametry kouře, jako např. zastínění pozadí, 

dynamické změny obrazu, turbulence apod. Pixely, ve kterých jsou tyto průvodní jevy poţáru 

identifikovány, jsou v průběhu času vyhodnocovány řídící jednotkou vyuţívající, např. 

neuronové sítě, fuzzy logikou, rozhodovacími stromy, aby se určilo, zda vypukl poţár. 
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V současnosti vyuţívané metody videodetekce poţáru, lze dle parametrů poţáru, které 

snímají rozdělit, na: 

 metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci plamene ve snímaném 

obraze, 

 metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci kouře ve snímaném obraze. 

4.1 Metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci plamene ve 

snímaném obraze 

Tyto metody vyuţívají k detekci poţáru jiţ výše zmiňované parametry plamene, tzn. 

barvu plamene, blikání (oscilační kmitočet plamene) a intenzitu vyzařování plamene. 

V současnosti se vyuţívají metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci plamene ve 

snímaném obraze od těchto autorů: 

1. Healy [8] pouţil základní barevné modely k tomu, aby oddělily barevné obrazové 

pixely obsaţené v pixelech plamene, od těch neplamenných. Plamenné pixely 

následně spojil do jedné oblasti tvořící celý plamen.  

2. Phillips a Dedeoglu [11] vyuţili před-zapracované barevné modely k tomu, aby zjistili 

oblast poţárně-barevných pixelů, a následně vyuţili dočasnou variaci intenzit pixelu 

k tomu, aby přesně určili poţární pixely. Tato dočasná variace je uváděna často jako 

tzv. blikání. Přístupy Phillipse a Dedeogla  se od sebe liší v barevné modelové stavbě 

a v tom jakým způsobem vypočítat tzv. blikání.  

3. Liu a Ahuja [10] poprvé vyuţili barevné modely k tomu, aby rozdělili na barevné 

úseky oblasti plamene. Metoda je podobná jakou vyuţil Healy. Liu a Ahuja, ale 

následně vyuţili dočasné modely k tomu, aby klasifikovaly tvary barevných regionů 

a zjistily tak plamen. 

4. Privalov a Shakhutdinov [12] se rozhodli nevyuţít barevný model, místo toho nejprve 

hledají oblasti s jasným statickým jádrem a dynamickou hranicí. Pak tyto oblasti člení 

na oblasti plamenné a neplamenné pouţitím například neuronové sítě. 

4.2 Metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci kouře ve 

snímaném obraze 

Metody videodetekce poţáru, zaloţené na detekci kouře, rozpoznávají změny 

v sekvencích snímaného obrazu a v rámci těchto změn se snaţí rozpoznat, zda se jedná 

o kouř. V současnosti jsou vyuţívány metody těchto autorů: 
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1. Fujiwara a Terada [6] navrhovali pouţít fraktální kódovaní k tomu, aby extrahovali 

kouřové oblasti z video obrazu. Vyuţívali vlastností „vlastní-podobnosti“ tvarů kouře 

k tomu, aby našli rysy kouřových oblastí v kódu produkovaném fraktálním kódováním 

obrazu. 

2. Kopilovic [9] vyuţil nepravidelnosti v pohybu zásluhou ne-stálosti kouře. Vypočítal 

trajektorii pohybu kouře, na základě porovnání dvou přiléhajících obrazů, a potom 

pouţil entropii distribuce směrů pohybu jako klíčového rysu k tomu, aby rozlišovat 

pohyb kouře od ne-kouřového pohybu.  

3. Töreyin [13] vyuţil vlastnosti z obrazu jako pohyb, blikání, rozmazané okraje k tomu, 

aby videosnímek rozdělil na úseky pohybující se, blikající, a okrajové-rozmazané. 

Metodami k získání těchto vlastností byly odečtení pozadí, vlnové propusti 

a prostorové vlnové propusti. 

4. Vicente a Guillemant [14] extrahovali místní pohyby ze skupinové analýzy bodů ve 

vícedimenzionálním přechodovém zaplnění prostoru k tomu, aby sledoval místní 

dynamické oblasti pixelů a potom, vyuţili rysy rozdělení rychlostí z histogramu 

k rozlišení mezi kouřem a různými přírodními úkazy, jako jsou např. mraky a větrem 

zmítané stromy, které mohou způsobit podobné oblasti pixelů, jako má kouř.  

Příklady barevně ohraničených detekovaných kouřových oblastí jsou znázorněny na 

Obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Ukázky detekce kouře 

4.3 Omezení pouţitelnosti SVDP 

Schopnost SVDP, odhalit poţár, závisí na schopnosti těchto systému správně 

detekovat některé z parametrů poţáru, které byly uvedeny výše. Dalšími moţným faktorem, 

který můţe ovlivnit detekci poţáru pomocí SVDP, je pozadí, proti kterému je poţár snímán. 

Barva pozadí, osvětlení snímané scény, pohyb objektů nebo lidí na snímané scéně, všechny 

tyto faktory hrají pro správnou detekci poţáru svoji roli. Jasné omezení pak vyplývá z faktu, 

ţe detekce poţáru je omezena pouze na oblast snímanou SVDP. [15] 
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Jako u kaţdého hlásiče poţáru, nemusí být SVDP schopný zjistit poţár, který se na 

snímané scéně jeví jako příliš malý. Velikost poţáru ve snímané scéně bude záviset na 

velikosti samotného poţáru, vzdálenosti poţáru od kamery, a na objektivu kamery, která je 

součástí SVDP. Obráceně platí, ţe relativně velký poţár by mohl zůstat neodhalen, pokud 

kamera, kterou v SVDP vyuţíváme, má širokoúhlý objektiv. [15] 

SVDP můţe mít dále problém detekovat poţár proti pozadí snímané scény, které má 

stejnou intenzitu vyzařování nebo barvu jako plamen poţáru. U metod videodetekce plamene 

nastává problém, pokud detekujeme poţáry, jejichţ barva plamene je modrá (např. plamen 

alkoholu), proti pozadí snímané scény, na kterém je modrá obloha. S podobným problémem 

se můţeme setkat i u metod videodetekce kouře. Je nemoţné detekovat např. šedý kouř proti 

pozadí snímané scény, na kterém je zamračená obloha, nebo detekovat černý kouř proti 

pozadí snímané scény, na které je noční obloha. [15] 

SVDP má problém také s detekcí poţárů s laminárním plamenem a dále poţárů 

pohybující se předmětů, jako můţe být např. poţár jedoucího automobilu. Schopnost 

detekovat „pohybující“ se poţár bude záviset na rychlosti jeho pohybu, softwarové 

identifikaci parametrů poţáru a rychlosti uzávěrky kamery. Videokamery mají často rychlost 

uzávěrky okolo 1/60 sekundy. Jestliţe se poţár významně posune, zatímco je uzávěrka 

otevřená, pak bude viditelný obraz rozmazaný stejně, jako kdyby byl poţár stacionární 

a pohybovala se kamera. Setrvačnost obrazu můţe odstranit tvar či charakteristické pohybové 

parametry poţáru uţívané pro jeho detekci. [15] 

4.4 Úkoly do budoucnosti v oblasti systémů videodetekce poţárů  

SVDP nejsou jednotné zařízení, jako jsou konvenční detektory. SVDP je komplexní 

systém senzorů, přenosových cest a zařízení, počítačového hardware a hlavně software. 

Certifikační procedura tak vyţaduje testování kaţdé kombinace specifické kamery, objektivů, 

přenosových cest, procesoru a software, coţ je komplikované jak pro testovací činnost, tak 

pro výrobce. [15] 

SVDP bude muset být vybaven samočinnou kontrolou, zvláště s ohledem na kvalitu 

obrazu. Snímaná scéna musí mít dostatečné osvětlení, kamera musí mít správné nastavení 

barev (kdyţ je poţadovaná), dále musíme správně vybrat zorné pole kamery, ohnisko 

a výhled kamery nesmí být zakrytý jinými objekty, nebo přírodními úkazy. [15] 

SVDP můţe v zásadě sdílet hardware s ostatními systémy. To je zvláště ţádoucí, 

pokud jsou jiţ v objektu instalovány bezpečnostní kamery a komunikační infrastruktura. Je-li 
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sdílení povolené, pak je třeba zabezpečit, aby SVDP měl přednost před dalšími zařízeními 

komunikujícími po stejné komunikační lince. [15] 

Uţivatelé SVDP budou ovšem chtít tento systém vyuţít nejen uvnitř budov, ale i ve 

venkovním prostředí, coţ představuje problém s rozsahem střídání různých pozadí obrazu. 

Zatím totiţ není ţádný způsob, jako testovat veškeré moţné scénáře, které se na pozadí 

obrazu mohou vyskytnout. [15] 
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5 Oscilační kmitočet plamene 

Tato kapitola je věnována teoretickému rozboru problematiky oscilačního kmitočtu 

plamene při různých reţimech nestabilit plamene. 

5.1 Vznik a rozvoj vírových struktur 

Původ turbulentního proudění při poţárech za běţných podmínek spočívá především 

ve vznášivém zrychlení zahřátých zplodin hoření, které mají niţší hustotu neţ okolní vzduch. 

Vlivem hydrodynamických nestabilit vznikajících na tomto rozhraní se v prostředí plamene 

přirozeně utváří komplexní vírové struktury, které jsou jedním z charakteristických projevů 

chování poţáru. [2], [16]  

Tři základní principy související s tvorbou vírových struktur [1][3]: 

1. vznik rotačního pohybu v malých měřítcích v souvislosti s přítomností hustot 

a působením vektoru gravitace (bioklimatická vířivost), 

2. růst velkorozměrových vírových struktur (amalgamace a párování), 

3. turbulentní kaskádní proces rozpadu velkých vírů (produkce malých vírových 

struktur). 

Experimentální data získaná pozorováním plamene o různých průměrech a z různých 

druhů paliv poukazují na takřka pravidelné oscilace, které vznikají v souvislosti s tepelně 

indukovanými hydrodynamickými nestabilitami, tedy při tvorbě vírových struktur během 

procesů hoření. [2],[16] 

5.2 Frekvence oscilace plamene o kruhovém základě 

Plamen s kruhovým základem představuje v současnosti téměř dominantní model, 

vyuţívaný pro účely praktického odhadu oscilačního kmitočtu plamene. [26] V odborné 

literatuře lze nalézt mnoho empirických vztahů pro odhad frekvence oscilace plamene f. 

Příklady vybraných empirických vztahů pro stanovení frekvence oscilace v závislosti na 

průměru poţáru, uvádějí rovnice 1 aţ 3: 

 Hamins a kolektiv [24] 

         (1) 

 Pagni [23] 

         (2) 
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 Cetegen a Ahmed [16] 

         (3) 

kde D je průměr poţáru v metrech a g je gravitační zrychlení v m/s
2
. 

5.3 Oscilační kmitočet plamene o nekruhovém základu 

Pro případ plamene o nekruhovém základu lze uvést aproximaci, kterou uvádí 

Thuillard [21]. Ten konstatuje, ţe v případě hořáku, který má obdélníkový základ o délce l 

a šířce w platí následující: 

Oscilační kmitočet plamene není závislá délce hořáku l v případě, ţe délka hořáku l je 

v rozmezí w – 5w, kde w je šířka hořáku. Aproximace pro stanovení frekvence oscilace 

plamene pak dána rovnicí 4. 

         (4) 

Tato aproximace je dobře uplatnitelná pro poţáry, kde šířka základu poţáru w je větší 

neţ > 10 cm. 

V případě, kdy je delší strana obdélníkového hořáku l přiléhající ke zdi, pak je 

oscilační kmitočet plamene taková, jako by byla šířka hořáku 2w. Aproximace pro stanovení 

oscilačního kmitočtu plamene je pak dána rovnicí 5. 

        (5) 

5.4 Reţimy nestabilit plamene 

Experimentální studie provedené Cetegenem at.al. [1] ukázaly, ţe v nepředmíseném 

difusním plamenu, lze identifikovat dva rozdílné reţimy nestabilit plamene a to: 

 sinusový reţim, 

 varikózní reţim.  

Sinusový reţim (Obrázek 9b) je charakteristický pro plameny vycházející ze zdrojů 

s malými průměry. Tato nestabilita vzniká podél celého toku plamene, uzavírá plamen do 

jakési obálky, opticky se vlnící od „paty“ plamene aţ po jeho špičku. [1], [2] 

Varikózní reţim (Obrázek 9a), se vyskytuje u plamenů, vycházejících ze zdrojů 

o velkém průměru. V tomto reţimu má oscilace plamene za následek tvorbu prstencových 

vírových struktur, které postupují skrz plamen a způsobují periodické odtrhávání vrcholu 

plamene. Vizuálně se varikózní reţim oscilace plamene projevuje „odskakováním“ vrcholku 
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plamene a pozorovatelným poklesem výšky plamene. Průměrné výšky plamene v tomto 

reţimu jsou ve srovnání se sinusovým reţimem oscilace plamene niţší. [1], [2] 

 

Obrázek 9: Reţimy oscilace plamene [3] 

Bylo experimentálně dokázáno Cetegenem at.al. [1], ţe plamen můţe přecházet 

z jednoho reţimu oscilace na druhý a naopak. Tyto přechody, mezi jednotlivými reţimy 

oscilace, probíhají v důsledku změn koncentrace oxidačního prostředku v hořlavé směsi. 

Oscilace plamene mohou být úplně potlačeny u plamenů hořících ve směsích kyslíku a hélia, 

kde je vysoký poměr hélia v poměru k oxydantu. V případě niţších koncentrací helia, můţe 

oscilační kmitočet plamene nabývat nízkých hodnot. Za účelem zvýšení vznosného účinku, 

byla dále studována směs CO2±O2. Nicméně, bylo zjištěno, ţe účinky na změnu oscilačního 

kmitočtu plamene, vlivem zvýšení koncentrace, jsou ve srovnání s plameny hořícími ve 

vzduchu malé. [1] 

Pravděpodobnost výskytu varikózního reţimu oscilace plamene souvisí s tzv. 

počátečním Richardsonovým číslem. Počáteční Richardsonovo číslo je definováno jako 

poměr velkosti průměru hořáku d násobené gravitačním zrychlením g / rychlost průtoku 

paliva Vf na druhou (Rovnice 6). [1] 
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        (6) 

Při velkých hodnotách počátečního Richardsonova čísla (to jest kombinace nízké 

rychlosti výtoku paliva / velký průměrů hořáku) se čelo plamene prudce zúţuje směrem k ose 

plamene. Začnou se vytvářet prstencové víry velmi blízko výstupu z hořáku, které způsobují 

varikózní mód. [1] 

Na druhou stranu, pro menší hodnoty počátečního Richardsonova číslo (to jest 

kombinace vyšší rychlosti paliva / malý průměrů hořáku) platí, ţe se obal plamene stáhne 

a plamen se celkově zmenší a přechází do sinusového reţimu. Bylo také zjištěno, ţe 

nestabilita se můţe vyvíjet z jednoho módu k druhému a pravděpodobnost pozorování 

varikózního módu je vyšší s rostoucím počátečním Richardsonovým číslem (viz. 

Obrázek 10). [1] 

5.5 Oscilační kmitočet v sinusovém a varikózním reţimu 

Rozdíly mezi reţimy oscilace plamene se také odráţejí na oscilačním kmitočtu 

plamene, coţ bylo zjištěno zkouškami, při kterých se oscilační kmitočty detekovaly pomocí 

tlakových sond, jeţ byly umístěny podél osy pozorovaného plamene ve vzdálenosti 1.5 - 2.0 

průměrů hořáku. Oscilace byly zachyceny ve výšce 1.5 průměrů hořáku. Následná frekvenční 

spektra byla získávána, dokud se nevyskytl přechod z jednoho módu nestability na další. Na 

Obrázku 11a, byl plamen původně nestabilní ve varikózním módu s  oscilačním kmitočtem 

plamene asi 9,7Hz a první harmonickou 19,4 Hz. Na Obrázku 11b, plamen ještě osciluje ve 

varikózním módu, zatímco se začaly objevovat nové kmitočty spojené se sinusovým módem. 

Z podstaty Obrázku 11c, vyplývá, ţe plamen je v módu přechodu, kde existují oba reţimy 

oscilace současně a amplitudy oscilace (zaloţené na rychlosti fluktuace) jsou porovnatelné. 

Další kmitočty ve spektru, jsou ty z první harmonické varikózního reţimu a rozdílů frekvencí 

Obrázek 10: Pravděpodobnost vzniku varikózního reţimu jako funkce počátečního Richardsonova čísla [1] 
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mezi dvěma reţimy. Na Obrázku 11d a 11e, se vyskytují oscilace plamenu v sinusovém 

reţimu s malými zbytky kmitočtových vrcholků varikózního reţimu. Na Obrázku 11f a g, je 

viditelný přechod ze sinusového do varikózního reţimu. [1] 

Stejně tak jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, i oscilační kmitočet plamene lze 

ovlivnit pomocí tzv. počátečního Richardsonova čísla. Obrázek 12 ukazuje závislost 

oscilačního kmitočtu plamene na počáteční hodnotě Richardsonova čísla Ri0 pro oba reţimy 

Obrázek 11: Spektrum oscilačních frekvencí vznosného plamene propanu (0.8 kW, d = 3.8 cm) ukazuje 

přechod nejprve z varikózního do sinusového reţimu a) aţ d) a později ze sinusového reţimu zpět do 

varikózního d) aţ (g) [1] 
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nestabilit plamene. Na obrázku jsou znázorněny očekávané oscilační kmitočty plamene ve 

varikózním reţimu, které se naklání k horizontále kmitočtového dělení f(g/d)
1/2

. Bylo zjištěno, 

ţe tyto hodnoty platí pro široký okruh velikostí hořáku od 2.0 cm do 20 m. [16] 

Hodnota f(d/g)
1/2

 pro tyto experimenty (≈0,6) je mírně vyšší neţ ta pro 

širokorozsahovou korelaci průměru (≈0.5) získaný dříve [16].   

 

Obrázek 12: Vývoj oscilačních kmitočtů vznosného plamenu pro varikózní a sinusový reţim uvedené ve 

formě  závislosti f(d/g)1/2 na počátečním Richardsonově čísle [1] 

Varikózní reţim projevuje silnou závislost oscilačního kmitočtu plamene na průměru 

poţáru d
-1/2

. U sinusového reţimu se naopak projevuje poměrně slabá závislost oscilačním 

kmitočtu plamene na průměru poţáru d
-0.1

. V jistém ohledu je tato slabá závislost očekávána, 

protoţe oscilace se vyvíjí po celém obalu plamene jiţ od ústí hořáku.  

Pozorované přechody z laminárního k oscilačnímu plamenu a přechody mezi 

varikózním a sinusovým reţimem naznačují, ţe varikózní mód je jiným projevem 

konvekčního typu nestability.  [1], [2] 
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6 Experimentální část 

Při experimentální části diplomové práce bylo v rámci řešení předmětné problematiky 

vyuţito metody laboratorního experimentu. Cílem tohoto experimentu bylo získat poznatky, 

které by umoţnily zhodnotit vliv aplikace zvolených hasících látek na parametry poţáru, 

vyuţívané pro monitorování procesu hašení poţáru pomocí systému CCTV.  

6.1 Experimentální sestava 

Pro experimentální měření jsem vyuţil experimentální sestavy, která je dostupná 

v laboratoři č. 116 FBI VŠB-TUO. Tuto experimentální sestavu lze rozdělit na tři základní 

části: 

1. Modifikovaný pohárkový hořák, který byl v mém případě zvolen jako fyzikální 

model poţáru, jelikoţ poskytuje, pro můj experiment poţadovaný, nepřimísený 

(difuzní) plamen. 

2. Systém přívodu médií, který se skládá z přívodu paliva, přívodu vzduchu 

a přívodu hasících látek. Tento systém umoţňuje plynulou regulaci jejich 

průtoku s moţností monitorování aktuálního průtoku zmiňovaných médií. 

3. Systém snímání plamene pohárkového hořáku. Tento systém umoţňuje 

kontinuální záznam snímaného obrazu. 

6.1.1 Modifikovaný pohárkový hořák 

Jako fyzikální model poţáru jsem vyuţil modifikovaný pohárkový hořák (viz. Příloha 

č. 3), který je standardizovaný předpisy ISO 14520 – 1 [19] a NFPA 2001 [18]. Modifikace 

spočívá v přívodu plynných médií do difuzoru pohárkového hořáku. Do difuzoru byly 

zaústěny 3ks mosazných hadicových násadců s vnějším závitem. Rozteč těchto hadicových 

násadců je 120°. Do difuzoru byly dále umístěny skleněné kuličky o průměru 6mm, jejichţ 

účelem je vytvoření homogenní směsi, která je vpouštěna do obtoku hořáku.  

Pohárkový hořák je běţně vyuţíván pro stanovení účinnosti plynných hasiv. Oproti 

jiným typům hořáků (např. Hackenův hořák, Santorův hořák apod.), poskytuje pohárkový 

hořák plamen, který je fyzikálně velmi blízký plamenu skutečného poţáru. Podobnost 

plamene pohárkového hořáku s plamenem skutečného poţáru hořáku je dána relativně velkým 

průměrem vyústění paliva (dvnitřní = 28 mm). Díky tomu jsou v plameni hořáku indukována 

nízkorychlostní pole proudění. Tato vlastnost implikuje nízká Froudeho čísla a dále vzniká 
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fyzikální podobnost plamene pohárkového hořáku se skutečnými poţáry, zejména co se týče 

poţáru kaluţe a nádrţe kapalných uhlovodíků. [3]  

6.1.2 Systém přívodu médií 

Jako palivo byl zvolen metan s čistotou 99,95%. Ten byl do pohárkového hořáku 

přiveden přes měřidlo hmotnostního průtoku (Bronkhorst EL-FLOW) z tlakové láhve 

vybavené redukčním ventilem (Concoa 302). Přívod paliva do měřidla hmotnostního průtoku 

a dále do pohárkového hořáku je realizován pomocí polyetylénových hadiček s vnitřním 

průměrem 4mm a vnějším průměrem 6mm. 

Vzduch byl do měřidla hmotnostního průtoku (Bronkhorst EL – FLOW) přiveden 

z centrálního rozvodu laboratoře VŠB-TUO FBI pomocí tlakové polyamidové hadice 

s vnitřním průměrem 10 mm a vnějším průměrem 12 mm.  

Jako hasící látky byly vybrány argon s čistotou 99,999% a oxid uhličitý s čistotou 

99,95%. Hodnoty minimálních hasících koncentrací těchto hasících plynů jsou uvedeny 

v Tabulce 2. Zdrojem hasících látek byly tlakové láhve s redukčními ventily (WIKA). Přívod 

hasících látek do pohárkového hořáku byl přes měřidlo hmotnostního průtoku 

(Bronkhorst EL – FLOW). V obou případech byly pro rozvod hasících látek pouţity 

polyetylénové hadičky s vnitřním průměrem 4 mm a vnějším průměrem 6 mm. 

Při měření byly vyuţity měřidla hmotnostního průtoku kalibrované pro argon a dusík. 

Pro nastavování průtoku v případě metanu a oxidu uhličitého bylo tedy nutné hodnotu 

průtoku přepočítat na „pomyslný“ průtok dusíku. Pro přepočet jsem vyuţil software, který 

poskytuje výrobce regulační techniky Bronkhorst, dostupný na webové stránce 

http://www.fluidat.com, který po zadání parametru jednotlivých redukčních ventilů vypočte 

korelaci na skutečný průtok. Vzorové seznámení s práci tohoto programu je ukázáno na 

Obrázku 13. Přepočtené hodnoty, které byly nastavovány, jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 2: Minimální hasící koncentrace pro zvolené plyny [4] 

Palivo Hasební látka Chemický vzorec Minimální hasící koncentrace [% obj.] 

metan 
argon Ar 37,3±1,5 

oxid uhličitý CO2 15,7 ± 0.6 
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Tabulka 3: Přepočty hodnot nutné pro nastavení správného průtoku 

Vzorek Palivo 
Průtok 

paliva 

Rychlost 

paliva 

Nastavená 

hodnota 
Obtok 

Průtok v 

obtoku 

Nastavená 

hodnota 

    [ml/min] [cm/s] [ml/min]   [l/min] [l/min] 

0% MEC CH4 554,2 1,5 712 Air 40+0 40+0 

30% 

MEC CO2 CH4 554,2 1,5 712 Air+CO2 38,1+1,88 38,1+2,54 

60% 

MEC CO2 CH4 554,2 1,5 712 Air+CO2 36,2+3,77 36,2+5,06 

90% 

MEC CO2 CH4 554,2 1,5 712 Air+CO2 34,4+5,65 34,4+7,57 

30% 

MEC Ar CH4 554,2 1,5 712 Air+Ar 35,5+4,48 35,5+3,19 

60% 

MEC Ar CH4 554,2 1,5 712 Air+Ar 31+8,95 31+6,34 

90% 

MEC Ar CH4 554,2 1,5 712 Air+Ar 

26,6+13,4

3 26,6+9,47 

 

 

Obrázek 13: Práce s programem na přepočet průtoků 

6.1.3 Systém snímání plamene 

Pro snímání plamene byly vybrány dva odlišné typy videokamer. První kamerou byla 

EverFocus EQ 2700 s rychlostí snímání 25 snímků/s, která je běţně vyuţívaná v systémech 

CCTV. Druhou kamerou byla vysokorychlostní kamera Olympus i-Speed 2, která je unikátní 
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svou rychlostí snímkování aţ 1000 snímků/s. Rychlost snímkování byla v rámci 

experimentálního měření nastavena u kamery Olympus i-Speed 2 na 100 snímků/s. 

Oblast za hořákem byla zakryta černou látkovou plachtou. Toto opatření bylo nutné 

z pohledu eliminace neţádoucí situace, kdy kamery ostřily na zeď za pohárkovým hořákem.  

Při měření kamerou EverFocus EQ2700 bylo nutné vypnout automatické ostření 

kamery a manuálně nastavit parametry tak, aby kamera snímala ostrý a nepřeexponovaný 

obraz. Manuální nastavení kamery bylo moţné aţ po její instalaci do vzdálenosti 1m od 

plamene. Veškeré nastavení kamery je uvedeno v Příloze č. 1 této práce. 

Signál z kamery EverFocus EQ 2700 byl směřován do PC, kde je instalována 

videokarta National Instrument. Nastavení PCI videokarty bylo provedeno přes dodávaný 

software (viz. Příloha č. 2). Pro samotné spouštění procesu snímání plamene jsem navrhl 

skripty (viz. Příloha č. 6) určené pro aplikaci Matlab 2009b, která je dostupná na počítačích 

učeben VŠB-TUO FBI. V případě kamery Olympus i-Speed 2 probíhal záznam 

prostřednictvím zobrazovací jednotky Olympus i-Speed CDU, která součastně slouţí jako 

nahrávací zařízení. Záznam byl ukládán na Memory Flash disk, ze kterého byl pomocí PC 

extrahován do sekvence snímků. 

6.1.4 Schematické znázornění experimentální sestavy 

Experimentální sestavu se skládala se z následujícího zařízení: 

 měřidlo hmotnostního průtoku plynného paliva CH4, 

 měřidlo hmotnostního průtoku vzduchu, 

 měřidlo hmotnostního průtoku CO2, Ar, 

 ovládání a napájení měřidla hmotnostního průtoku CH4, 

 ovládání měřidla hmotnostního průtoku vzduchu, CO2, Ar, 

 hasící látka oxid uhličitý, 

 hasící látka argon, 

 pohárkový hořák, 

 PC pro zpracování dat, 

 videokamera (nově doplněna). 

Pro lepší znázornění a představu o umístění popsaných zařízení v rámci 

experimentální sestavy uvádím schéma (Obrázek 14) a fotografie z experimentálního měření 

plamene pomocí kamery EverFocus EQ 2700 (Obrázek 15). Celkový soupis pouţitých 

přístrojů je uveden v tabulce, která je uvedena v Příloze č. 7. 
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Obrázek 14: Schéma experimentální sestavy  

 

 

Obrázek 15: Měřící sestava - foto 
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6.2 Zpracování dat 

Obrazové data získané z obou videokamer byly zpracovány v aplikaci Matlab 2009b, 

aplikaci OriginPro a v aplikaci SpectrumColorer. Pro účely zpracování dat jsem navrhl skripty 

k aplikaci Matlab2009b, pomocí nichţ jsem zpracoval obrazové data z jednotlivých snímků 

videosekvence záznamu. Tyto skripty jsou uvedeny v Příloze č. 6. Na základě získaných 

hodnot jsem provedl frekvenční analýzu s vyuţitím tzv. rychlé Fourierovy transformace 

(FFT – Fast Fourier Transformation) v aplikaci Origin. Provedená frekvenční analýza mi 

umoţnila získat informace o změnách hodnot oscilačního kmitočtu plamene a amplitudě 

signálu v závislosti na sloţení směsi v obtoku pohárkového hořáku. Grafy frekvenční analýzy, 

pro jednotlivé koncentrace hasících látek, jsou součástí vyhodnocení experimentálního měření 

uvedeného v kapitole 7 této práce.  

Aplikaci SpectrumColorer jsem vyvinul specielně pro účely této diplomové práce. 

Tato aplikace má za vstupní data: 

 oscilační kmitočet plamene vypočítaný pomocí Fourierovy transformace 

jednoho pixelu, 

 a rozměry matice (rozlišení kamery).  

Dále se volí, zda byl plamen kamerou snímán horizontálně, nebo vertikálně. Pro 

spuštění aplikace se vybere zdrojový soubor, ze kterého aplikace čte jednotlivé hodnoty 

a pomocí zabarvení pixelu výsledného obrázku definuje, zda je hodnota rovna, nebo je 

v určitém rozmezí hodnot, blízkých skutečné oscilační frekvenci. Výstupem této aplikace je 

barevné spektrum poskytující informace o intenzitě výskytu oscilačního kmitočtu plamene 

v jednotlivých částech snímaného plamene.  

Ukázky z prostředí aplikace SpectrumColorer jsou uvedeny v Příloze č. 4, této práce. 

6.3 Postup měření 

Jako první jsem prováděl experimentální měření s vyuţitím kamery EverFocus EQ 

2700. 

Podmínky v laboratoři 

Tlak [kPa]: 102 

Teplota [°C]: 22,4 

Relativní vlhkost [%]: 26,6 
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Po instalaci kamery do vzdálenosti 1 m od pohárkového hořáku, jsem provedl 

manuální nastavení parametrů kamery (viz. Příloha č. 1) a manuální zaostření kamery na 

plamen pohárkového hořáku.  

Pomocí redukčních ventilů jsem nastavil hodnoty jednotlivých vstupních tlaků měřidel 

hmotnostních průtoků na 2 bary. Prostřednictvím řídící jednotky E-7110-BB jsem nastavoval 

hodnoty u všech pouţitých měřidel hmotnostního průtoku dle hodnot uvedených v Tabulce 3. 

Objemový průtok metanu jsem nastavil u měřidla hmotnostního průtoku metanu na hodnotu 

554,2 ml/min, jenţ odpovídá výstupní rychlosti metanu z pohárku 1,5 cm/s. Objemový průtok 

vzduchu jsem u měřidla hmotnostního průtoku vzduchu nastavil na hodnotu 40l/min.  

Poté co byly všechny hodnoty nastaveny, jsem provedl zapálení paliva hořáku. Na 

pohárkový hořák jsem vloţil válec z křemíkového skla, které má zamezit vlivům okolní 

atmosféry na plamen pohárkového hořáku. Po dobu jedné hodiny jsem nechal celou 

experimentální sestavu teplotně stabilizovat. 

Na takto připravené experimentální sestavě jsem provedl první sadu 5 měření. Pomocí 

skriptů aplikace Matlab 2009b jsem spouštěl záznam obrazu z videokamery a ten ukládal do 

datové proměnné.  

Po provedení měření s obtokem obsahujícím pouze vzduch jsem provedl sadu pěti 

měření s 30% přídavkem minimální hasební koncentrace (MEC) argonu do vzduchu 

v obtoku. Na měřidle hmotnostního průtoku argonu jsem nastavil objemový průtok 

argonu na 448 ml/min a na měřidle hmotnostního průtoku vzduchu jsem hodnotu objemového 

průtoku sníţil na hodnotu 355 ml/min. Za takto nastavených podmínek jsem pomocí skriptů 

aplikace Matlab 2009b spouštěl záznam obrazu z videokamery a ten ukládal do datové 

proměnné.  

Dále jsem na měřidle hmotnostního průtoku argonu nastavil hodnotu objemového 

průtoku argonu na 895 ml/min. Tato hodnota odpovídá 60% minimální hasební koncentrace 

argonu. Hodnota objemového průtoku na měřidle hmotnostního průtokoměru vzduchu byla 

opět sníţena tentokrát na hodnotu 310 ml/min. Za takto nastavených podmínek jsem provedl 

sadu 5 měření, kdy jsem pomocí skriptů aplikace Matlab 2009b spouštěl záznam obrazu 

z videokamery a ten ukládal do datové proměnné.  

Při posledním měření s argonem jako hasící látkou, jsem na měřidle hmotnostního 

průtoku argonu nastavil hodnotu objemového průtoku argonu 134,3 ml/min coţ odpovídá 

90% minimální hasební koncentrace argonu. Hodnota objemového průtoku na měřidle 

hmotnostního průtokoměru vzduchu byla sníţena tentokrát na hodnotu 266 ml/min Za takto 
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nastavených podmínek jsem provedl poslední sadu 5 měření, kdy jsem pomocí skriptů 

aplikace Matlab 2009b spouštěl záznam obrazu z videokamery a ten ukládal do datové 

proměnné. 

Po dokončení měření s argonem, jako hasící látkou, jsem přistoupil k měření 

s vyuţitím oxidu uhličitého (dále jen CO2) jako hasební látky. Postup byl totoţný jako 

v předchozím případě, tzn. postupně jsem nastavil 30%, 60% a 90% minimální hasební 

koncentrace CO2, přičemţ pro kaţdou koncentraci bylo provedeno pět měření, které byly 

pomocí skriptů zaznamenávány a ukládány do datových proměnných. Začínal jsem s 30% 

minimální hasební koncentrace CO2.  V tomto případě byla na měřidle hmotnostního průtoku 

CO2 nastavena hodnota objemového průtoku CO2 na hodnotu 188 ml/min a hodnota 

objemového průtoku vzduchu na měřidle hmotnostního průtoku vzduchu byla nastavena na 

hodnotu 381 ml/min. Pokračoval jsem s 60% minimální hasební koncentrace CO2.  Hodnota 

na měřidle hmotnostního průtoku CO2 byla nastavena na hodnotu objemového průtoku CO2 

377 ml/min a hodnota objemového průtoku vzduchu na měřidle hmotnostního průtoku 

vzduchu byla sníţena na hodnotu 362 ml/min. Poslední sadou bylo měření 90% minimální 

hasební koncentrace CO2.  Hodnota objemového průtoku CO2 na měřidle hmotnostního 

průtoku CO2 byla nastavena na hodnotu 565 ml/min a hodnota objemového průtoku vzduchu 

na měřidle hmotnostního průtoku vzduchu byla sníţena na hodnotu 344 ml/min. 

Po provedení všech sad měření pomocí kamery EverFocus EQ 27000 jsem přistoupil 

k měření s vyuţitím druhé zmiňované kamery, tedy Olympus i-Speed 2.  

Podmínky v laboratoři 

Tlak [kPa]: 102 

Teplota [°C]: 22,8 

Relativní vlhkost [%]: 26,2 

Postup měření byl naprosto identický jako v případě měření s kamerou EverFocus, aţ 

na způsob ukládání obrazových dat. Ten probíhal s vyuţitím CDU modulu Olympus, který 

slouţí současně jako monitor pro nastavování parametrů kamery a jako záznamové zařízení. 

Data jsou pomocí tohoto ovládacího a monitorovacího modulu ukládána na Flash Memory 

disk. Záznam snímaného obrazu byl spouštěn přímo přes tento modul.  

První sadu měření jsem provedl s metanem bez přídavku hasící látky v obtoku hořáku. 

Následně jsem provedl sadu měření s argonem. Volil jsem přitom postupně 30%, 60% a 90% 

minimální hasební koncentrace argonu. Poslední sady měření jsem provedl s CO2 jako hasící 
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látkou v obtoku hořáku. Volil jsem přitom stejné pořadí tedy 30%, 60% a 90% minimální 

hasební koncentrace argonu CO2. 

Po ukončení měření pomocí obou vybraných kamer jsem uzavřel přívody médií 

pomocí redukčních ventilů a nechal plamen pohárkového hořáku vyhasnout. Posléze jsem 

přistoupil k samotnému zpracování získaných obrazových dat, výsledky jsou shrnuty 

v následující kapitole. 
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7 Výsledky a diskuse 

V rámci experimentálního měření jsem provedl 41 měření. Výsledky z těchto 

experimentálních měření měli ověřit, zda je moţné monitorovat proces hašení pomocí 

systému CCTV. Experimentální měření bylo přitom zaměřeno na monitorování intenzity 

vyzařování plamene a oscilačního kmitočtu plamene. 

Z výsledků získaných při měření plamene metanu provedených s vyuţitím kamery 

EverFocus EQ 2700 lze vyvodit následující poznatky: 

 Plameny vykazovaly pravidelné oscilace 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází ke změně oscilačního kmitočtu plamene 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází ke změně intenzity vyzařování plamene 

 Oscilace plamene byly zaznamenány po celé oblasti plamene 

Plamen metanu bez přidané hasící látky v obtoku na první pohled nevykazoval 

výraznější oscilace. Jak ovšem ukazuje sekvence snímků získaná při experimentálním měření, 

plamen vykazoval varikózní reţim (viz. Obrázek 16). Průměrný oscilační kmitočet, stanovený 

na základě hodnot oscilačních kmitočtů získaných ze sady 5 měření, odpovídá 

hodnotě 9,3998 Hz. Průměrná maximální hodnota amplitudy signálu, stanovená na základě 

maximálních hodnot amplitud signálů získaných ze sady 5 měření, byla stanovena na 

3,6066 a.u. Hodnoty naměřených oscilačních kmitočtů plamene a maximálních hodnot 

amplitud signálů jsou uvedeny v Tabulce 4. Graf frekvenční analýzy je ilustrován na 

Obrázku 23. 

Tabulka 4: EverFocus - MEC 0 oscilační kmitočty z průměru framů 

EverFocus EQ2700 - MEC 0 

Měření 

číslo 

Oscilační 

kmitočet 

[Hz] 

Průměrný 

oscilační 

kmitočet [Hz] 

Maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

Průměrná maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

1 9,3999 

9,3998 

3,7183 

3,6066 

2 9,3998 3,6437 

3 9,3998 3,6437 

4 9,3998 3,5622 

5 9,3999 3,4650 
 

Plamen s přídavkem 30 % minimální hasící koncentrace argonu vykazoval stejně jako 

v předchozím případě varikózní reţim. Ze snímků ilustrovaných na Obrázku 17 je tentokrát 

varikózní reţim mnohem čitelnější neţ v případě MEC 0. Špička plamene je v průběhu 

oscilace plamene viditelně oddělena. Průměrný oscilační kmitočet plamene, stanovený na 
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základě hodnot oscilačních kmitočtů získaných ze sady 5 měření, odpovídá 

hodnotě 9,4999 Hz. Průměrná maximální hodnota amplitudy signálu, stanovená na základě 

maximálních hodnot amplitud signálů získaných ze sady 5 měření, byla stanovena na 

2,7830 a.u. Hodnoty naměřených oscilačních kmitočtů plamene a maximálních hodnot 

amplitud signálů jsou uvedeny v Tabulce 5. Graf frekvenční analýzy je ilustrován na 

Obrázku 24. 

Tabulka 5: EverFocus – 30% MEC Ar oscilační kmitočty z průměru framů 

EverFocus EQ2700 - Argon 30% MEC 

Měření 

číslo 

Oscilační 

kmitočet 

[Hz] 

Průměrný 

oscilační 

kmitočet [Hz] 

Maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

Průměrná maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

1 9,4999 

9,4999 

2,7157 

2,7830 

2 9,4999 2,6135 

3 9,5000 2,7640 

4 9,5000 2,8962 

5 9,4999 2,9256 
 

V případě plamene metanu s přídavkem 60 % minimální hasící koncentrace argonu 

v obtoku, vykazoval plamen varikózní reţim. Ze snímků ilustrovaných na Obrázku 18 je vidět 

jednoznačné odtrhávání špičky plamene specifické pro varikózní reţim. Plamen měl nádech 

do modra, coţ bylo způsobeno poklesem lokálních teplot v plameni. Průměrný oscilační 

kmitočet plamene, stanovený na základě hodnot oscilačních kmitočtů získaných ze sady 

5 měření, odpovídá hodnotě 9,6 Hz. Průměrná maximální hodnota amplitudy signálu, 

stanovená na základě maximálních hodnot amplitud signálů získaných ze sady 5 měření, byla 

stanovena na 1,8646 a.u. Hodnoty naměřených oscilačních kmitočtů plamene a maximálních 

hodnot amplitud signálů jsou uvedeny v Tabulce 6. Graf frekvenční analýzy je ilustrován na 

Obrázku 25. 

Tabulka 6: EverFocus – 60% MEC Ar oscilační kmitočty z průměru framů 

EverFocus EQ2700 - Argon 60% MEC 

Měření 

číslo 

Oscilační 

kmitočet 

[Hz] 

Průměrný 

oscilační 

kmitočet [Hz] 

Maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

Průměrná maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

1 9,6002 

9,6000 

2,0705 

1,8646 

2 9,5997 1,8967 

3 9,6000 1,8782 

4 9,6004 1,8054 

5 9,5996 1,6723 
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Při posledním měření s argonem tedy 90% minimální hasební koncentrací byl plamen 

takřka celý modrý, pouhým okem sotva viditelný, přesto se dal pozorovat jednoznačný 

varikózní reţim (viz. Obrázek 19). Oscilační kmitočet plamene, v tomto případě ale nebyl 

stanoven. Úroveň intenzity vyzařování plamene byla natolik malá, ţe se oscilační kmitočet 

plamene nedal jednoznačně stanovit (viz. Obrázek 26).  

V další fázi jsem jako hasící látku vyuţil CO2. V případě 30% minimální hasící 

koncentrace CO2 se plamen jevil velmi stále, k pulsacím docházelo pouze v jeho vrcholku 

(špičce). Oproti argonu není ze snímků varikózní reţim patrný, zaznamenal jsem pouze 

optické zkracování výšky plamene, které varikózní reţim doprovází (viz. Obrázek 20). 

Průměrný oscilační kmitočet plamene, stanovený na základě hodnot oscilačních kmitočtů 

plamene získaných ze sady 5 měření, odpovídá hodnotě 8,6597 Hz. Průměrná maximální 

hodnota amplitudy signálu, stanovená na základě maximálních hodnot amplitud signálů 

získaných ze sady 5 měření, byla stanovena na 0,6416 a.u. Hodnoty naměřených oscilačních 

kmitočtů plamene a maximálních hodnot amplitud signálů jsou uvedeny v Tabulce 7. Graf 

frekvenční analýzy je ilustrován na Obrázku 27. 

Tabulka 7: EverFocus – 30% MEC CO2 oscilační kmitočty z průměru framů 

EverFocus EQ2700 - CO2 30% MEC 

Měření 

číslo 

Oscilační 

kmitočet 

[Hz] 

Průměrný 

oscilační 

kmitočet [Hz] 

Maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

Průměrná maximální 

hodnota amplitudy 

signálu[a.u.] 

1 8,6999 

8,6597 

0,7353 

0,6416 

2 8,6999 0,7353 

3 8,6999 0,7353 

4 8,5994 0,5011 

5 8,5994 0,5011 
 

V případě 60% minimální hasící koncentrace CO2 (viz. Obrázek 28) a případě 90% 

minimální hasící koncentrace CO2 (viz. Obrázek 28) nebyl oscilační kmitočet plamene 

stanoven.  V obou případech byly plameny zbarveny do modra, v případě 90% minimální 

hasební koncentrace CO2 byl plamen modrý celý, pouhým okem sotva viditelný. Díky velmi 

malé intenzitě vyzařování plamene způsobené poklesem lokálních teplot v plameni nebylo 

moţné oscilační kmitočet pro tyto dvě koncentrace stanovit (viz. Obrázek 29 a Obrázek 30).  
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Obrázek 16: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 0% příměsí hasební látky 

 

 

Obrázek 17: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 30% MEC Ar 

 

 

Obrázek 18: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 60% MEC Ar 

 

 

Obrázek 19: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 90% MEC Ar 
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Obrázek 20: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 30%MEC CO2 

 

 

Obrázek 21: EverFocus - Pohled na plamen metanu 

s 60%MEC CO2 

 

 

Obrázek 22: EverFocus - Pohled na plamen 

metanu s 90%MEC CO2 
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Obrázek 23: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření MEC 0 

 

Obrázek 24: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 30% MEC Ar 
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Obrázek 25: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 60% MEC Ar 

 

Obrázek 26: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 90% MEC Ar 
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Obrázek 27: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 30% MEC CO2 

 

Obrázek 28: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 60% MEC CO2 
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Obrázek 29: EverFocus - Frekvenční analýza pro měření 90% MEC CO2 

 

Z grafů frekvenčních analýz získaných pomocí Fourierovy transformace je zřejmé, ţe 

se zvyšující se hasební koncentrací dochází ke zvyšování oscilačního kmitočtu plamene. 

Závislost oscilačního kmitočtu plamene metanu na koncentraci hasící látky i koncentraci 

kyslíku, lze vysvětlit závislosti na hodnotě Richardsonova čísla v souladu s poznatky 

Cetegen at. al. [1]. Oscilační kmitočet plamene se za předpokladu, ţe jsou průměr 

pohárkového hořáku i výtoková rychlost paliva konstantní, sniţuje v důsledku sniţující se 

hodnoty Richardsonova čísla. 

Poznatky z mého experimentálního měření a poznatky Cetegen at. al. [1] jsou tedy 

v rozporu. Tento fakt, lze ale vysvětlit jevem, který se v případě pouţití kamery EverFocus 

vyskytuje. Jedná se tzv. antialiasing. Shannon-Kotelnikův teorém říká, ţe pokud chceme měřit 

jev o určité frekvenci, musí mít zařízení, určené ke snímání tohoto jevu, frekvenci snímkování 

minimálně dvojnásobnou oproti frekvenci snímanému jevu. Pokud není tato podmínka 

dodrţena, dochází k tzv. antialiasingu (frekvence snímaného jevu se můţe vyskytnout 

s frekvenčním posunutím). V případech, kdy během snímání jevu dojde k antialisingu, platí 

pro výpočet skutečné frekvence snímaného rovnice 7. 

        (7) 
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Kde fs je frekvence snímání kamery, f je změřený oscilační kmitočet a f’ je výsledný 

přepočtený oscilační kmitočet. 

 Za těchto okolností lze tedy konstatovat, ţe hodnota oscilačního kmitočtu nabývá sice 

na první pohled s rostoucí koncentrací hasící látky vyšší hodnoty, ale jedná se o důsledek 

antialiasingu, protoţe kamera EverFocus nedisponuje dostatečnou snímkovací frekvenci. 

Pokud oscilační kmitočty získané experimentálním měřením dosadíme do rovnice (7) 

zjistíme, ţe se potvrzuje tvrzení Cetegen at. al. [1] a oscilační kmitočty ve skutečnosti 

opravdu s přídavkem hasiva klesají. 

V případě intenzity vyzařování plamene metanu lze z výsledků, které byly získány 

experimentálním měřením konstatovat, ţe intenzita vyzařování plamen je závislá na 

koncentraci hasící látky v obtoku plamene. Vzhledem ke skutečnosti, ţe okamţitá hodnota 

amplitudy signálu je závislá na intenzitě vyzařování plamene, lze intenzitu vyzařování 

plamene u jednotlivých měření prezentovat hodnotou amplitudy signálu. 

Hodnoty oscilačních kmitočtů pro předchozí případy, byly stanoveny způsobem, kdy 

hodnoty pixelů v jednotlivých snímcích, byly zprůměrovány a následně byla provedena tzv. 

rychlá Fourierova transformace. V rámci zjišťování intenzity výskytu oscilačního kmitočtu 

v oblasti plamene jsem provedl Fourierovu transformaci pro všechny pixely jednoho snímku, 

tzn., zkoumal jsem změnu jednotlivých pixelů snímku v čase. Tímto způsobem jsem vytvořil 

matici s oscilačními kmitočty pro jednotlivé pixely, kterou jsem vyuţil k vizualizaci intenzity 

výskytu oscilačního kmitočtu v plameni.  

Pomocí aplikace SpectrumColorer (ukázka aplikace viz. Příloha č. 4) jsem 

vygeneroval sadu obrázků, které zachycují intenzitu výskytu oscilačního kmitočtu v plameni.  

Pro volbu barevného odstínu pixelů plamene v generovaném obrázku byla zvolena 

následující kritéria (viz. Obrázek 30). Kde OK je oscilační kmitočet a PV je pixel value, tedy 

hodnota v daném pixelu. Horní řada platí pro hodnoty PV, které jsou vyšší neţ je průměrný 

oscilační kmitočet daného měření, spodní řada platí pro hodnoty PV niţší neţ je oscilační 

kmitočet daného měření.  

 

Obrázek 30: Legenda k barevným spektrům 

Bylo zjištěno, ţe vlivem zvyšující se koncentrace hasící látky v okolí plamene 

a v důsledku poklesu lokálních teplot v plameni, lze pozorovat oscilace plamene ve stále větší 

části plamene (viz Obrázek 31). 
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Obrázek 31: EverFocus - Intenzita výskytu oscilačního kmitočtu v jednotlivých částech plamene 

Z výsledků získaných při měření plamene metanu provedených s vyuţitím kamery 

Olympus i-Speed 2 lze vyvodit následující poznatky: 

 Plameny vykazovaly pravidelné oscilace 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází ke změně oscilačního kmitočtu plamene 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází ke změně intenzity vyzařování plamene 

 Oscilace plamene byly zaznamenány po celé oblasti plamene 

Výsledky z experimentálního měření s vyuţitím kamery Olympus jsou shrnuty do 

Tabulky 8. 

Plamen metanu bez přidané hasící látky v obtoku vykazoval jasné oscilace. Jak 

ukazuje sekvence snímků získaná při experimentálním měření, plamen vykazoval varikózní 

reţim, kdy docházelo k odtrhávání špičky plamene (viz. Obrázek 32). Oscilační kmitočet 

plamene, byl stanoven na hodnotu 15,3333 Hz. Maximální hodnota amplitudy signálu, byla 

stanovena na 0,2351 a.u., graf frekvenční analýzy je ilustrován na Obrázku 38. 

Plamen s přídavkem 30 % minimální hasící koncentrace argonu vykazoval stejně jako 

v předchozím případě varikózní reţim. Ze snímků ilustrovaných na Obrázku 33 je tentokrát 

varikózní reţim mnohem čitelnější neţ v případě MEC 0. Špička plamene je v průběhu 
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oscilace plamene viditelně oddělena zúţena a následně odtrhnuta. Oscilační kmitočet plamene 

byl stanoven na hodnotu 15,2278 Hz. Maximální hodnota amplitudy signálu, byla stanovena 

na 0,22899 a.u, graf frekvenční analýzy je ilustrován na Obrázku 39. 

Tabulka 8: Olympus - Výsledky experimentálního měření 

 Olympus i-SPEED 2 - Oscilace celých framů 

Hasební látka 
Procent hasební 

koncentrace [%] 

Oscilační kmitočet 

[Hz] 

Maximální hodnota 

amplitudy signálu[a. u.] 

Argon 
30 15,2278 0,2290 

60 15,1333 0,2022 

CO2 

30 16,0000 0,2266 

60 X X 

90 X X 

MEC 0 15,3333 0,2351 
 

I v případě plamene metanu s přídavkem 60 % minimální hasící koncentrace argonu 

v obtoku, vykazoval plamen varikózní reţim. Ze snímků ilustrovaných na Obrázku 34 je vidět 

jednoznačné odtrhávání špičky plamene specifické pro varikózní reţim. Plamen měl nádech 

do modra, coţ bylo způsobeno poklesem lokálních teplot v plameni. Oscilační kmitočet 

plamene byl stanoven na hodnotu 15,1333 Hz. Maximální hodnota amplitudy signálu, byla 

stanovena na hodnotu 0,20219 a.u., graf frekvenční analýzy je ilustrován na Obrázku 40. 

Při měření s 90% minimální hasící koncentrace došlo k situaci, při které intenzita 

vyzařování plamene byla natolik nízká, ţe kamera Olympus nebyla schopna plamen vůbec 

zachytit. Proto nebylo moţné provést pro tuto minimální hasící koncentraci experimentální 

měření a stanovit tak oscilační kmitočet plamene a maximální hodnotu amplitudy signálu. 

Přistoupil jsem tedy k dalšímu měření tentokrát s vyuţitím CO2 jako hasící látky. 

Plamen CO2 se jevil jako velmi stálý, oscilace byly pozorovatelné pouze ve špičce plamene. 

Při experimentálním měření se však podařilo zaznamenat data jen v případě 30% minimální 

hasící koncentrace CO2 (viz- Obrázek 35). Oscilační kmitočet plamene při této koncentraci 

byl stanoven na 16 Hz. Maximální amplituda signálu, byla stanovena na hodnotu 0,2266 a.u., 

graf frekvenční analýzy je ilustrován na Obrázku 41. 

V případě 60% minimální hasící koncentrace CO2 (viz. Obrázek 36) a případě 90% 

minimální hasící koncentrace CO2 (viz. Obrázek 37) nebyl oscilační kmitočet plamene 

stanoven.  V obou případech byly plameny zbarveny do modra, v případě 90% minimální 

hasební koncentrace CO2 byl plamen modrý celý, pouhým okem sotva viditelný. Díky velmi 
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malé intenzitě vyzařování plamene způsobené poklesem lokálních teplot v plameni nebylo 

moţné oscilační kmitočet pro tyto dvě koncentrace stanovit (viz. Obrázek 42 a Obrázek 43).  

Z grafů frekvenčních analýz získaných pomocí Fourierovy transformace je zřejmé, ţe 

se zvyšující se hasební koncentrací dochází ke sniţování oscilačního kmitočtu plamene. 

Závislost oscilačního kmitočtu plamene metanu na koncentraci hasící látky i koncentraci 

kyslíku, lze vysvětlit závislosti na hodnotě Richardsonova čísla v souladu s poznatky Cetegen 

at. al. [1] jak uţ bylo zmiňováno v předchozím případě u kamery EverFocus. 

V případě intenzity vyzařování plamene metanu lze z výsledků, které byly získány 

experimentálním měřením konstatovat, ţe intenzita vyzařování plamen je závislá na 

koncentraci hasící látky v obtoku plamene. Vzhledem ke skutečnosti, ţe okamţitá hodnota 

amplitudy signálu je závislá na intenzitě vyzařování plamene, lze intenzitu vyzařování 

plamene u jednotlivých měření prezentovat hodnotou amplitudy signálu. [26] 

Pomocí aplikace SpectrumColorer jsem opět vygeneroval sadu obrázků, které 

zachycují intenzitu výskytu oscilačního kmitočtu v plameni.  

Pro zabarvování pixelů plamene v obrázku byla zvolena stejná kritéria jako v případě 

kamery EverFocus (viz. Obrázek 30). Bylo zjištěno, ţe vlivem zvyšující se koncentrace hasící 

látky v okolí plamene a v důsledku poklesu lokálních teplot v plameni, lze pozorovat oscilace 

plamene ve stále větší části plamene (viz Obrázek 44). 
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Obrázek 32: Olympus - Pohled na plamen metanu s 0% příměsí hasební látky 

 

 

Obrázek 33: Olympus - Pohled na plamen metanu s 30% MEC Ar 

 

 

Obrázek 34: Olympus - Pohled na plamen metanu s 60% MEC Ar 
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Obrázek 35: Olympus - Pohled na plamen metanu s 30%MEC CO2 

 

 

Obrázek 36: Olympus - Pohled na plamen metanu s 60%MEC CO2 

 

 

Obrázek 37: Olympus - Pohled na plamen metanu s 90%MEC CO2 
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Obrázek 38: Olympus - Frekvenční analýza pro měření MEC 0 

 

Obrázek 39: Olympus - Frekvenční analýza pro měření 30% MEC Ar 
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Obrázek 40: Olympus - Frekvenční analýza pro měření 60% MEC Ar 

 

 

Obrázek 41: Olympus - Frekvenční analýza pro měření 30% MEC CO2 
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Obrázek 42: Olympus - Frekvenční analýza pro měření 60% MEC CO2 

 

 

Obrázek 43: Olympus - Frekvenční analýza pro měření 90% MEC CO2 
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Obrázek 44: Olympus - Intenzita výskytu oscilačního kmitočtu v jednotlivých částech plamene 

 

V rámci srovnání experimentálních měření s pouţitím kamery EverFocus a Olympus 

obsahuje tabulka na Obrázku 45 veškeré informace o naměřených hodnotách. V případech, 

kdy nebyla hodnota stanovena, je uveden symbol X. 

Ze srovnání výsledků měření z obou pouţitých karem vyplývají následující poznatky:  

 Plameny, v obou případech měření s různými kamerami, vykazovaly 

pravidelné oscilace. 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází, v obou případech měření s různými 

kamerami, ke změně oscilačního kmitočtu plamene. 



 

- 52 - 

 

 Vlivem přídavku hasící látky dochází, v obou případech měření s různými 

kamerami, ke změně intenzity vyzařování plamene. 

 Oscilace plamene, byly v obou případech měření s různými kamerami, 

zaznamenány po celé oblasti plamene. 

 

Obrázek 45: Souhrnný přehled výsledků měření 

Ve všech případech měření plameny vykazovaly pravidelné oscilace.  V rámci 

pozorování chování plamene byl ve všech případech identifikován varikózní reţim.  

Vlivem přídavku hasící látky dochází, v obou případech měření s různými kamerami, 

ke změně oscilačního kmitočtu plamene. Tento jev byl vypozorován u výsledků z měření 

provedených s vyuţitím obou kamer. Zatím co kamery EverFocus EQ 2700 byl se zvyšující 

se koncentrací hasící látky v obtoku plamene, zaznamenám posun oscilačního kmitočtu 

směrem k vyšším hodnotám, u kamery Olympus tomu bylo právě naopak. Jak uţ bylo 

popsáno dříve u výsledků z měření kamerou EverFocus, u kamer s nízkou frekvencí 

snímkování dochází k tzv. antialiasingu. Kamera Olympus s rychlostí záznamu 100snímků/s 

s tímto jevem problém neměla. Výsledky frekvenční analýzy signálu z kamery EverFocus 
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jsou díky tzv. antialiasingu „zrcadlově“ obrácené. Jinak řečeno má-li oscilační kmitočet dle 

poznatků Cetegen at. al. [1] se zvyšující se koncentrací hasící látky v obtoku plamenu klesat, 

u kamery EverFocus tomu musí být vlivem zkreslení naopak, coţ se experimentálními 

výsledky potvrdilo. 

V rámci hodnocení výsledků experimentálního měření bylo dále zjištěno, ţe vlivem 

přídavku hasící látky dochází, ke změně intenzity vyzařování plamene. Tato skutečnost byla 

zaznamenána u experimentálních měření obou kamer. S rostoucí koncentrací hasící látky 

v obtoku docházelo ke sniţování intenzity vyzařování plamene. Plamen se rostoucí 

koncentrací barvil čím dál víc do modra, coţ bylo způsobeno poklesem lokálních teplot 

v plameni. 

Posledním z poznatků je skutečnost, ţe vlivem zvyšující se koncentrace hasící látky 

v okolí plamene a v důsledku poklesu lokálních teplot v plameni, lze pozorovat oscilace 

plamene ve stále větší části plamene. Tento jev byl pozorován jak při měření s kamerou 

EverFocus, tak při měření s kamerou. 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav vyuţití kamerových systémů pro 

zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví u vybrané mimořádné události. Při řešení 

problematiky jsem studoval dostupnou literaturu, na základě které jsem se rozhodl zaměřit, na 

MU typu poţár a to ze dvou důvodů:  

 poţáry jsou v ČR druhou nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí, 

 mimořádná událost typu poţár se jevila jako nejlépe vhodná k moţnému 

vyuţití systému CCTV v rámci jejího monitorování a monitorování průběhu 

její likvidace. 

Teoretické poznatky jsem se dále snaţil ověřit pomocí sady experimentálních měření 

s vyuţitím dvou odlišných typů videokamer, jedné běţně vyuţívané v rámci systému CCTV 

a druhé s vysokou rychlostí záznamu, která měla slouţit pro porovnání výsledků. Na základě 

rozboru výsledků z experimentálního měření jsem došel k závěru, ţe kamery běţně uţívané 

v rámci systému CCTV nejsou vhodné k monitorování procesu hašení poţáru z následujících 

důvodů: 

1. Vlivem hašení poţáru dochází v důsledku poklesu lokálních teplot v plameni 

ke sníţení intenzity vyzařování a změně barvy plamene. Díky nedostatečné 

citlivosti a nízké rozlišovací schopnosti, nejsou kamery, běţně uţívané v rámci 

systému CCTV, schopny za těchto okolností sledovat změny parametrů 

poţáru.  

2. Kamery uţívané v rámci systému CCTV nemají dostatečnou snímkovací 

frekvenci k tomu, aby výsledky získané zpracováním obrazových dat nebyly 

zatíţeny zkreslením v důsledku tzv. antialiasingu. 

Poznatky, ke kterým jsem v rámci řešení své diplomové práce došel, však nemění nic 

na faktu, ţe systémy CCTV hrají důleţitou roli v oblasti prevence závaţných havárií 

a předcházení situací, kdy můţe dojít k ohroţení lidského zdraví a ţivota. Při současném 

rozvoji technologií lze předpokládat, ţe nedostatky v současnosti vyuţívaných kamer, budou 

odstraněny a vyuţití systémů CCTV, k monitorování průběhu procesu hašení poţáru, bude 

mít v rámci oblasti poţární ochrany velký význam. 
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Příloha č. 6 -  Skripty vytvořené pro program Matlab 2009b 

 

Spuštěn záznamu z kamery 

 

clc 

  
vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480'); 
configs = triggerinfo(vid); 
triggerconfig(vid,configs(1)); 
set(vid,'FramesPerTrigger',10); 
set(vid,'TimerPeriod',10); 
set(vid,'ReturnedColorSpace','grayscale'); 
start(vid); 
[data, time, metadata] = getdata(vid);   
vid.TimerFcn = {'stop'}; 

 

 
 

Zprůměrování intenzit z framu (video záznam) 

 

clc 

 

final_mean(1:600,1:2) = 0; 

  

% provede prumer matice tzn. udela prumer sloupcu, nasledne z techto prumeru 

udela jeden celkovy 

for a=1:600 

% udela prumer sloupcu matice a vytvori pole s prumery 

matice_prumerova_radky = mean(pokus(1,a).cdata(:,:,1)); 

% udela prumer pole s prumery 

matice_prumerova_finish = mean(matice_prumerova_radky); 

% final_mean(a,2) = (single(matice_prumerova_finish)/1023); 

final_mean(a,2) = matice_prumerova_finish; 

end 

 

final=single(final_mean(:,:)); 

final_convert = final(:,:)/1023; 

 

 

Zprůměrování intenzit z framu (sekvence obrázků) 
 

 

clc 

  

final_mean(1:150,1) = 0; 

  

somefolder = 'C:\Users\Dubis\Desktop\Diplomka - materiály\Měření kamerou 

Olympus i-Speed 2 23.2.2011\MEC0\'; 

filelist = dir(somefolder); 



 

 

 

  

for i=3:152 

    %// filelist is not a folder 

  

        if filelist(i).isdir ~= true 

            fname = filelist(i).name; 

            tmp = imread([somefolder fname]); 

            matice_prumerova_radky = mean(tmp(:,:,1)); 

            % udela prumer pole s prumery 

            matice_prumerova_finish = mean(matice_prumerova_radky); 

            final_mean(i-2,2) = matice_prumerova_finish; 

            disp([fname ' loaded']); 

            clear tmp; 

            clear fname; 

        end 

  

end 

  

xlswrite('C:\Users\Dubis\Documents\MATLAB\mec0.xls',final_mean(:,2),'B1:B15

0'); 

disp('Writed to excel'); 

 

 

 

Fourierova transformace pro jednotlivé pixely (video záznam) 

 

clc 

  

% orezu oblast kde se vyskytuje plamen 

orezane_data = data(125:190,:,1,:); 

  

% vytvorim si prazdnou matici, tak at je velka jak orezena oblast 

matice_FFT(1:66,1:744) = 0; 

  

hodnoty_pixelu_v_case=time; 

  

  

% FFT 

for radek=1:66 

    % projede FFT pro jeden radek pixelu 

    for sloupec=1:744 

  

        % cyklem naplnim datovou promennou hodnotami pixelu 

        for a=1:250 

            hodnoty_pixelu_v_case(a,1) = orezane_data(radek,sloupec,1,a); 

        end 

  

        % FFT pro jednotlive pixely 

        T = time(2)-time(1);          % vzorkovaci cas 

        Fs = 1/T;                     % vzorkovaci frekvence 



 

 

 

        L = 250;                    % celkovy pocet vzorku 

  

        NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y 

        Y = fft(hodnoty_pixelu_v_case,NFFT)/L; 

        f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 

  

        % Zajisteni dat na Y-ove ose 

        data_y = 2*abs(Y(1:NFFT/2+1)); 

  

        % nalezeni pozice kde je frekvence > nez 1 Hz 

        frek_pos = find(f > 1); 

  

        % korekce dat, odsranene pocatecniho sumu 

        data_y(1:frek_pos-1,1) = 0; 

        maximum_Y = max(data_y); 

        maximum_Y_pos = find(data_y == maximum_Y); 

        maximum_X = f(1,maximum_Y_pos); 

  

        if length(maximum_X)>1 

            matice_FFT(radek,sloupec) = 0; 

        else 

            matice_FFT(radek,sloupec) = maximum_X; 

        end 

  

    end 

end 

 

 

Fourierova transformace pro jednotlivé pixely (sekvence obázků) 

 

clc 

  

% vytvorim si prazdnou matici, tak at je velka jak orezena oblast 

matice_FFT(1:600,1:100) = 0; 

  

hodnoty_pixelu_v_case=time; 

  

% FFT 

for radek=1:600 

    % projede FFT pro jeden radek pixelu 

    for sloupec=1:100 

  

        % cyklem naplnim datovou promennou hodnotami pixelu 

        for a=1:150 

            hodnoty_pixelu_v_case(a,1) = orez_data(radek,sloupec,a); 

        end 

  

        % FFT pro jednotlive pixely 

        T = time(2)-time(1);          % vzorkovaci cas 

        Fs = 1/T;                     % vzorkovaci frekvence 



 

 

 

        L = 150;                      % celkovy pocet vzorku 

  

        NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y 

        Y = fft(hodnoty_pixelu_v_case,NFFT)/L; 

        f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 

  

        % Zajisteni dat na Y-ove ose 

        data_y = 2*abs(Y(1:NFFT/2+1)); 

  

        % nalezeni pozice kde je frekvence > nez 1 Hz 

        frek_pos = find(f > 1); 

  

        % korekce dat, odsranene pocatecniho sumu 

        data_y(1:frek_pos-1,1) = 0; 

        maximum_Y = max(data_y); 

        maximum_Y_pos = find(data_y == maximum_Y); 

        maximum_X = f(1,maximum_Y_pos); 

  

        if length(maximum_X)>1 

            matice_FFT(radek,sloupec) = 0; 

        else 

            matice_FFT(radek,sloupec) = maximum_X; 

        end 

  

    end 

end 
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