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Anotace 

 
KOLÁČKOVÁ, A. Měření optické hustoty kouře  

Bakalářská práce: VŠB-TU Ostrava, 2011. 39 s. 

 

          Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení optické hustoty kouře. 

Měření je prováděno v požárně technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství, 

na zařízení fotometru 2008 COOL vyrobeném firmou Id LAB Praha. Práce je rozdělena na 

tři hlavní části. První, teoretická část se zabývá vznikem kouře, útlumem světla 

v prostoru a principem fungování fotometru. Druhá část stručně popisuje fotometr, jeho 

jednotlivé části a software. Poslední část se zaměřuje na metodiku měření, která obsahuje 

detailní popis přípravných prací, průběhu měření a následných činností.  

 

Klíčová slova 

Optická hustota kouře, požárně technická komora, fotometr, metodika měření 

 

Annotation 

 
KOLÁČKOVÁ, A. Measurements of Optical smoke density 

Bachelor thesis, Ostrava: VSB-TU, 2011. 39 p. 

 

          This Bachelor thesis deals with the issue of determination of the optical density of 

smoke. The measurement is done in the fire chamber at the Faculty of technical safety 

engineering, on a photometer device 2008 COOL made by Id LAB Praha. The thesis is 

divided into three main parts. The first theoretical part deals with a formation of smoke, 

with an attenuation of light in space and with a photometer operating principle. The second 

part briefly describes the photometer, its individual parts and its software .The last part 

focuses on a measurement methodology which contains a detailed description of the 

preparatory work, the measurement process and the follow work. 

. 
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ÚVOD 

 

          Přítomnost kouře v objektu, který je zasažen požárem představuje velké nebezpečí, 

jak pro osoby nacházející se v inkriminovanou dobu uvnitř budovy, tak pro zasahující 

hasiče. Se vzrůstajícím množstvím kouře dochází ke snižování obsahu kyslíku v prostoru, 

což může vést při nevčasném zásahu až k udušení osob. Teplota a agresivní složky kouře 

poškozují a znehodnocují stavební konstrukce, které v důsledku tohoto mohou ztrácet 

svou požární odolnost. Požární odolností stavebních konstrukcí je dána doba, po kterou je 

konstrukce schopna odolávat účinkům požáru. Mezi důležité mezní stavy stavebních 

konstrukcí patří celistvost a stabilita, při jejichž překročení může dojít ke zřícení 

konstrukcí. Dalším faktorem, který je závislý na vývinu kouře je viditelnost. Viditelnost 

je ovlivněna velikostí pevných částic a jejich koncentrací. S rostoucí koncentrací se 

optická hustota kouře bude zvyšovat a viditelnost v daném prostoru snižovat. Je-li 

viditelnost nedostatečná, může dojít ke ztrátě orientace. Ztráta orientace hraje velmi 

důležitou roli při vedení požárního zásahu a evakuaci osob, proto se snažíme tento jev 

eliminovat.  

          Abychom lépe porozuměli negativnímu chování kouře, je zapotřebí o něm 

shromáždit co nejvíce informací. Potřebné informace získáváme z již proběhlých požárů a 

z požárních zkoušek. Během požárního zásahu je získáno velké množství praktických 

zkušeností, na jejichž základech je postavena taktika vedení zásahu, ale vypovídací 

schopnost o parametrech kouře je minimální. Pro objektivní stanovení parametrů kouře 

jako je optická hustota, teplota nebo obsah kyslíku v prostoru je zapotřebí využívat 

výsledků požárních zkoušek.  

          Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku stanovení optické hustoty kouře a 

detailní metodický postup při jejím měření. Pro měření optické hustoty kouře je Fakulta 

bezpečnostního inženýrství vybavena fotometrem 2008 COOL od firmy ID LAB Praha. 

Teoretická část nastíní otázku vzniku kouře, útlum světla v prostoru a funkční princip 

fotometru. Další část bude věnována stručnému popisu zařízení fotometru, jeho 

jednotlivých částí a softwaru. Hlavním výstupem bakalářské práce bude poslední část, 

která bude obsahovat metodický postup měření, vytvořený pro podmínky technické 

požární komory. 
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REŠERŠE 

 

          Problematika měření optické hustoty kouře je podrobně popsána v práci Richarda 

W. Bukowskeho smoke measurements in large and small scale fire testing. V rámci této 

práce je objasněn způsob měření optické hustoty kouře a základní principy ovlivňující 

útlum světla v prostoru. Důležitým literárním zdrojem je rovněž diplomová práce Edity 

Bohuslavové měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře, ve kterém 

je řešeno přístrojové vybavení požární komory, měření jednotlivých veličin a jejich 

vyhodnocení. Posledním stěžejním zdrojem, ze kterého bylo při zpracování této práce 

čerpáno, jsou manuály firmy ID LAB Praha. Další publikace se již týkají pouze dílčích 

částí práce. 

 

Balog, K., Kvarčák, M: Dynamika požáru. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI SPEKTRUM 

22, 1999, 118 s.  ISBN 80-86111-44-X. 

          Publikace se zabývá problematikou dynamiky požáru na otevřeném a uzavřeném 

prostranství. Objasňuje pojem požár a charakterizuje podmínky jeho vzniku, rozvoje a 

plného rozvinutí. Dále řeší způsoby přerušení hoření a jevy vznikající v průběhu požáru. 

V závěru předkládá stručný přehled požárních testů, užívaných pro hodnocení 

jednotlivých parametrů požáru.  

 

Bohuslavová, E: Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře. 

Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2010.65 s. 

          Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dynamiky požáru v prostoru 

požárně technické komory na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předkládá zásady 

průběhu rozvoje požáru v uzavřeném prostoru, seznamuje s vybavením požárně technické 

komory, popisuje průběh měření a hodnotí jednotlivé naměřené veličiny. 

 

Bukowski, R. W: Smoke measurements in large and small scale fire testing. Washington: 

National bureau of standards, 1978, 17 p. NBSIR 78-1502 

          Tato práce se zabývá měřením optické hustoty kouře v prostoru. Charakterizuje 

útlum světla na aerosolových částicích, zabývá se rozptylem a absorpcí a uvádí princip 

funkce fotometru. Dále seznamuje s nejběžnějšími designy fotometrů a popisuje jeho 

jednotlivé části.  
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Id LAB. FOTOMETER 2008- specifikace [online].[cit. 2011-01-10]. Dostupný 

z WWW:    

<http://www.idlab.cz/doc/f8_datasheet_cz.pdf>. 

          Tento manuál udává informace o jednotlivých částech fotometru a jejich parametry. 

 
Id LAB.FOTOMETER 2008 COOL: Měření optické hustoty – uživatelský manuál 

[online].[cit 2011-01-10]. 

Dostupný z WWW: <http://www.idlab.cz/doc/fotometer_cooled_guide_cz.pdf> 

          Tento manuál popisuje zařízení, jeho instalaci a bezpečnostní pokyny při práci. 

Dále se soustřeďuje na řídící ústřednu a její nastavení. V závěru předkládá základní 

postup údržby. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Kouř 

          Při hoření dochází k uvolňování tepla, které působí na okolní hořlavé hmoty. 

Následkem je zvyšování jejich teploty a změna vlastností. Plyny jsou teplotou zahřívány, 

kapaliny se intenzivněji vypařují a tuhé látky podléhají tepelnému rozkladu. Současně se 

změnou zahřívané hmoty dochází k uvolňování plynů, par, popřípadě sazí, které se jinak 

nazývají produkty hoření [4] nebo také spaliny. Procesem hoření však není spálen 

všechen materiál a vznikají nespálené zbytky, například popel. Zvýšená teplota 

a proudění plynů uvádí drobné částice do pohybu, tím dochází k promísení se vzduchem 

a vzniku směsi. Tuto směs nazýváme kouř.  

          Složení, barva a vůně kouře [1] jsou závislé především na tom, jaký materiál je 

spalován. V případě spalování organických látek jako je dřevo a papír se v kouři 

nacházejí dusík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodní pára, uhlík a další látky. Barva kouře 

je bílá. Při spalování plastů a chemických látek vznikají toxické zplodiny, jako fosgen, 

chlorovodík, kyanovodík, nitrozní plyny a další. Barva kouře je černá. Přítomnost oxidu 

uhelnatého v kouři je daná způsobem spalování. Je-li materiál spalován nedokonale, tedy 

za nedostatku kyslíku, je třeba počítat s jeho přítomností. 

          Optická hustota kouře [4] stanovuje hodnotu zatemnění, která udává jak těžké je 

vidět přes kouř. Hustý kouř obsahuje vysokou koncentraci částic a je těžké skrz něj vidět, 

proto hodnota zatemnění bude vyšší, než u kouře s nízkou koncentrací částic. Z toho 

vyplývá, že optická hustota kouře je závislá především na produkci pevných částic při 

hoření. Dalším ovlivňujícím faktorem je intenzita výměny plynů. Bude-li intenzita 

výměny plynů v prostoru vysoká, hodnota optické hustoty bude nízká, jelikož prouděním 

vzduchu dojde k naředění koncentrace pevných částic.  

 

1.2 Teorie měření optické hustoty kouře 

          Měření optické hustoty kouře využívá rozdílu mezi světlem vysílaným ze zdroje 

záření a světlem, které dopadá na detektor. V případě, že nedochází k vývinu kouře, je 

světlo vysílané zdrojem záření a světlo dopadající na detektor shodné. V případě, že se 

v dráze světelného paprsku mezi zdrojem světla a detektorem objeví aerosolové částice 

kouře [3], dochází k útlumu světla a tím snížení intensity světelného paprsku. Pro výpočet 
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optické hustoty kouře [14] lze využít rovnici 1.1, kde I0 (W/m2) představuje intensitu 

světla vycházejícího ze zdroje záření a I (W/m2) intensitu světla dopadajícího na detektor. 

 

0lo g
I

O D
I

=                                                                                                       (1.1) 

 

           Útlum světla může být způsoben rozptylem paprsku a absorpcí [3]. Množství 

odstraněného světla ze světleného paprsku je závislé na počtu částic, velikosti částic 

a vlnové délce světla. Útlum světelného paprsku suspenzí tmavých, velkých, kulových 

částic je způsoben absorpcí. Úpravou Lambert-Beerova [3] zákona pro absorpci získáme 

rovnici 1.2, kde f / f0 je transmitance, M je souhrnný světlolomný index, t (mm) 

představuje délku trajektorie aerosolem, K je absorpční koeficient (mm-1) a λ vlnová 

délka (nm). 

 

0

exp( 4 / )
f

M t K
f

π λ= − ⋅ ⋅ ⋅                                                                                  (1.2)                                   

 
          V ostatních případech, kde nedochází k vývinu velmi černého kouře je absorpční 

koeficient velmi nízký a útlum světla se řídí především rozptylem. Rozptyl světla je silně 

ovlivněn vlnovou délkou světla a průměrem částic. S rostoucí vlnovou délkou množství 

rozptýleného světla klesá a naopak s rostoucím průměrem částic se množství 

rozptýleného světla zvyšuje. Podle průměru částic rozlišujeme tři druhy rozptylů – 

Rayleighův, Mieův a neselektivní. 

 

1.2.1 Rayleighův rozptyl 

          K tomuto rozptylu dochází v případě, že průměr částice je menší než vlnová délka 

dopadajícího světla. Nejčastěji podléhají Rayleighovu rozptylu [9] molekuly plynů 

s velikosti do 0,05 µm. Účinnost rozptylu v této oblasti je přímo úměrná šesté mocnině 

průměru částice [3] a nepřímo úměrná čtvrté mocnině vlnové délky. Krátké vlny (modrá, 

fialová) jsou rozptylovány více než delší vlnové délky (červená, oranžová). Pro 

Rayleighův rozptyl může být Lambert-Beerův zákon zapsán rovnicí 1.3, kde d je průměr 

částic (mm), M představuje refraktivní index a N koncentraci částic (1/mm3). 
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25 6 2
0

4 2

2 1
exp

3 2

f d M
N t

f M

π

λ

  ⋅ ⋅ −
= − ⋅ ⋅ ⋅  

⋅ +   
                                                             (1.3) 

 

1.2.2 Mieův rozptyl 

          K Mieovu rozptylu [9] dochází na kulových částicích, které mají přibližně shodný 

průměr s vlnovou délkou dopadajícího záření. Nejčastěji se tento rozptyl uskutečňuje na 

kapičkách vodní páry a částicích prachu. Velikost těchto částic [3] se pohybuje v rozmezí 

od 0,05 µm do 2 µm. Oproti Rayleighovu rozptylu je Mieův rozptyl intenzivnější 

a dochází k němu na větších vlnových délkách.  

 

1.2.3 Neselektivní rozptyl 

          Neselektivní rozptyl [9] se uskutečňuje na částicích, jejichž průměr je několikrát 

vyšší než dopadající záření. Při tomto rozptylu jsou rozptylovány všechny vlnové délky 

stejně. Nejčastěji se uskutečňuje na vodních kapkách. Velikost částic je větší než 2 µm. 

Oproti výše zmíněným rozptylům odstraňuje ze světelného paprsku dvojnásobné 

množství světla [3] než je průměr částic. 

 

1.3 Fotometr 

          Většina fotometrů určená pro měření optické hustoty kouře je založena na stejném 

výchozím principu, kdy je světelný zdroj umístěn v přímé optické linii s detektorem. 

Světelný zdroj i detektor jsou pevně zajištěny, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu a tím 

k vychýlení osy paprsku. Designy fotometrů [3]se mohou lišit konstrukčním provedením 

nebo druhem zvoleného světelného zdroje. Pro přehled uvádím v následujícím textu 

některé používané konstrukční provedení a příklady používaných světelných zdrojů. 

 

1.3.1 Konstrukčních provedení 

          Jedním z možných provedení je ustavení světelného zdroje a detektoru do určité 

vzdálenosti a umístění do temné testovací komory. Pro toto provedení je nutné zastínění, 

aby byl snížen vliv okolního světla. Světlo ze světelného zdroje prochází čočkou 

a usměrňuje světlo do kolimovaného svazku. Světelný svazek prochází přes testovací 

prostředí a dopadá na optiku detektoru, která nasměruje paprsek na diodu. Signál světla 
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dopadajícího na diodu je zesílen prostřednictvím zesilovače umístěného za diodou. 

Schématické znázornění tohoto typu je uveden na obr. 1-1. 

 

 

Obr. 1-1: Konstrukční provedení pro temnou testovací komoru 
 
 
Druhou možností je konstrukční provedení s potlačením okolního světla. Schéma tohoto 

provedení je znázorněno na obr. 1-2.  

Obr. 1-2: Konstrukční provedení s potlačením světla 
 

 

           Světlo ze světelného zdroje prochází přes přerušovač (závěrku). Závěrka přerušuje 

světelný paprsek v pravidelných intervalech, tak že v určitém okamžiku dopadá na 

detektor světlo ze světelného zdroje a okolní světlo (pozadí), a v následujícím okamžiku, 

kdy závěrka překrývá světelný paprsek, dopadá na detektor pouze okolní světlo. Interval 

otáčení závěrky je zaručen synchronizačním signálem, který směřuje jak do ústředny, tak 

do detektoru. Světelný paprsek dále prochází čočkou, která jej usměrní do kolimovaného 

svazku a následně dopadá na diodu detektoru. Za diodou se nachází předzesilovač, který 

signál zesílí a naměřená hodnota putuje do ústředny. Uvnitř ústředny se nachází dva 

zesilovače. Jeden slouží pro zesílení signálu světla a pozadí a druhý slouží pro zesílení 

hodnoty pozadí. Jednotlivé hodnoty jsou v ústředně uloženy a po proběhnutí cyklu 
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překrývající/ nepřekrývající závěrky jsou od sebe odečteny. Tím je získána hodnota 

intensity světla bez pozadí. Výsledná hodnota je zobrazena na displeji řídící jednotky.  

 

1.3.2 Světelné zdroje 

          Podle barvy můžeme rozdělit světla na polychromatická a monochromatická. Pro 

měření optické hustoty kouře bývá nejčastěji využíváno polychromatického zdroje 

v podobě žárovky s wolframovým vláknem. Polychromatické světlo [12], neboli bílé 

světlo, je světlo o různých vlnových délkách. Výhodou tohoto světla při měření optické 

hustoty kouře je především to, že na základě naměřených hodnot můžeme stanovit 

zakouření daného prostoru na charakteristiku lidského oka. Nevýhodou 

polychromatického světla je to, že zdroj i detektor pracují v rozsahu více vlnových délek 

a konečná hodnota intensity světla je vyjádřena jednou hodnotou. To může mít za 

následek rozdílné výsledky stejných typů fotometrů. Výsledky měření budou tedy více 

choulostivé na podmínky během měření, metodu měření atd. Monochromatické světlo 

[12], je světlo o jedné vlnové délce. Zdrojem takového světla může být například laser. 

Využití monochromatického světelného zdroje a detektoru bude mít tedy lepší vypovídací 

schopnost, co se výsledků týče, ale naměřené hodnoty nebudou korespondovat s citlivostí 

lidského oka.  

 

2 POPIS ZAŘÍZENÍ 

          Zařízení Fotometr COOL 2008 se skládá z modulovaného optického zdroje světla, 

synchronního detektoru a řídící jednotky [5]. Tyto jednotlivé části a jejích montážní 

rozměry jsou obsaženy v příloze B. Nedílnou součástí tohoto zařízení je rovněž vodní 

chlazení, ofukování vzduchem a pomocné komponenty. Zařízení funguje na principu 

transmisního měření, kde světlo ze zdroje je modulováno a pomoci optické soustavy 

soustředěno do světelného svazku [5], který prochází vyšetřovaným prostorem a dopadá 

na detektor. Detektor je osazen dvěmi elektronickými filtry (rychlým a pomalým) pro 

snížení šumu signálu. Během měření zařízení zaznamenává hodnoty intenzity světla mezi 

zdrojem a detektorem v lineárních jednotkách a přenáší tyto informace do řídící jednotky 

a počítače. Uživatel má při měření na výběr ze dvou provozních režimů – automatického 

a manuálního. Fotometr COOL 2008 používaný v požární komoře je navržen se zvýšenou 
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odolností [5] a s maximální teplotou 150 °C. Detailní rozmístění zdroje světla, detektoru 

a ostatních zařízení nacházejících se v požární komoře je uvedeno v příloze A. 

 

 

Obr. 2-1: Rozmístění zdroje světla a detektoru 
 

2.1 Zdroj světla 

          Jako zdroj světla [5] je použita halogenová žárovka o příkonu 10 W a barevné 

teplotě 2400 K. Světlo je modulováno mechanickým přerušovačem. Výsledkem této 

modulace je pozorovatelné kmitaní světelného zdroje. Pro usměrnění světla je použita 

optická soustava, která usměrní světelný paprsek do kolimovaného svazku o průměru 25 

mm, ta je k nahlédnutí v příloze C. Jelikož je jako zdroj záření použita žárovka 

pohybujeme se při měření v oblasti viditelného záření, tz. v rozsazích vlnových délek od 

380 nm do 780 nm. Vnější kryt je proveden z nerez oceli AISI 304.  

          Zdroj světla i detektor jsou umístěny na ocelových držácích, aby byla umožněna 

snadnější manipulace a přesnější ustavení zařízení do rovnoběžné osy. Konstrukční 

provedení držáků je znázorněno v příloze C. Správná poloha zdroje světla a detektoru je 

velmi důležitá pro správnou funkci zařízení. Aby bylo zaručeno, že teplota zařízení 

nepřesáhne 150 °C, je ve svislém směru u zdroje umístěno 8 termočlánků. Teplotu těchto 

termočlánků je možno sledovat na vyhodnocovací ústředně ALMEMO na kanálech 
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 č. 41-47.  Doplňujícím komponentem je záslepka s kruhovým otvorem, která slouží pro 

ustavení do rovnoběžné osy obr. 2-2.  

 

2.2 Detektor 

          Detektor [5] se skládá ze snímacího prvku a předzesilovače. Předzesilovač 

umístěný za diodou slouží pro zesílení signálu dopadajícího na snímací diodu. 

Předzesilovač lze přepínat prostřednictvím řídící jednotky na 4 dekadické rozsahy (100 – 

100 000 arbitary units – AU). Snímací prvkem je velkoplošná křemíková PIN dioda 

s integrovaným filtrem, nastaveným na spektrální citlivost oka. Vnější kryt je rovněž jako 

u světelného zdroje proveden z nerez oceli AISI 304. Teplota je měřena pomocí jednoho 

termočlánku umístěného přímo u detektoru, aktuální hodnotu lze odčíst z vyhodnocovací 

ústředny ALMEMO na kanálu č. 62, kde je teplota odečítána po 10 s. Pro zaměření 

detektoru do osy se zdrojem záření je používán komponent, který je z jedné strany tvořen 

záslepkou a z druhé strany zrcadlem. Dalšími komponentami jsou držák optických filtrů 

a filtry, které je možné vkládat do dráhy světelného svazku. Rozměr filtru činí 50 mm x 

50 mm x 2 mm. Tyto komponenty jsou využívány pro kalibraci zařízení (obr. 2-2). 

 

Obr. 2-2: Komponenty pro zdroj světla a detektor 
 
 
 



 11 

2.2.1 Vodní chlazení  

          Světelný zdroj i detektor jsou vybaveny vodním chlazením [6], aby nedocházelo 

k přehřátí zařízení při vysokých teplotách a bylo tak dosaženo použitelnosti až do 150 °C. 

Vodní chlazení je tvořeno otevřeným okruhem – zdrojem vody, vstupem a výstupem 

vody do zařízení a propojovacími silikonovými hadicemi s vnitřním průměrem 6 mm. 

Zdroj vody musí být opatřen dvěma regulačními ventily tak, aby se dal nastavit průtok 

chladící vody. Maximální povolený průtok [6] uváděný výrobcem činí 5 litrů za minutu.  

          Přívod vody se nachází na zadní straně zařízení nad hlavním napájecím kabelem 

a odvod vody pod hlavním napájecím kabelem (obr. 2-3). Při zapojování je důležité, aby 

nedošlo k zapojení vody do vstupu stlačeného vzduchu. Výstupy vody je třeba 

nasměrovat do vodního odpadu, protože jak již bylo uvedeno dříve, vodní chlazení tvoří 

otevřený okruh a je potřeba zajistit dostatečný odtok vody, aby nedošlo k zbytečnému 

nahromadění vody v požární komoře. Spoje u vstupu a výstupu vody je třeba zabezpečit 

stahovacími pásky, aby nedošlo k nežádoucímu posunu hadice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2-3: Uspořádání hadic na zařízení 

 

2.2.2 Ofukování vzduchem 

          Ofukováním stlačeným vzduchem [6] je vybaven, jak světelný zdroj, tak i detektor. 

Hlavním důvodem pro instalaci ofukování do zařízení je usazování nečistot a sazí, 

vznikajících v průběhu spalování vzorků v požární komoře. Velký nános nečistot by 

způsobil snížení průchodnosti světelného svazku a tím zkreslení výsledků měření. 
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Ofukování vzduchem je stejně jako vodní chlazení tvořeno otevřeným okruhem – 

zdrojem stlačeného vzduchu, vstupem vzduchu do zařízení a propojovací silikonovou 

hadicí s vnitřním průměrem 6 mm. Zdroj vzduchu musí být opatřen regulačním ventilem, 

tak aby bylo možné nastavit tlak a průtok vzduchu zařízením. Maximální hodnota 

doporučovaná výrobcem činí 1 bar [6]. Přívod vzduchu se nachází na zadní straně pod 

odvodem vody (obr. 2-3) a je třeba jej rovněž jako u vodního chlazení opatřit vhodnými 

stahovacími pásky, aby nedošlo k nežádoucímu posunu hadice. 

 

2.3 Řídící jednotka 

          Řídící jednotka [5] je vybavena LCD displejem, funkčními tlačítky, digitálním 

převodníkem s rozlišením 16 bitů a komunikačním rozhraním USB a RS232. Pomoci 

komunikačních rozhraní je možné čtení naměřených dat a ovládaní přístroje 

prostřednictvím počítače. Standardní komunikační protokol používá ASCII řetězce pro 

snadnou a přehlednou komunikaci a interpretaci. LCD displej je dimenzován na rozsah 4 

řádků po 40 znacích, kde se v průběhu měření zobrazuje aktuální nastavení ústředny 

(režim, filtr, rozsahy, reference) stavy ústředny (přepínání na jiný rozsah, přebuzení 

detektoru světlem, diagnostické režimy) a naměřené hodnoty (intenzita světla, teplota 

detektoru, teplota zdroje). Displej i funkční tlačítka jsou označeny kontextovými popisky 

(příloha D). Funkčními tlačítky je možno provádět nastavení ústředny (filtr, režim, 

rozsahy, reference, diagnostické režimy) a zjišťovat naměřené hodnoty (teplota detektoru, 

teplota zdroje). Měřená veličina je zobrazována v lineárních jednotkách intenzity [6]. 

Napájení je provedeno standardním síťovým napětím 230V , o frekvenci 50Hz. 

Maximální povolený příkon je stanoven 100 VA.  

          Zařízení je konstruováno do prostředí s teplotním rozsahem 15- 40 °C, ve kterém 

nedochází ke kondenzaci par. Při přenášení ze studeného do vlhkého prostředí, je třeba 

nechat řídící jednotku přizpůsobit okolní teplotě před jejím spuštěním, aby se zabránilo 

kondenzaci vlhkosti na zařízení. Rozměry zařízení jsou uvedeny v příloze B. 

 

2.3.1 Automatický režim 

          Displej informuje o nastavení ústředny. Je-li na displeji uveden nápis MANUAL, je 

zařízení v manuálním režimu. Pro uvedení ústředny do automatického režimu [6] je třeba 

stisknout tlačítko AUTO/ MAN umístěné na ústředně. Po sepnutí tlačítka se na displeji 

ústředny objeví nápis AUTO a tím je ústředna uvedena do automatického režimu. 
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          Při měření intenzity světla dochází k automatickému přepínání jednotlivých rozsahů 

(RANGE 0 – 3). Při přechodu z jednoho rozsahu na druhý se na ústředně zobrazuje 

informativní hlášení o přepínání rozsahu „SWITCHING“ [6], v této době nejsou hodnoty 

odečtu platné (zařízení zobrazuje poslední platnou hodnotu). Přepínání na jednotlivé 

rozsahy je prováděno podle aktuální hodnoty intenzity světla, pokud tato hodnota poklesne 

pod 8 % zvoleného rozsahu, dochází automaticky k přepnutí na více citlivý režim. 

Příkladem tohoto je například přepnutí z rozsahu RANGE 3 (R: 100000 AU) při hodnotě 

intensity světla nižší než 8000 AU na RANGE 2 (R:10000 AU). Přesáhne-li hodnota 

intenzity světla stanovený rozsah, dochází automaticky k přepnutí na rozsah s nižší 

citlivostí. Jako příklad lze uvést přepnutí z rozsahu RANGE 2 (R:10000 AU), při hodnotě 

intenzity světla vyšší než 10000 AU na rozsah RANGE 3 (R:100000 AU).  

          Chceme-li přerušit měření v automatickém režimu a přepnout ústřednu do 

manuálního režimu, použijeme opět tlačítko AUTO/ MAN, RANGE +, RANGE – nebo 

DIAG. 

 

2.3.2 Manuální režim 

          Manuální režim, [6] stejně jako automatický režim je oznámen informativním 

nápisem MANUAL na displeji ústředny. Tento režim se liší od automatického režimu 

především tím, že přepínání na jednotlivé rozsahy je prováděno uživatelem.  

          Přepínání jednotlivých rozsahů je na displeji ohlášeno nápisem „SWITCHING“, 

kdy rovněž jako u automatického režimu nejsou hodnoty odečtu platné. Přepínání rozsahu 

je možné pomoci tlačítek RANGE + a RANGE –, umístěných na ústředně. Tlačítko 

RANGE + slouží pro přepnutí na méně citlivý rozsah a tlačítko RANGE – na více citlivý 

rozsah. Uživateli je nutnost přepnutí na jiný rozsah oznámena nápisem „OVERFLOW“ 

[6], který značí, že je detektor přesycen světlem nebo příliš silným signálem ze zdroje. 

Příkladem tohoto je případ, kdy je rozsah nastaven na RANGE 2 (R:10000 AU) a hodnota 

intenzity světla dosahuje hodnoty vyšších než 10000 AU. Na displeji se objeví nápis 

„OVERFLOW“ (v tomto přídě je detektor přesycen světlem), uživatel musí zařízení 

nastavit na vyšší rozsah pomoci tlačítka RANGE -. Tímto úkonem dojde k přepnutí na 

rozsah RANGE 3 (R: 100000). Chceme-li přejít z manuálního režimu na automatický, 

použijeme tlačítko AUTO/ MAN. 
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2.3.3 Nastavení referencí 

          Pokud chceme použít při měření reference [6], můžeme je nastavit pomoci tlačítek 

SET umístěných na ústředně. Během měření je možno použít jednu ze dvou referencí, 

která slouží pro výpočet útlumu světla přímo při měření – jedná se o logaritmický poměr 

mezi naměřenou intenzitou světla a nastavenou referencí. 

 

2.3.4. Vstupní filtr 

          Detektor světla je vybaven dvěma vstupními filtry – pomalým ( SLOW) a rychlým 

(FAST). Filtry je možno přepínat přímo na ústředně tlačítkem FILTER. Druh zvoleného 

filtru je indikován na displeji ústředny. Rychlý filtr [6] je značen jako FLTR FAST 

a pomalý filtr FLTR SLOW. Rychlý filtr je vhodné používat při měření dynamických 

dějů, kdy dochází k rychlému vývinu kouře a je třeba tento vývin zaznamenávat 

v kratších intervalech. Rychlý filtr má rychlou odezvou, nevýhodou je vyšší šum. Při 

použití rychlého filtru se doba ustálení hodnoty pohybuje v řádech sekund.  Pomalý filtr 

[6] je vhodný pro ustálené děje, kde dochází k povolnému vývinu kouře, čímž se nároky 

na rychlé zaznamenávání snižují. Výhodou pomalého filtru je potlačení šumu, nevýhodou 

je delší odezva. 

 

2.3.5 Teplota 

          V průběhu měření jsou do řídící jednotky přenášeny hodnoty teplot detektoru 

a světelného zdroje v °C. Zobrazení teplot [6] se provede stisknutím tlačítka TEMP na 

řídící jednotce. Teplota detektoru je označena jako DET T a teplota světelného zdroje 

jako SRC T. Návrat do původního zobrazení displeje se provede opětovným stisknutím 

tlačítka TEMP. 

 

2.3.6 Diagnostické režimy  

          Zařízení využívá celkem čtyř diagnostických režimů, které slouží především 

k seřízení přístroje. Diagnostika zařízení [6] se spustí tlačítkem DIAG na hlavním panelu 

ústředny. Prvním stisknutím je zařízení uvedeno do režimu Zero offset, dalšími stisky pak 

postupně přejde zařízení přes diagnostické režimy Full scale, Negative full scale , 

Common mode rejection a pak následně zařízení přejde zpět do normálního měřícího 

režimu. Přechod z diagnostického režimu do normálního režimu je možné stisknutím 

jednoho z tlačítek RANGE +, RANGE – nebo AUTO/MAN [6] 
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Tab. 2-1: Souhrn statusů displeje 

Položka displeje Možné hodnoty Popis 

 SWITCHING Přepínání mezi dvěma rozsahy 
SWITCHING 

 < prázdné> Zařízení nepřepíná rozsahy 

OVERFLOW 
Detektor je přebuzen světlem nebo 

příliš silným signálem ze zdroje. OVERFLOW 

< prázdné> Detektor není přebuzen. 

INTENSITY  Hodnota intensity v AU Hodnota intenzity v AU. 

R: 100 / 1000/ 10000 / 100000 Zvolený rozsah zařízení v AU. 

STATUS AUTO / MANUAL 
Zařízení je v automatickém / 

manuálním režimu. 

REF 1 / REF 2 Hodnota v dB. 
Relativní změna od nastavení REF 

1 / REF 2 v dB. 

RANGE 0 Rozsah 0 ( 0- 100 AU) 

RANGE 1 Rozsah 1 ( 0-1000 AU) 

RANGE 2 Rozsah 2 ( 0-10000 AU) 

RANGE 

 

RANGE 3 Rozsah 3 (0-100000 AU) 

<prázdné> 
Zařízení je v normální měřícím 

režimu. 

DIAG ZERO 
Zařízení je v diagnostickém režimu 

ZERO OFFSET. 

DIAG FULL 
Zařízení je v diagnostickém režimu 

FULL SCALE. 

DIAG NEG 
Zařízení je v diagnostickém režimu 

NEGATIVE FULL SCALE 

DIAG 

DIAG CMR 
Zařízení je v diagnostickém režimu 

COMMON MODE REJECTON. 

FLTR SLOW Nastaven pomalý filtr. 
FLTR 

FLTR FAST Nastaven rychlý filtr. 

TEMP DET T / SRC T Teplota detektoru / zdroje světla 
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2.4 Software 

          Software pro měření optické hustoty kouře je instalován na nadřazeném počítači, 

prostřednictvím kterého je možné sledovat aktuální hodnoty přenášené z ústředny, ukládat 

tyto data a provádět kalibraci. Přístup do softwaru je umožněn prostřednictvím ikony 

měření optické hustoty kouře na pracovní ploše nebo prostřednictvím přístupové cesty 

start -> fotometr 2008 -> měření optické hustoty-> záložka měření nebo záložka 

kalibrace.   

 

2.4.1 Záložka měření 

          V záložce měření jsou zobrazeny naměřené hodnoty [7] intenzity světla, zvolený 

pracovní rozsah, teplota světelného zdroje a teplota detektoru. Další položkou je optická 

hustota, která je stanovena na nule. Hodnoty optické hustoty se začnou vypočítávat spolu 

se započetím měření. Pro přehlednost je možno vyplnit jednotlivé údaje o měření, jako 

jsou číslo měření, jméno a poznámka. Uživatel má rovněž možnost ukládat data do předem 

stanoveného souboru nebo do zvoleného souboru. Dále je možno nastavit pomocí tlačítek 

+ a – interval odečtu měřených hodnot a časové měřítko grafů od 10 sekund do 2 hodin. 

Políčko pro vložení poznámky slouží pro průběžné komentáře probíhajících dějů. 

Poznámka se zobrazuje, jak v grafech a tabulce, tak i ve výsledném souboru.  

           Pro přehlednost je možné výsledky měření zobrazit do tabulky a do grafu. Pro 

zpřehlednění grafů je možno využívat automatického měřítka nebo tlačítka pro 

přizpůsobení měřítka. Podrobný popis nastavení používaného při měření v požární komoře 

je uveden v návodu. 

 

2.4.2 Záložka kalibrace 

          Tato záložka slouží k provedení kalibrace zařízení [7]. Skládá se z aktuální hodnoty 

intenzity světla, pracovního rozsahu zařízení a průvodce kalibrace, který uživatele 

provádí jednotlivými kroky procesu.  Podrobný postup kalibrace je uveden v návodu. 

 

3 POSTUP MĚŘENÍ 

3.1 Přípravné práce 

          Před samotným měřením je nutno provést několik přípravných operací, aby bylo 

zařízení uvedeno do vhodného výchozího stavu. Těmito operacemi se rozumí především 



 17 

spuštění vodního chlazení, spuštění ofukování vzduchem, ustavení zdroje záření 

a detektoru do vodorovné osy, provedení diagnostiky řídící ústředny a kalibrace zařízení. 

 

3.1.1 Vodovodní chlazení 

          V první řadě, ještě před samotným spuštěním zařízení je nutné spustit vodní 

chlazení. Tento krok je velmi důležitý, protože provozem zařízení i při pouhé kalibraci či 

ustavení do os může dojít k zahřívání žárovky a k jejímu následnému prasknutí. Dalším 

důvodem spuštění okruhu je rovněž ochlazování zařízení během spalování v požární 

komoře. Během spalování dochází k vývinu velkého tepla a samotné zařízení je 

dimenzováno pouze na maximální teplotu 150 °C. Díky vodnímu chlazení je tato 

podmínka splněna a zařízení je schopno provozu i při vyšších teplotách. Dostatečné 

chlazení je výrobcem stanoveno na 5 litrů za minutu.  

          Vodní chlazení je spouštěno pomocí regulačního ventilu, umístěného 

u vodovodního kohoutku. Regulace vodního průtoku je umožněna rovněž prostřednictvím 

dvou ventilů nacházejících se u vstupu do požární komory, ty jsou však pevně nastaveny 

a není nutno s nimi nikterak manipulovat (obr. 3-1). Pro docílení optimálního chlazení je 

potřeba pootočit ventilem u vodovodního kohoutku o dvě obrátky. Kontrolou spuštěného 

vodního chlazení je voda protékající průhlednými přívodními hadicemi a voda vytékající 

z výstupních hadic obou částí fotometru. Výstupní hadice směřujeme k odpadu uprostřed 

požární komory. Vstupní i výstupní hadice jsou na detektoru i zdroji pevně připojeny.  

           Další následující operací je zapnutí vzduchového okruhu nebo samotné spuštění 

ústředny tlačítkem ON/OFF na řídící jednotce. Pořadí těchto dvou kroků je libovolné.  

 

3.1.2 Ofukování vzduchem  

          Tento okruh slouží pro ofukování předního okénka detektoru i zdroje záření, aby 

nedocházelo k usazování sazí a nečistot během spalování v požární komoře. Během 

kalibrace a ustavování zařízení do vodorovné osy nemusí být spuštěn, protože při těchto 

operacích nedochází k vývinu žádných nečistot. Stlačený vzduch je do zařízení přiváděn 

ze školního rozvodu vzduchu, prostřednictvím vstupní vzduchové hadice umístěné na 

zadní straně obou částí zařízení. Vstupní hadice stlačeného vzduchu je rovněž jako 

u vodního chlazení pevně připojena a není nutná žádná další manipulace s ní. Výrobce 

stanovuje optimální tlak stlačeného vzduchu vstupujícího do zařízení na hodnotu 1 bar.  
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          Pro spuštění vzduchu slouží kulový ventil a regulační ventil umístěné na stěně 

naproti požární komory (obr. 3-2). Kulovým ventilem umožníme vstup vzduchu do 

zařízení a společně s regulačním ventilem regulujeme tlak na hodnotu 1 bar. Aktuální tlak 

sledujeme na manometru. Pro kontrolu funkčního ofukování vzduchem přistoupíme 

k detektoru nebo zdroji světla a přiložíme k čelní straně ruku. Je-li vzduch spuštěn, cítíme 

jemné proudění vzduchu. Pokud jsme učinili tento krok následně po zapnutí vodního 

okruhu, spustíme řídící jednotku tlačítkem ON/ OFF na řídící ústředně.    

 

         

Obr. 3-1: Regulace vody                                   Obr. 3-2: Regulace vzduchu 
 

 

3.1.3 Ustavení zařízení do vodorovné osy 

          Ustavení detektoru a zdroje světla do vodorovné osy provádíme za účelem 

nasměrování paprsku tak, aby ze zdroje světla dopadalo na detektor pokud možno co 

největší množství světla a intenzita světla dosahovala co nejvyšších hodnot. 

          V první řadě je důležité očistit přední okénko detektoru i zdroje záření od sazí 

a nečistot. Zařízení je sice opatřeno ofukováním, ale není zaručeno, že všechny nečistoty 

budou tímto způsobem odstraněny. Doporučuji proto, před každou započatou sadou měření 

provést tuto údržbu. Není vhodné provádět čištění až po nastavení os zařízení, jelikož 

údržbou může dojít k posunu již nastavené osy. Po očištění můžeme ustavit obě části 

zařízení do stejné výšky. Pro výškové ustavení využíváme pohyblivého ocelového stojanu 

na němž je zařízení položeno. Pro zafixování použijeme křídlové matice umístěné po 

stranách stojanu. Ověření vodorovné polohy je možno provést laserovou vodováhou.  
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          Dalším krokem je nastavení detektoru a zdroje světla, tak aby světelný svazek 

dopadal na detektor. K tomuto účelu slouží komponent s kruhovým otvorem a komponent 

opatřený z jedné strany zrcadlem a z druhé strany záslepkou. Komponent s kruhovým 

otvorem umístíme na čelní stranu světelného zdroje a detektor opatříme záslepkou. 

Správně usměrněný světelný svazek se pozná tak, že paprsek dopadající na detektor se 

nachází v kruhové části vymezené záslepkou. Obrazec světelného paprsku dopadající na 

detektor musí tvořit ucelený kruh. V případě oválného, rozmazaného nebo nesprávně 

posunutého obrazce je třeba provést úpravu nastavení jednotlivých částí zařízení. 

Detektorem i světelným zdrojem je možno natáčet, jak vodorovně, tak vertikálně. Je-li 

světelný svazek správně nastaven, přistoupíme k detektoru a komponent se záslepkou 

otočíme na opačnou stranu – na stranu opatřenou zrcadlem.  

          Zrcadlo slouží k odrazu světelného paprsku dopadajícího ze zdroje na detektor. 

Správný odraz se pozná tak, že odražený obrazec dopadá do kruhu vymezeného na 

komponentu s kruhovým otvorem umístěném na světelném zdroji. Pokud tomu tak není, 

upravíme opět detektor i světelný zdroj vertikálními či vodorovnými posuny a provádíme 

celý proces znovu.   

Aby byla splněna podmínka ustavení zařízení do vodorovné osy, musí být splněny 

všechny dílčí podmínky procesu ustavování tz. správná výšková poloha ověřená 

laserovou vodováhou, dopad uceleného obrazu do vymezeného kruhového prostoru na 

záslepce a dopad následného odrazu paprsku do kruhové oblasti vymezené komponentem 

s kruhovým otvorem. 

 

Obr. 3-3: Správné výškové ustavení                        Obr. 3-4: Komponent  s kruhovým   
                                                                                                           otvorem- zdroj světla                                                                                
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Obr. 3-5: Komponent se záslepkou - detektor  Obr. 3-6: Nesprávné zaměření paprsku                  
                                                                                                                                - detektor 

 
Obr. 3-7: Komponent se zrcadlem - detektor   Obr. 3-8: Nesprávné zaměření paprsku   
                                                                                                                           – zdroj světla 
 

          Po ukončení tohoto procesu opatrně sundáme pomocné komponenty a zkontrolujeme 

hodnotu intensity světla na řídící ústředně. Maximální hodnoty intensity světla získané 

v požární komoře se pohybují v řádech 60 000 – 71 000 AU. Ustanovení do os se provádí 

před každou započatou sadou měření nebo při změně výškové polohy detektoru 

a světelného zdroje.     

 
3.1.4 Provedení diagnostiky 

          Diagnostický režim slouží pro kontrolu funkce převodníku, proto by se měl 

provádět před každým měřením. Při spuštění diagnostického režimu [6] Zero offset dojde 

k tomu, že oba vstupy A/D převodníku jsou připojeny na nulový potenciál. To se projeví 
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tím, že hodnota intenzity klesne na 0, můžeme však sledovat odchylky v řádu ± několika 

jednotek. Během diagnostického režimu Full scale je záporný vstup A/D převodníku 

připojen na nulový potenciál a kladný vstup je připojen na napěťovou referenci. Na 

displeji řídící jednotky můžeme sledovat vzestup intenzity do statisícových hodnot. 

Negative full scale je režim, který je přesně opačný režimu Full scale, kladný vstup A/D 

převodníku je připojen na nulový potenciál a záporný vstup je připojen na napěťovou 

referenci. Hodnoty intenzity poklesnou do záporných statisícových hodnot. Tato záporná 

hodnota by měla odpovídat kladné hodnotě v diagnostickém režimu Full scale. Posledním 

režimem je Common mode rejection, zde jsou oba vstupy A/D převodníku připojeny na 

napěťovou referenci. Hodnota intenzity klesne na 0, můžeme však sledovat odchylky 

v řádu ± několika jednotek.    

            Diagnostiku ústředny doporučuji provést před kalibrací zařízení. Není vhodné 

provádět kalibraci bez ověření správné funkce převodníku, protože by výsledky kalibrace 

mohly být zkreslené. Diagnostický režim pracuje v manuálním režimu a spouští se 

tlačítkem DIAG na ústředně, jednotlivé diagnostické režimy se spouští dalším stiskem 

tlačítka DIAG až se zařízení vrátí zpět do normálního měřícího režimu. Návrat do 

normálního režimu je možný dále pomoci tlačítek RANGE +, RANGE – nebo AUTO/ 

MANUAL. 

 
Tab. 3-1: Diagnostické režimy 

Název režimu 
Zobrazení 

na displeji 

Intensita 

[AU] 
Kladný vstup 

Záporný 

vstup 
Oba vstupy 

ZERO 

OFFSET 

DIAG 

ZERO 
± 0 - - 

Nulový 

potenciál 

FULL SCALE 
DIAG 

FULL 
100 000 

Napěťová 

reference 

Nulový 

potenciál 
- 

NEGATIVE 

FULL SCALE 
DIAG NEG - 100 000 

Nulový 

potenciál 

Napěťová 

reference 
- 

COMMON 

MODE 

REJECTION 

DIAG CMR ± 0 - - 
Napěťová 

reference 
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3.1.5 Kalibrace 

          Kalibrace je proces, při kterém se nastaví jednotlivé rozsahy a přechody mezi 

těmito rozsahy. Tento proces je prováděn na počítači nadřazeném ústředně, na kterém je 

instalovaný doplňkový software k zařízení.  

          Do tohoto softwaru se můžeme dostat dvěmi způsoby. Prvním způsobem je 

stisknutí ikony měření optické hustoty, umístěné na pracovní ploše a následné zvolení 

záložky kalibrace. Druhým způsobem je využití přístupové cesty start -> fotometr 2008  

-> měření optické hustoty -> kalibrace. Jednotlivé kroky kalibrace jsou řízeny průvodcem 

kalibrace, který má celkově pět kroků.  

          Před zahájením kalibrace je potřeba si nachystat příslušné komponenty: držák filtrů, 

záslepku, filtr s optickou hustotou 1 a filtr s optickou hustotou 2. Filtry jsou uspořádány 

ve složce vzestupně od filtru s optickou hustotou 0 až k filtru s optickou hustotou 5. Ke 

každému filtru je uveden graf, ve kterém je znázorněna propustnost daného filtru 

v závislosti na vlnové délce. Jednotlivé hustoty optických filtrů jsou uvedeny pod tímto 

grafem a označeny písmeny „OD“ s hodnotou optické hustoty 0-5. Př. OD 2 – filtr 

s optickou hustotou 2. Rozdělení kalibračních filtrů v závislosti na optické hustotě je 

uvedeno v příloze E. Při kalibraci je nutno dávat pozor, aby nedošlo k záměně 

jednotlivých filtrů.  

          Spustíme program a necháme intenzitu vystoupat pokud možno na maximální 

hodnotu (maximální hodnota získaná v požární komoře za daných podmínek se pohybuje 

v rozmezí 60 000 – 71 000 AU), poté spustíme průvodce kalibrací tlačítkem ZAHÁJIT 

KALIBRACI.  

          Po tomto úkonu se označí zeleně první rámeček, který slouží pro nastavení 

nulových offsetů. Vezmeme záslepku (stejná se používá i při stanovení vodorovné osy) 

a zakryjeme vstup detektoru. V průvodci zahájíme kalibraci nulových offsetů tlačítkem 

START.  V dvacetisekundových intervalech jsou průběžně zjišťovány nulové offsety pro 

rozsah 0-3. V průběhu kalibrace se jednotlivé offsety zobrazují ve vedlejším okně 

průvodce.  

          Dále je nutno provést kalibraci linearity mezi každou dvojicí sousedících rozsahů. 

Je nutno vložit vhodný filtr, který zajistí, že na méně citlivém rozsahu bude hodnota 

intenzity přibližně 9 % z rozsahu a při přepnutí na více citlivý rozsah bude hodnota 

intenzity odpovídat 90 % rozsahu. Hodnoty intenzity na obou rozsazích by měli být 

přibližně stejné. Po dokončení kalibrace nulových offsetů označí průvodce zeleně druhé 
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okénko, které slouží pro kalibraci mezi rozsahem 3 a 2. Na detektoru vyměníme záslepku 

za držák filtru, do něj vložíme filtr s optickou hustotou 1 a opět tlačítkem START 

spustíme kalibraci. Při kalibraci mezi rozsahy 2 a 1 využijeme filtru s optickou hustotou 2 

a opět spustíme kalibraci tlačítkem START. Pro kalibraci mezi rozsahem 1 a 0 využijeme 

obou filtrů tz. filtru s optickou hustotou 1 a filtru s optickou hustotou 2 a opět spustíme 

kalibraci tlačítkem START. Rovněž jako u kalibrace nulových offsetů jsou i při kalibraci 

linearity mezi dvěma rozsahy použity dvacetisekundové intervaly.  

          Pro uložení kalibrace stiskneme tlačítko ULOŽIT. Průvodce je možno kdykoliv 

přerušit tlačítkem UKONČIT KALIBRACI. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3-9: Průvodce kalibrací 
 
          Při pohledu na ústřednu zjistíme, že se na displeji objevil nápis OVERFLOW 

a MANUAL. To nám oznamuje, že detektor je přesycen světlem (je nutno zvýšit rozsah) 

a ústředna se nachází v manuálním režimu. Pro znovu uvedení ústředny do automatického 

režimu je nutno zmáčknout tlačítko AUTO/ MAN.  

          Po převedení do automatického režimu dochází k přepínání jednotlivých rozsahů 

RANGE 1-3 a spolu s tím k vymizení nápisu OVERFLOW. Přepínání na jednotlivé 

rozsahy je možno provádět i manuálně pomoci tlačítek RANGE + (více citlivý rozsah) 

a RANGE – (méně citlivý rozsah). 
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          Kalibraci je nutno provádět před každou započatou sadou měření nebo v případě, 

kdy jsou měněny výškové polohy detektoru a zdroje světla. Sadou měření je míněno 5 

měření. Po spuštění tlačítka START v průvodci kalibrace je zakázáno dále upravovat filtr 

nebo jinak vstupovat mezi světelný zdroj a detektor. Jakékoliv přerušení světelného 

paprsku by mělo za následek nepřesné výsledky a nutnost opětovné kalibrace. 

 
 Tab. 3-2: Průběh kalibrace 

Kalibrace Intensita  [AU] Rozsah [AU] 

Nulové offsety    

Rozsah 3 ± x 100 000 

Rozsah 2 ± 0,x 10 000 

Rozsah 1 ± 0,xx 1000 

Rozsah 0 ± 0,xxx 100 

Filtry   

Filtr 1 1000 100 000 
Filtr 2 100 10 000 
Filtr 1+2 10 1000 

 

3.1.6 Nastavení ústředny 

          Nyní je zapotřebí zkontrolovat nastavení ústředny. Při měření je vhodné využívat 

automatického režimu, který samočinně zaručí přepínání rozsahů, podle aktuálně 

naměřené hodnoty intensity světla. Automatický režim je signalizován slovem AUTO na 

řídící ústředně. Intensita světla by se měla pohybovat v rozmezí 60 000 – 71 000 AU, jak 

už bylo uvedeno výše.  

          Posledním důležitým nastavením je výběr vhodného filtru. Pro měření 

dynamických dějů, kdy dochází k rychlému vývinu kouře a je třeba tento vývin 

zaznamenávat v kratších intervalech využíváme rychlý filtr FLTR:FAST. Pro ustálené 

děje, kde dochází k povolnému vývinu kouře, využíváme pomalý filtr FLTR:SLOW. 

V požární komoře je ve většině případů použito jako palivo dřevo. Spalování dřeva je 

dějem dynamickým. To lze potvrdit demonstrativním příkladem provedeného měření 

s navážkou dřeva 1,223 kg, kdy došlo k úplnému spálení za cca 30 minut. Pro tyto 

případy je tedy nutno využívat rychlého filtru, aby byl spalovací proces dokonale 

zachycen. Nastavení filtru se provede zmáčknutím tlačítka FILTR na řídící ústředně. 
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3.1.7 Navážení vzorku  

          Před samotným navážením vzorku je zapotřebí připravit váhu na měření, tak aby 

při zapálení vzorku nemohlo dojít k jejímu poškození. To se provede pomoci několika 

ochranných vrstev.  

          První je tvořena železnými mřížkami, které jsou umístěny na samotné váze. 

Dalšími vrstvami jsou tepelně izolační deska a tepelná izolace nebo keramické šamoty. 

Tepelná izolace se používá pro vzorky o hmotnosti nižší než 2 kg, při vyšší hmotnosti je 

třeba použít keramické šamoty. Poslední vrstvou je železná deska, na kterou pokládáme 

samotnou navážku vzorku. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-10: Odclonění váhy 
 

         Před umístěním vzorku na železnou podložku je třeba zapnout elektrickou váhu 

a vynulovat ji. Spuštění se provede tlačítkem  a vynulování tlačítkem . Velmi 

důležitým krokem je vynulování, při kterém dojde k vynulování váhy s aktuální 

hmotností ochranných vrstev. V případě nesrovnalostí s aktuální váhou je možné využít 

opravu tlačítkem . Nyní je možné umístit navážku na železnou podložku. Hmotnost 

navážky sledujeme na displeji váhy. Chceme-li sledovat úbytek váhy při měření, můžeme 

využít programu EVIDENCE VÁŽNÍCH DAT.  
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          Ten spustíme ikonou EVIDENCE VÁŽNÍCH DAT z pracovní plochy nebo 

přístupovou cestou start -> evidence vážních dat-> evidence vážních dat. Zde je možné 

nastavit interval odečtu váhy, sledovat úbytek hmotnosti navážky v závislosti na čase 

a zobrazit tento úbytek do přehledné tabulky nebo grafu. U grafů máme možnost zobrazit 

výsledky měření do sloupcového grafu nebo křivky. 

 

3.1.8 Nastavení softwaru měření 

          Do softwaru je možné se dostat dvěmi způsoby. První možností je zvolení ikony na 

pracovní ploše měření optické hustoty a dále pak záložky měření. Další možností je 

využití přístupové cesty start -> fotometr 2008 -> měření.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-11: Nastavení softwaru měření 
 

          Nejdříve je nutné zvolit místo pro ukládání dat. Zaškrtnutím políčka GENEROVAT 

NÁZEV AUTOMATICKY, bude název souboru obsahovat adresář, do kterého jsou 

soubory ukládány, datum a čas měření. Například c:\temp\smoke-data-2011-02-26_11-

01-33.csv. Vyplníme-li identifikační údaje měření – číslo měření, jméno a poznámka, 

budou tyto informace zapsány do datového souboru společně s datem měření a časem. 
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Chceme-li název zadat sami, je možno ho napsat ručně, nebo použít tlačítko 

NALISTOVAT. 

          Interval odečtu nastavíme pro všechny měření na hodnotu 1 sekunda pomocí 

tlačítek + a –. Časové měřítko grafu bude nastaveno na 1 minutu. Políčko teplotní 

kompenzace slouží pro zapnutí korekčního koeficientu teplotní kompenzace, vypočteného 

kalibrací. Pokud není zaškrtnuté, hodnota korekčního koeficientu činí 1. Pro naše měření 

ponecháme políčko korekčního koeficientu prázdné. 

           Pro samotný výpočet optické hustoty je třeba nastavit optickou hustotu při 

nulovém vývinu kouře, to se provede tlačítkem RESETOVAT. Tím se v počítači uloží 

hodnota optické hustoty při nulovém vývinu kouře. Aby hodnota nulové optické hustoty 

kouře byla objektivní, je třeba před zahájením měření očistit optiku detektoru i zdroje 

světla, samozřejmostí je rovněž ustavení do vodorovné osy (tyto úkony jsou popsány 

výše). 

 

3.2 Průběh měření 

3.2.1 Zapálení vzorku 

          Po provedení všech těchto předcházejících operací je možné provést zapálení 

navážky vzorku. Pro zapálení se použije technický líh. Líh se nalije do porcelánového 

kalíšku, který se umístí dovnitř dřevěné hranice. Následuje samotné zapálení lihu. Při 

odchodu je nutno řádně uzavřít požární komoru. 

 

3.2.2 Zahájení měření a průběh měření 

          Zahájení měření se provede tlačítkem START. Od této doby jsou všechna 

naměřená data zapisována do námi zvoleného souboru. Kolonky pod stavem měření nás 

informují o čase od začátku měření a počtu provedených odečtu. Pro popis probíhajících 

dějů během měření slouží rámeček VLOŽIT POZNÁMKU. Vložení poznámky se 

provede slovním zapsáním do rámečku a stiskem tlačítka VLOŽIT. Poznámka je 

připisována zároveň i do datového souboru jako komentář a do grafu jako svislá čára 

s komentářem.  

          Během měření je možné získaná data zobrazovat formou tabulky nebo grafu. Pro 

zobrazení naměřených dat do tabulky slouží tlačítko TABULKA. Tabulka předkládá 

přehled jednotlivých naměřených hodnot v závislosti na čase. Přehled obsahuje sloupečky 

s intenzitou světla v AU ( INT), vypočtenou optickou hustotou (OD), teplotou detektoru 
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ve °C ( T DET), teplotou zdroje světleného záření v °C (T SRC), korekčním koeficientem 

teplotní kompenzace (T COMP), intenzitou světla v AU bez kalibrace (INT RAW) 

a poznámkou. Jednotlivé grafy lze zobrazit tlačítkem graf INT (intenzita světla) a graf 

OD (optická hustota). Měřítko grafu může být upraveno tlačítkem PŘIZPŮSOBIT 

MĚŘÍTKO. Tím jsou přehledně zviditelněny všechny naměřené hodnoty. Další možností 

je úprava viditelnosti aktuálních hodnot, která se nastaví zaškrtnutím políčka 

AUTOMATICKÉ MĚŘÍTKO.  

          Výsledný soubor obsahuje pouze tabulku naměřených hodnot. Grafy nejsou do 

tohoto souboru ukládány, proto doporučuji si tyto tabulky průběžně ukládat pomoci 

klávesové zkratky alt+prtsc (print screen) do microsoft office wordu nebo jiného 

textového editoru. Další možností je vytvoření grafu v microsoft office excelu 

z naměřených hodnot uvedených v tabulce. Ukončení měření se provede tlačítkem STOP.   

 

   Obr. 3-12: Zobrazení do tabulky                                  Obr. 3-13: Zobrazení do grafu 
 

 
          V příloze F je uveden protokol ze zkušebního měření ze dne 30. 3. 2011. Součástí 

protokolu je stanovení výchozích podmínek v požární komoře, popis zkoušeného 

materiálu a probíhajících dějů. Grafická část obsahuje tabulku s naměřenými hodnotami 

a grafy optické hustoty a intensity světla.  

 

3.3 Následné činnosti 

          Po ukončení měření je nutné provést odvětrání. Požární komora je vybavena dvěmi 

větracími okruhy. První slouží pro odvětrání místnosti vně požární komory a prostoru 

přede dveřmi, druhý slouží pro odvětrání samotné požární komory. Ventilátor užitý pro 

odvětrání požární komory je třístupňový a nachází se na stropě požární komory. Přívod 
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a odvod vzduchu je regulovatelný klapkami. Aby bylo možno provést odvětrání je 

zapotřebí zkontrolovat, zda je klapka na přívodu i odvodu vzduchu otevřená. Pro 

odvětrání bude po měření využito obou větracích okruhů, jelikož může netěsnostmi dojít 

k úniku spalin i mimo požární komoru. Spínače obou okruhů jsou umístěné na čelní 

straně požární komory. Jako dostatečné odvětrání je bráno ustálení CO na hodnotu 0,01 % 

obj. a CO2 na hodnotu 0,5 % obj. Aktuální hodnoty CO a CO2 je možno kontrolovat na 

displeji analyzátoru plynů TELEDYNE.  

          Po ustálení požární komory je možno provést odstranění zbytků vzorku. Během 

odstraňování je zapotřebí použít ochranných rukavic, aby nedošlo k popálení. Ohořelé 

zbytky vzorku musí být umístěny do speciální nádoby pro hořlavé zbytky. Nyní je možno 

provést vyhodnocení naměřených hodnot. Tyto výsledky jsou uloženy v adresáři 

c:\\temp\smoke-data.   

        

        
    Obr. 3-14: Odvětrání požární komory            Obr. 3-15: Nádoba na ohořelé zbytky 
 

3.4 Vyhodnocení naměřených hodnot 

          Při vyhodnocování naměřeních hodnot je třeba stanovit rozdíl mezi skutečnou 

a naměřenou hodnotou sledované veličiny. Žádná metoda měření ani měřící zařízení totiž 

není dokonale přesné [13] a během měření dochází k chybám, které mohou být 

způsobeny různými faktory. Z tohoto důvodu nemůžeme považovat naměřené hodnoty za 

hodnoty skutečné. Naměřené hodnoty jsou pouze v jakémsi jistém rozmezí kolem 
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skutečné hodnoty, kterou neznáme. Abychom se této skutečné hodnotě co nejvíce 

přiblížili, snažíme se prostřednictvím výpočtů stanovit chybu měření [11], tu lze vyjádřit 

jako chybu absolutní x a relativní δx. Pro jejich stanovení využíváme vztahů 3.1 a 3.2, 

kde xm je naměřená hodnota a xs skutečná hodnota. Chyby měření lze rozdělit [13] dle 

působení na chyby systematické, náhodné, hrubé a dle zdroje působení na chyby přístroje, 

metody, pozorování a vyhodnocování. 

 

x m sx x∆ = −                                                                                                          (3.1)         

 

m s
x

s s

x xx

x x
δ

−∆
= =                                                                                           (3.2)           

 

Systematické chyby 

          Jsou způsobeny použitím [13] nevhodné měřící metody, nepřesného měřidla, nebo 

měřicím přístrojem. Tyto chyby jsou soustavné a ovlivňují správnost měření, jsme tedy 

schopni určit, z jakých příčin vznikají, můžeme odhadnout jejich velikost a eliminovat 

výslednou chybu měření. Výsledek systematicky zvětšují či zmenšují při libovolném 

počtu opakovaných měření. Lze je zmenšit korekcí a kompenzací [11]. Pro jejich 

stanovení využíváme vztahu 3.1. 

 

Náhodné chyby 

          Jedná se o chyby, které nelze [13] vyloučit, protože působí zcela nahodile. Jsou 

těžko předvídatelné a lze je stanovit statistickými metodami z opakovaných měření. 

Výsledkem je aritmetický průměr [11] naměřených hodnot x  (rovnice 3.4). Chyba je 

vyjádřena jako směrodatná odchylka měřeného souboru s (xi) (rovnice 3.6), nebo jako 

směrodatná odchylka aritmetického průměru s ( x ) (rovnice 3.5). 

 

Hrubé chyby 

          Jedná se o chyby viditelné a snadno odstranitelné [13], které vznikají omylem při 

odečtení nebo zapsání údaje v případě, že měřící aparatura přestala správně pracovat, při 
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nesprávném experimentálním uspořádání, nastavení pokusu atd. Tyto naměřené hodnoty 

[11] vybočují z řady a z dalšího zpracování se vyřazují. 

 

Chyby metody 

          Jsou dány nedokonalostí či zjednodušením použité měřící metody (např. 

zanedbáním některých členů měřícího obvodu) [11]. 

 

Chyby pozorovací 

          Jsou osobními chybami [11] pozorovatele, jeho nepozorností a nedokonalostí jeho 

smyslů.  

 

Chyby výpočtové 

          Jsou dány aplikací zjednodušených vztahů [11], užitím interpolace, extrapolace, 

zaokrouhlováním a nedostatečným vyčíslováním konstant. 

 

Výsledná chyba měření 

          Je dána součtem systematické a náhodné chyby. 

x e ε∆ = +                                                                                                          (3.3) 

 

Standardní nejistota typu A 

          Spočítá aritmetický průměr z opakovaného měření prováděného za stejných 

podmínek. Požaduje se minimálně 10 měření [11].  

1

1 n

i

i

x x
n =

= ⋅ ∑                                                                                                       (3.4)                                                       

 
          Standardní nejistota typu A je rovna výběrové směrodatné odchylce aritmetického 

průměru [11]. 
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Kde s(xi ) je směrodatná odchylka měřeného souboru daná vztahem  
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Standardní nejistota typu B 
 

Bj

zj
u =

Θ

△

                                                                                                                  (3.7) 

 
 Zj…………………. maximální dovolená chyba zdroje 

 
Θ……………………. hodnota podle pravděpodobnostního rozdělení 
 
 
Výpočet nejistoty typu B 

          Součtem kvadrátů všech zdrojů nejistot typu B se dostane kvadrát standardní 

nejistoty typu B veličiny x [11].  

 

2
( )B

i Bj

u x u= ∑                                                                                                    (3.8) 

 
 

Výpočet standardní kombinované nejistoty 

          Sumací kvadrátů standardních nejistot typu A a B se dostane kvadrát kombinované 

standardní nejistoty u [11]. 

  

2 2
A B

u u u= +                                                                                                    (3.9) 

 
 

Konečný výsledek 

       Udává se s rozšířenou nejistotou U, která je dána vztahem: 

 

uU k u= ⋅                                                                                                                 (3.10) 

 
kde ku  je koeficient rozšíření [11]. Metodický postup výpočtu nejistot je uveden v příloze 
H. 
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4 SCHÉMA METODICKÉHO POSTUPU MĚŘENÍ 

 

          Na obr. 4-1 je uveden zjednodušený popis měření optické hustoty kouře v požárně 

technické komoře. Podrobnější postup měření je uveden v příloze G. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Obr. 4-1: Schéma metodiky měření 
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ZÁVĚR 

          Význam této bakalářské práce spočíval především v tom, aby byl stanoven 

jednotný metodický postup pro měření optické hustoty kouře fotometrem COLL 2008 od 

firmy Id LAB Praha. V teoretické části byl uživatel seznámen se vznikem kouře, útlumem 

světla v prostoru a principem fungování fotometru. Následující kapitola byla zaměřena na 

popis zařízení a jeho jednotlivých částí. Poslední část byla věnována samotnému 

metodickému postupu měření optické hustoty kouře. Při sestavování metodického 

postupu byla stěžejním předpokladem uživatelova neznalost zařízení. Bylo tedy zapotřebí 

sestavit metodiku tak, aby byla jednoduchá, stručná a uživatel ji bez problémů porozuměl. 

Pro přehlednost byla tedy metodika měření rozdělena do tří dílčích částí. Jednotlivé dílčí 

části byly vybrány tak, aby korespondovali s fázemi daného procesu.  

          První část byla zaměřena na přípravné práce. Na tyto činnosti byl zvláště kladen 

důraz, jelikož jejich nevhodným provedením může dojít k poškození zařízení nebo 

k znehodnocení konečných výsledků. Uživatel je tedy v tomto bloku soustavně 

upozorňován na možné vzniklé chyby a jejich dopady. Pro zjednodušení náročnějších 

úkonů jako je ustavení do vodorovné osy, byla do postupu měření zařazena 

fotodokumentace. Pro kontrolu správnosti provedeného úkonu, jsou v tabulce 

zaznamenány změny jednotlivých parametrů v závislosti na probíhajících fázích procesu. 

          Druhá část věnována průběhu měření a třetí část obsahující následné činnosti, již 

nejsou tak náročné na samotnou činnost uživatele, proto je těmto blokům věnována menší 

pozornost. I tyto části jsou doprovázené radami, jak postupovat nebo naopak čeho se 

vyvarovat. 

          Činnosti obsáhnuté touto metodikou měření byly v průběhu sestavování návodu 

několikrát vyzkoušeny a ověřeny zkušebním měřením, proto by tato práce mohla být 

využita jako vzorový návod pro další měření uskutečněné v požární komoře. 

          Následující měření by mohlo být zaměřeno, na zkoumání rychlosti, poklesu optické 

hustoty kouře při spalování materiálu s černým kouřem a materiálu s bílým kouřem. 

Tímto měřením by bylo zjištěno, zda má barva kouře vliv na pokles optické hustoty 

v prostoru. Další alternativou by mohlo být měření optické hustoty v různých výškových 

úrovních, tím by byla lépe zmapována závislost optické hustoty kouře na vzdálenosti od 

zdroje hoření. Tyto doporučení představují jen nástin pro další měření, nejsou však 

součástí této bakalářské práce. 
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