
 

 

 



 

 

 

 

Anotace 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami 

testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny 

běţné principy, konstrukce, příklady moţných aplikací a poţadavky, které by měly senzory 

plynů splňovat. Podrobněji jsou  popsány vodivostní senzory plynů. . Hlavním zaměřením 

práce   je návrh programového vybavení určeného k  ovládání předloţené směšovací stanice 

pro charakterizaci vodivostních senzorů plynů.  Pro ověření funkce navrţeného programu 

bylo provedeno i několik zkušebních měření se senzory s aktivní vrstvou SnO2 určených pro 

detekci kyslíku.  V závěru je na základě shromáţděných teoretických poznatků a naměřených 

dat diskutována přesnost měření a limity vyuţitelnosti stanice.  

 

Abstract 

The presented bachelor´s thesis deals with gas sensors, their construction and methods 

of testing. First part shortly describes the problems of gas detection. There are introduced 

common principles, constructions, examples of possible applications and requirements, which 

should be complied with gas sensors. In more detail, there are described conductivity gas 

sensors. Main purpose of the work is draft software equipment determined for compiled 

mixing station. For check correct function of the program was also done several 

measurements with gas sensors containing active layer SnO2 created for oxygen detection. In 

conclusion, there is on the base of collected theoretical pieces of knowledge and measured 

information discussed accuracy of measurement, and limits of usability station. 
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Úvod 

Malé integrované senzory plynů v poslední době zaznamenávají velký rozvoj. S jejich 

pomocí lze snadno a efektivně detekovat širokou škálu plynů. Stále častěji se s nimi 

setkáváme v aplikacích určených pro monitorování emisí, analýzy procesu spalování, 

v medicínských technologiích a v neposlední řadě i pro osobní vyuţití.  Díky svým 

vlastnostem, malým rozměrům a dostupnosti nahrazují dříve pouţívané, prostorově objemné a 

zároveň nákladné přístroje. Senzor si lze představit jako zařízení detekující zvolenou veličinu, 

která je následně přeměněna na základě fyzikálních a chemických principů na signál, jenţ 

jsme schopni dále zpracovávat, nebo jej jinak porovnávat. Na měřenou veličinu reaguje citlivá 

část senzoru, často nazývaná čidlo, coţ je ve své podstatě vstupní jednotka celého měřícího 

řetězce. Samostatný senzor by nám neposlouţil prakticky k ničemu, pokud by nebyl 

integrován nebo připojen k vyhodnocovací části obvodu. Nejčastěji se vyhodnocuje některá 

elektrická veličina, kterou můţeme zpracovat za pomocí zesilovačů, převodníků nebo 

zařízení, slouţících k interpretaci získaného signálu. Senzory plynů dělíme do skupin podle 

principu, na kterém pracují. Senzory plynů pracují na základě těchto principů: změna 

kapacity, změna vodivosti, změna elektrického odporu, absorpce záření, změna indexu lomu, 

generování proudu atd. Práce se předně zabývá senzory plynů, měnícími hodnotu vodivosti 

své aktivní vrstvy v závislosti na podmínkách měření. Vodivost aktivní vrstvy však není 

ovlivněna pouze přítomností detekovaného plynu, ale zároveň i její teplotou, okolní vlhkostí, 

rychlostí protékajících plynů v okolí senzoru atd.. . Cílem bakalářské práce bylo testování a 

kalibrace vodivostních senzorů plynů. Úkol byl realizován pomocí jiţ sestavené směšovací 

stanice, ke které bylo nutné  sestavit vhodný program pro její ovládání. Program byl vytvořen 

v programovacím prostředí Labview. Celé zařízení se skládá z několika samostatně 

pracujících částí, které komunikují za pomocí datových sběrnic a jejichţ výstupní data se 

schází a vyhodnocují v připojeném počítači k dalšímu zpracování. Program obsahuje část pro 

inicializaci a ovládání směšovací stanice a souvisejících měřících přístrojů. Dále část pro 

zadání a řízení měření. Výstup programu tvoří část pro ukládání naměřených hodnot do 

tabulkového procesoru Excel pro další zpracování naměřených hodnot.   
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1. Základní funkce a rozdělení senzorů plynů 

 

1.1 Polovodičové senzory MIS  

MIS – je zkratka značící název (Metal-Insulator-Semiconductors). Vlastnosti uvedené 

struktury MIS jsou závislé na rozloţení volných nosičů náboje na rozhraní polovodič-

dielektrikum a stejně tak jsou závislé i na vnějším elektrickém poli. Kaţdý z fyzikálních nebo 

chemických jevů, zaloţených na principu tohoto rozhraní s moţností snadné transformace, 

můţe poslouţit jako podnět pro sestrojení zmíněných senzorů. Podle geometrie struktury 

vyuţíváme kondenzátorových, tranzistorových a diodových typů. Moţná struktura a náhradní 

schéma nejjednoduššího senzoru tvořeného kondenzátorem je na Obr.2.1. Celý proces je 

zaloţen na vytváření oblasti prostorového náboje s náhradní kapacitou Cs na přechodu kov-

izolant. Izolant bývá tvořen tenkou vrstvou oxidu kovu, případně jiným vhodným 

dielektrikem o kapacitě Cx, závislé na tloušťce a materiálu zvolené vrstvy. Kapacitní můstek, 

uvedený v náhradním schématu na obrázku 2.1, slouţí pro vyhodnocení změny koncentrace 

prostřednictvím rozdílu napětí, které vzniká v oblasti prostorového náboje vlivem fyzikálně-

chemických dějů. Uvedenými principy byly senzory rozděleny na typy řízené změnami 

v izolační vrstvě, na typy řízené vzájemným působením kovového hradla a plynu a na senzory 

řízené dipólovou vrstvou nad izolantem. Jako představitele senzoru plynů řízeného interakcí 

kovového hradla s plynem lze uvést například některý z  unipolárních tranzistorů. Tranzistor 

MIS můţe slouţit jako detektor vodíku. Jeho uspořádání je na Obr. 2.2. Princip vychází 

z rozpouštění vodíku na hradle tvořeném z paladia, při čemţ dochází ke štěpení molekul 

plynu a následnému rozptýlení částic na rozhraní kov-izolant. Vlivem předešlých jevů se 

vytvoří dipólová vrstva, díky které se následně stane kanál vodivým. Uvedené metody se 

hojně vyuţívá při detekci úniku hořlavých plynů nebo ve svářecí technice, kde měříme 

koncentraci přítomného plynu v ochranné atmosféře [4],[6]. 
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Obr. 2.1: Struktura a náhradní schéma kondenzátoru MIS [4] 

 

 
Obr. 2.2 Uspořádání tranzistoru typu MIS [4] 

 

 Vnitřní struktura senzoru řízeného změnami v izolační vrstvě je uvedena na obrázku 

2.3. Jedná se rovněţ o tranzistor typu MIS pouţitý jako senzor vlhkosti. Na hradlo tranzistoru 

je nanesena citlivá vrstva iontové soli nebo polymerní elektrolyt. Vystavením tranzistoru 

vlhkosti se změní hodnota impedance aktivní vrstvy a tím i hodnota protékajícího 

elektrického proudu, coţ má za následek změnu vodivosti kanálu tranzistoru. Pro 

vyhodnocení se často pouţívá dvojice tranzistorů MIS, kdy jeden je nastaven jako referenční, 

čímţ kompenzujeme změny pracovních podmínek [4],[6]. 
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Obr. 2.3 Geometrie hradla tranzistoru MIS [4] 

 

Poslední skupina senzorů se označuje jako ISFET (iontově selektivní tranzistory typu 

FET). Hlavním rozdílem oproti předchozím je náhrada kovového hradla za vhodně zvolenou 

vrstvu iontově selektivní membrány, kde je oblast prostorového náboje řízena v závislosti na 

dipólovém momentu iontů v této vrstvě [4],[6]. 

 

 

1.2  Rezistorové kovové senzory 

Funkce zmíněné metody je zaloţena na snímání změny vodivosti vodivé nebo 

polovodivé vrstvy, zapříčiněné sorbcí, chemisorbcí či rozpouštěním plynu na aktivní vrstvě 

senzoru. Změna vodivosti bývá způsobena nejčastěji změnou koncentrace a pohyblivosti 

nosičů náboje ve vrstvě, změnou kovalentních nebo iontových vazeb, slučováním plynné 

sloţky vlivem vodíkových můstků, indukovanou polarizací a řadou dalších jevů. Senzory jsou 

velmi citlivé. Pracují s proudy řádově o velikosti pA. Výhodou jsou jejich malé rozměry (Obr. 

3.1), které umoţňují například snadnou integraci do obvodů typu CMOS a slučitelnost 

s jinými součástkami a mikroobvody. Nevýhodou těchto senzorů je jejich malá dlouhodobá 

stabilita detekčních parametrů. Odezva senzoru je znatelnější pro vyšší teploty aktivní vrstvy, 

proto je nedílnou součástí i topný element.  Nejčastěji k tomuto účelu slouţí rezistor tvořený 

platinovým drátkem umístěný na vrchní straně v blízkosti čidla. Pro sníţení namáhání 

substrátu vlivem teplotního napětí jej zbavujeme hran, zamezíme tím i případnému praskání 

nebo jinému znehodnocení materiálu. Aktivní vrstvy se vyrábí metodou tlustých a tenkých 

vrstev, kdy se na keramický substrát nanáší různé typy past definujících výsledné vlastnosti 

senzoru. Detekční vrstvy jsou nejčastěji tvořeny anorganickými solemi nebo organickými 

polymery s iontovou vodivostí, oxidy kovů případně organickými polovodiči nebo vodiči. 
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Obrázek 3.2 ukazuje pohled na vrchní stranu destičky osazenou interdigitálními elektrodami, 

na něţ je následně nanesena vrstva, citlivá na příslušný druh plynu. Uspořádání elektrod 

napomáhá částečně odrušení šumů a je moţné s nimi dosáhnout lepší citlivosti při menších 

rozměrech. Metody se vyuţívá pro měření koncentrace plynných směsí například F2, Cl2, NO, 

NH3, SO2  [6],[8].  

 

 

 

Obr. 3.1 Příklad zapouzdření senzoru [8] 

 

 

 

Obr. 3.2 Konstrukční uspořádání [8] 
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1.3 Optické analyzátory a senzory plynů 

Princip činnosti těchto analyzátorů spočívá ve změně intenzity záření při modulaci 

optického signálu. Signál vychází ze zdroje záření, kterým můţe být například LED dioda 

nebo polovodičový laser. Pokračuje do optického vlákna, v němţ probíhá modulace paprsku 

pomocí měřené veličiny a v posledním kroku je signál zrekonstruován a vyhodnocen 

detektorem záření tvořeným PIN diodou nebo lavinovou fotodiodou. Podle způsobu vyuţití 

optického vlákna dělíme senzory na:  

 

Aktivní 

Za aktivní jsou povaţovány zejména senzory mající citlivou vrstvu nanesenou přímo 

na jádře optického vlákna. Funkce je zaloţena na přítomnosti měřené směsi, jenţ mění 

přenosové vlastnosti vlákna prostřednictvím sorbce či chemické reakce. Nejčastěji pak 

vyhodnocujeme změnu amplitudy, fáze, rozptylu a případně polarizaci optického signálu.  

 

Pasivní 

Za pasivní můţeme povaţovat metody, které vyuţívají optického vlákna pouze pro 

přenos signálu k místu probíhající reakce s měřeným prostředím a odtud dále k detektoru 

záření. Citlivá vrstva je umístěna na konci optického vlákna, nejčastěji bývá součástí měřící 

nádoby (kyvety), případně se vyskytuje v její těsné blízkosti, aby nedocházelo k velkému 

zkreslení vyhodnocovaného signálu. Princip měření vychází ze změny optických vlastností, 

například: rozptylu, fluorescence, absorpce či barvy záření. Do této skupiny řadíme reflexní 

detektory, vycházející ze snímání změny barevného odstínu odraţeného paprsku.  

 

Této optické metody se uţívá k detekci koncentrace kyslíku, chlorovaných uhlovodíků 

jako například NOx, CH4, NH3. Uvedená metoda je vhodná spíše do laboratorních nebo 

lékařských podmínek, kde nedochází k nadměrnému mechanickému namáhání nebo vystavení 

vysokým teplotám, na něţ není senzor konstruován. Jeho výhodou je nezávislost na 

elektromagnetických vlivech, malé rozměry a moţnost aplikace senzoru ve výbušných či 

hořlavých prostředích.  Na obrázku 4.1 je selektivní senzor určený ke snímání amoniaku 

[4],[6]. 
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Obr.4.1 Senzor určený pro snímání NH3, vlevo aktivní provedení, vpravo pasivní typ [4] 

 

 

Samostatně se však optické senzory příliš nevyskytují, setkáme se s nimi spíše 

v podobě optických analyzátorů, coţ si lze představit jako měřící přístroje, u nichţ je během 

měření jakkoliv ovlivňováno elektromagnetické záření v ultrafialové, infračervené nebo 

viditelné oblasti. Nejčastěji vyuţíváme metody absorpce záření ve zkoumaném vzorku plynu. 

Průchodem světla vzorkem dochází k jeho útlumu. Pro monochromatické světlo je moţné 

vycházet z Lamberetova-Beerova zákona, který vyjadřuje vzájemný vztah mezi absorpcí látky 

a její koncentrací v měřeném vzorku. Chceme-li měřit koncentraci plynů, máme k dispozici 

řadu optických analyzátorů, jenţ se od sebe liší různým uspořádáním prvků nebo odlišným 

technickým řešením. Nejjednodušší uspořádání nabízí jednopaprskový fotometr (Obr. 4.2). 

Kdyţ se však budeme blíţe zajímat o jeho citlivost, zjistíme, ţe přístroj je vhodnější uţívat 

převáţně pro nenáročné aplikace. Přesnost je ovlivněna kolísáním intenzity vyzařujícího 

zdroje a změnou citlivosti detektoru. Jako řešení se nabízí pouţít dvoupaprskový fotometr 

(Obr. 4.3), u kterého porovnáváme intenzity dvou paprsků, z nichţ jeden slouţí jako 

srovnávací a druhý má funkci měřícího. Nejčastěji se pouţívá společný zdroj světla pro oba 

paprsky, je tedy nutné paprsky střídavě zakrývat, čehoţ snadno docílíme pomocí clony, kterou 

střídavě natáčíme k oběma paprskům. Vzniká tak časově proměnný signál s amplitudou 

odpovídající rozdílu zářivých toků a s frekvencí související s otáčením clony, případně 

s počtem jejích otvorů. Při uţití společné nádoby (kyvety) pro zkoumaný plyn je moţné 

vyloučit chybu měření vlivem znečištění nebo vlivem rušivých faktorů směsi. Měřením 

probíhajícím v totoţné nádobě je nutné odlišit měřící a srovnávací paprsek a jejich vlnovou 

délku, čehoţ poměrně snadno docílíme vloţením optických filtrů [10].  
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Obr.4.2 Jednopaprskový fotometr [10] 

 

  
Obr.4.3 Dvoupaprskový fotometr [10] 

 

 

Laboratořemi často uţívaná metoda je známá pod názvem automatická analýza, která 

je znázorněna na Obr. 4.4. U zmíněné metody se zaměříme spíše na princip absorpční 

fotometrie v infračervené, viditelné i ultrafialové oblasti spektra. Analýza vyuţívá energie 

pohlceného fotonu za zvýšené energie molekuly plynu. Energetickému obsahu fotonu 

v infračervené oblasti odpovídají změny vibračních a rotačních stavů zmíněných molekul. 

Záření potřebné k vybuzení vibrace se nachází v rozmezí hodnot 1 aţ 10 nm. Je třeba dát si 

pozor na obsah vodních par obsaţených ve vzorku, který můţe znatelně ovlivnit výsledek 

měření. Důvodem je sloţení vody ze tří atomových molekul pohlcujících infračervené záření. 

Metoda je výhradně určena pro měření struktury látek, identifikaci sloučenin, případně pro 

jejich kvantitativní analýzu. Mluvíme však o sloţitých, prostorově obsáhlých a nákladných 

zařízeních, vyuţívaných zejména v laboratorních podmínkách. Za vhodný přístroj pouţívaný 

v praxi bývá povaţován infračervený bezdisperzní analyzátor pracující bez rozkladu světla 

s vyuţitím absorpce u velmi široké oblasti spektra. Přístroj pracuje s rozmezím vlnové délky 

od 0,7 do 10 nm. Analyzátory jsou mnohem jednodušší, mobilnější a mechanicky odolnější 

neţ přístroje disperzní. Absorbcí infračerveného záření shodné vlnové délky, jako má měřená 

látka, dosáhneme poţadované selektivity. I přes velkou selektivitu uvedeného analyzátoru je 

nutné při některých aplikacích počítat s mnoha rušivými sloţkami. V praxi se uţívá 
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analyzátoru například pro detekci oxidu uhelnatého nebo překročení bezpečné koncentrace 

jiných toxických látek v ovzduší [10]. 

 

 

Obr.4.4 Automatický analyzátor [10] 

 

 

1.4 Kapacitní senzory plynů 

Princip uvedené metody je zaloţen na vyuţívání změn permitivity dielektrika 

schopného velmi rychle a reverzibilně pohlcovat sloţky plynů a par. Metoda našla uplatnění 

při měření koncentrací polárních molekul plynů. Kvalita kapacitních senzorů je do jisté míry 

ovlivněna vrstvou dielektrika, stálostí elektrických parametrů v čase, vlastnostmi mikropórů, 

teplotními součiniteli a aplikovaným prostředím. Jako představitele můţeme uvést senzor na 

bázi Al2O3 často uţívaný pro detekci koncentrace n-hexanu ve vzduchu. Senzor je tvořen 

hydratovanou porézní vrstvou na bázi polymeru zmíněného Al2O3, která má napařenou 

sendvičovou strukturu s polopropustnou zlatou elektrodou uchycenou na citlivou sorpční 

vrstvu. Senzor určený pro měření koncentrace n-hexanu má citlivou vrstvu zaloţenou na bázi 

PCM, lze tedy pouţít i polysiloxany nebo polypyroly. Důleţitým údajem je znalost měřené 

admitance, není však stanovena jednoznačná hranice mezi rezistorovým a kapacitním typem 

senzoru. Za výhodu je moţné povaţovat mechanickou odolnost, rychlost a malé rozměry; 

vytknout můţeme teplotní závislost a náchylnost na oxidaci elektrod [6]. 
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1.5 Pelistory 

Pelistory patří mezi nejstarší typy senzorů pouţívaných v samočinných analyzátorech 

plynů. Mluvíme o určitém druhu kalorimetrického senzoru, u něhoţ se koncentrace měřeného 

plynu vyhodnocuje z tepla uvolněného při řízeném spalování. Reakce je ovládána vhodným 

nastavením teploty a přítomného katalyzátoru. S ohledem na spalování probíhající na čidle se 

metoda nazývá metodou katalyckého spalování. Nejčastěji se metoda vyuţívá v aplikacích 

pro detekci koncentrace hořlavých par a plynů v ovzduší. V měřící komoře je umístěno 

ţhavící tělísko s katalycky aktivním povrchem, na němţ probíhá spalovací reakce při určování 

neznámé látky. Teplo uvolněné při spalování mění vlastnosti ţhavícího tělíska, zejména pak 

jeho odpor, který měřením zjišťujeme (Obr. 5.1). Vhodným čidlem se ukázal být platinový 

odporový senzor, který umoţňuje, ţe vinutí funguje zároveň jako mechanicky nosný prvek, 

topný prvek i teploměr. Vinutí je zapouzdřeno v keramickém obale, na jehoţ povrch je 

nanesen katalyzátor. Prostřednictvím přívodních kontaktů je pelistor připevněn k nosníku 

pájením nebo přivařením. Pouzdro má nejčastěji tvar koule nebo válce o průměru 1 aţ 2 mm, 

topné vinutí bývá tvořeno platinovým drátkem o průměru 0,33 – 1 mm. Povrch pelistorů se 

pokrývá tenkou vrstvou fosfátového skla, slouţícího pro zacelení drobných pórů na povrchu, 

do kterých by se mohl dostat hořlavý plyn, coţ by mohlo mít za následek vznícení, případně 

rovnou explozi směsi. Teplotě odolná pouzdra jsou sloţena z keramiky na bázi oxidu 

hlinitého, nejčastěji pouţívaným katalyzátorem bývá platina a paladium, méně pak rubidium 

a rhodium. Sloţení se modifikuje nejrůznějšími příměsmi, například přidáním NaF 

k základnímu platinovému katalyzátoru docílíme spalování vyšších uhlovodíků. Vyhodnocení 

informace z pelistoru provádíme například pomocí wheatstoneova můstku (Obr. 5.2), u něhoţ 

je do druhé větve zapojen pelistor bez aktivního povrchu, slouţící pro potlačení rušivých 

vlivů způsobených například změnami teploty, změnou průtoku detekovaného plynu či 

změnou tepelné vodivosti plynné směsi. Měřící i referenční pelistory se nejčastěji umisťují do 

společné komory vyrobené z porézního kovu, jako je třeba sintrovaný korund nebo nikl. 

Porézní materiál umoţní přístup plynu k pelistoru, avšak zamezí nebezpečnému prošlehnutí 

plamene v případě, kdy je v komoře překročena dolní mez výbušnosti a plyn se vznítí. Pro 

měření uţíváme dvou základních pracovních reţimů. První způsob pouţívaný v komerčních 

detektorech plynů je reţim neizotermní. Funkce je zaloţena na tom, ţe pokud je přítomna 

hořlavá látka, probíhá spalování na citlivém povrchu pelistoru, coţ zapříčiní změnu odporu 

způsobující změnu rovnováhy v diagonále měřícího můstku. Výsledkem pak bude elektrické 

napětí úměrné koncentraci hořlavého plynu obsahujícího přebytek kyslíku. Pro vyhodnocení 
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se uţívají dvě metody, buď můstek s konstantním napájecím napětím, nebo proudem. 

Napájení s konstantním napětím se častěji uţívá u přenosných měřících přístrojů, kdy chceme 

dosáhnout co nejniţší spotřeby. Napájení s konstantním proudem se uţívá spíše u stabilních 

analyzátorů, kde bývá větší vzdálenost snímače od vyhodnocovací jednotky a k měření je tedy 

třeba uţití většího výkonu. Při druhém způsobu je teplota citlivého prvku udrţována 

konstantní a mluvíme tedy o reţimu izotermním. Při tomto způsobu měření se musí napájení 

automaticky upravovat tak, aby termistor měl stále konstantní teplotu. Spotřebovaný výkon 

pro ohřev prvku potom odpovídá koncentraci měřeného plynu. Pro přesnější měření je třeba 

prvek kalibrovat pro daný konkrétní plyn samostatně. Kalibrace probíhá pomocí tabulek 

dodaných výrobci. Pro zjištění přibliţných hodnot dolní meze výbušnosti měřené páry nebo 

plynu, pro které nebyl senzor kalibrován, je nutné hodnotu měřícího přístroje vynásobit 

korekčním faktorem zjištěným z tabulky. Pelistorem není moţné rozlišit jednotlivé sloţky 

hořlavých plynů přítomné v několikasloţkových směsích. Při pouţití prvku pro zabezpečovací 

účely lze tuto vlastnost povaţovat za klad, vzhledem k obsahu hořlavých plynů ve vzduchu. 

Pelistory se vyznačují dlouho dobou ţivota při zachování provozní spolehlivosti a citlivosti 

i při nepřetrţitém provozu. Prvek je vhodný pro měření látek jako například acetylen, benzen, 

etylen, methan, etanol, propan, toluen, vodík atd. [10].  

 

 

Obr. 5.1 Struktura pelistoru [10] 
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Obr. 5.2 Uspořádání měřícího řetězce [10] 

 

 

1.6 Vodivostní senzory plynů 

Senzory pro analýzu plynů patří mezi elektrochemické senzory, nejstarší senzory se objevily 

jiţ v průběhu padesátých let minulého století a slouţily pro monitorování kyslíku v ovzduší. 

Přibliţně od poloviny osmdesátých let se rozvinula výroba miniaturních senzorů, se kterými 

se v podstatě setkáváme dodnes. Rozměry, volba dílů a konstrukce bývá obvykle závislá na 

aplikacích, pro která jsou čidla určena. Výsledná podoba je kompromisem mezi různými 

výkonovými parametry. Senzory vyráběné na základě kovových oxidů se osvědčily jako 

vysoce citlivé, snadno dostupné, levné a mnohostranně vyuţitelné. Jedná se o senzory plynů, 

které v závislosti na koncentraci měřené veličiny mění permitivitu nebo vodivost své aktivní 

vrstvy. Pro funkci senzoru je vyuţíváno jevu, při němţ se působením příslušného plynu jeho 

část spotřebuje na povrchu citlivé vrstvy senzoru, coţ způsobí změnu jeho elektrické 

vodivosti - Obr. 6.1. Další změnu odporu můţeme zaznamenat během přenosu elektronů mezi 

polovodičovým substrátem a absorbovanými molekulami plynu. Koncentrace detekovaného 

plynu je úměrná hodnotě elektrického odporu, respektive poměru odporu vůči jeho referenční 

hodnotě a přesně nastavené teplotě, při níţ senzor vykazuje maximální citlivost. Probíhající 

reakce je ovlivňována dotujícími přísadami, je omezena teplotou a přeměnou probíhajících 

reakcí.  Pro dosaţení určité rychlosti a přesnosti měření je třeba aktivní vrstvu zahřát na 

pracovní teplotu zpravidla 100 aţ 500°C. Příklad odezvy senzoru v závislosti na napětí 

topného elementu je na Obr. 6.2. Vhodnou citlivost pro snímání vykazuje celá řada různých 

anorganických i organických látek, ale při stanovení fyzikálně-chemické stability se výběr 

zuţuje na oxidy kovů. Nejčastěji pouţívané jsou SnO2, ZnO a Fe2O3. Vlastnosti uvedených 

vrstev se dále upravují dotováním různými katalyzátory, plastifikátory a pojivy. Přidáním 
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přísad docílíme větší selektivity při snímání plynů. Aktivní polovodičová vrstva bývá 

nanesena na substrát anorganického původu slouţící jako izolátor, který má často tvar 

destičky, trubičky či válečku. U některých typů jsou oxidová zrna pouze slisována a 

sintrována do formy tablet.  Pouţíváme různé druhy pojiva, například organická pojiva, různé 

typy kaolinů a inertních oxidů. Kaţdý senzor musí být opatřen topným elementem, 

ohřívajícím aktivní vrstvu na pracovní teploty.  Topení je u většiny dostupných senzorů 

realizováno platinovým, platinorhodiovým nebo wolframovým drátkem ve formě malé spirály 

(meandru), která v některých případech můţe poslouţit současně jako čidlo teploty aktivní 

vrstvy. Příklad vnitřní struktury vodivostního senzoru plynů nalezneme na Obr. 6.3. 

Vytvořený senzor je třeba kalibrovat např. pomocí plynové směšovací stanice, kdy senzor 

umístíme do měřící komory, nastavíme vhodnou operační teplotu, vlhkost a zajistíme průtok 

poţadované směsi plynů. Mezi dvěma měřenými vzorky působíme na snímač technickým 

vzduchem po dobu jedné hodiny, aby se snímač stihl zregenerovat. Přesné nastavení senzoru 

závisí na kontaktech, tloušťce překrytí vrstev, teplotě, struktuře částic a frekvenci 

monitorování odporu. Nejčastěji bývají senzory vyráběny metodami nazývanými technologie 

tlustých či tenkých vrstev[2],[5],[6],[11]. 

 

 

 

Obr. 6.1 Principielní schéma [2] 
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Obr. 6.2 Závislost na vyhřívacím napětí [2] 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Senzor TGS 800- trubičkový typ [6] 
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1.6.1 Použití technologie tlustých vrstev (TLV) pro výrobu 

vodivostních senzorů plynů 

U senzorů vyráběných technologií tlustých vrstev se vyuţívá schopnosti vrstev 

vyrobených touto technologií reagovat na podněty vnějšího okolí změnou některých svých 

vlastností, přičemţ si vrstvy zachovají své dominantní rysy - vysokou odolnost a dobrou 

stabilitu, nutnou pro reprodukovatelnost měření. Rozlišujeme pasty standardní (vodivé, 

odporové, dielektrické) a speciální, které jsou vhodné pro určité aplikace. Speciální pasty se 

vyrábí přidáním funkčních látek, vyznačujících se poţadovanými vlastnostmi. V chemických 

senzorech se vyuţívá speciálních past pro měření vlhkosti, iontové koncentrace a sloţek 

plynů. Výjimečné vlastnosti některých past byly zjištěny často náhodou, někdy byly dokonce 

povaţovány za neţádoucí. Vzhledem k pořizovacím nákladům spojeným s pořízením past 

bylo vynaloţeno značné úsilí na největší moţné vyuţití past standardních.  Při výrobě je pasta 

na povrch keramického substrátu nanášena pomocí sítotisku, aby byla zajištěna rovnoměrná 

vrstva bez vad a zároveň rychlost při hromadné výrobě. Obrázek 6.4 ukazuje pohled na vrchní 

stranu destičky s elektrodami, na něţ je následně nanesena vrstva citlivá na příslušný druh 

plynu. Na spodní straně destičky je z platiny vytvořen topný element, který zaručuje správně 

nastavenou pracovní teplotu. Závěrečným ţíháním docílíme odstranění rozpouštědla a slinutí 

citlivé vrstvy se substrátem. Tlustovrstvé technologie mají i svá úskalí, vzhledem k tomu, ţe 

pasty obsahují různá adheziva slouţící k uchycení pasty na substrát, stávají se po vypálení 

hrubými a porézními. Tento fakt napomáhá ke zvětšení aktivní plochy, ale zapříčiňuje vznik 

nepřesností. Senzory na bázi tlustých vrstev vynikají svou citlivostí, rychlostí odezvy, nízkou 

teplotní závislostí, dlouhou dobou ţivota a odolností vůči mechanickému poškození, výhodou 

oproti tenkovrstvým senzorům je moţnost detekce vyšších koncetrací plynů. Je to způsobeno 

tím, ţe u tlustovrstvé technologie dojde vlivem její tloušťky k pozdějšímu nasycení vrstvy 

plynem a tím i následné saturaci, omezující detekční schopnosti senzoru. [2],[3],[11]. 

 
 

 

 
Obr. 6.4 Příklad senzorů vytvořených technologií tenkých vrstev [11] 
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1.6.2 Použití technologie tenkých vrstev (TNV) pro výrobu 

vodivostních senzorů plynů 

Technologie tenkých vrstev je zaloţena na nanášení vrstev definovaných tloušťek  na 

nosný substrát. Tloušťka vrstvy se pohybuje běţně od 1 nm po 1 um, důsledkem čehoţ neplatí 

tytéţ fyzikální vlastnosti jako u běţných objemových materiálů. Je zřejmé, ţe některými 

technikami lze dosáhnout i silnějších vrstev, pak uţ ale nelze mluvit o ekonomických 

depozicích, protoţe dochází ke změně fyzikálních vlastností deponované vrstvy. Mezi známé 

technologie pro výrobu tenkých vrstev patří vakuové napařování, naprašování, 

elektrodepozice a technika sol-gel. Uvedenými metodami získáváme vrstvy, u nichţ pomocí 

depozice přes masku, případně selektivním leptáním za pomocí masky vytváříme cílové 

motivy. Metoda našla uplatnění zejména pro realizaci vodivých odporových a dielektrických 

vrstev. U senzorů jsou však vytvářeny a vyuţívány vrstvy speciální, které mohou mít 

například polovodivé, piezoelektrické nebo katalycké vlastnosti. Ve vrstvách se projevují děje 

s dlouhodobými změnami elektrických parametrů, směřujících k dosaţení termodynamické 

rovnováhy systému. Děje „zrání“ lze urychlit ponecháním materiálu po určitou dobu v peci se 

zvýšenou teplotou. Čas zrání se liší podle pouţitého materiálu. Technologie zajišťuje vysokou 

přesnost, stabilitu, malou časovou konstantu, spolehlivost, malé rozměry, nízkou hmotnost 

a moţnost integrace s polovodičovými obvody. Nevýhodou technologie tenkých vrstev jsou 

zvýšené nároky na cenu výrobních procesů (nutnost výroby ve vakuu, technologie leptání). 

Značnou výhodou je nejmenší teplotní závislost v porovnání s běţnými technologiemi. 

V tenkovrstvé technologii jsou vyuţívány i vrstvy speciálně navrţené podle poţadavků 

aplikací. Za přednost lze povaţovat pokrok v miniaturizaci a s tím související niţší spotřebu, 

pohybující se řádově v mW [2],[5],[11]. 

  

 Vodivostní metody mají i jistá omezení. Za určitých podmínek některé radikálové 

skupiny mohou reagovat s kyslíkem v krystalové mříţce, vlivem reakce pak dojde k nevratné 

změně charakteristických vlastností senzoru. Změny způsobují trvalé poškození, které se 

promítá zejména na základní vodivosti a citlivosti, viz Obr. 6.5. Nebezpečí hrozí senzorům 

vystaveným trvalému parciálnímu tlaku oxidovatelného plynu, viz Obr. 6.6, kde dochází 

k posuvu nulové hodnoty. Je zřejmé, ţe mnoho typů senzorů tedy nelze pouţít do vstupních 

obvodů analyzátorů nebo pro opakované měření v uvedených podmínkách. Další nevýhodou 

je nesplnění základních podmínek normy pro detektory. V praxi tedy máme spoustu výhrad 

k oxidovým senzorům. Jako hlavní lze povaţovat výraznou závislost na vlhkosti, teplotě (Obr. 
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6.7), proudění, v některých případech nevratnost dějů a obecně neselektivnost jednotlivých 

sloţek plynů. Výstupním signálem vodivostních senzorů je vţdy relativní změna rezistence, 

opírající se o kalibrační křivku. I přes značné mnoţství nevýhod, cenové relace stále lákají 

nové výrobce u nás i v zahraničí, čímţ vzniká celá řada výrobků, ve kterých se uţivatel jen 

stěţí orientuje [2],[6].  

 

 
Obr. 6.5 Citlivostní charakteristiky [2] 

 

 

 
Obr. 6.6 Závislost na tlaku [2] 
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Obr. 6.7 Závislost na teplotě a vlhkosti [2] 

 

1.6.3 Parametry vodivostních senzorů 

U senzorů obecně rozlišujeme statické a dynamické vlastnosti. Statické vlastnosti 

charakterizují parametry senzoru při neměnném nebo velmi pomalu měnícím se signálu. Mezi 

nejdůleţitější statické vlastnosti senzorů patří: 

 Statická přenosová charakteristika - udávající vztah mezi vstupní a výstupní 

veličinou. 

 Citlivost – výstupní veličina udávající poměr vstupních a výstupních změn. 

Vyjádřených vztahem: Si (tm,Ci) = 
         

         
   

 Linearita – uvádí maximální odchylku kteréhokoliv bodu od odpovídajícího bodu na 

ideální přenosové charakteristice. 

 Limit detekce – nejmenší měřitelná hodnota odpovídá střední kvadratické odchylce 

šumu 

 Rozlišení – nejmenší přírustek na výstupu senzoru, který je schopen senzor detekovat. 

 Plný rozsah – nejvyšší hodnota, kterou jsme schopni senzorem snímat 

 Dynamický rozsah – interval mezi dolní a horní hranicí měřícího rozsahu. 

 Selektivita – odezva senzoru by měla být pouze nepřítomnost měřené veličiny, ostatní 

by se neměly projevit. 

 Hystereze – doba ustálení hodnoty 

 Rychlost odezvy – charakterizována zejména fyzikálními vlastnostmi senzoru. 

 Doba odezvy- čas potřebný k dosaţení určité výchylky. 

 Šum – neuţitečný signál, který je třeba potlačit 

 Dlouhodobá stabilita – s časem se nemění vlastnosti senzoru. 

Mezi dynamické vlastnosti řadíme: 
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 Přechodová charakteristika – průběh veličiny v závislosti na čase při skokové 

změně vstupní veličiny  

 Frekvenční charakteristika – závislost přenosu fázového úhlu na frekvenci, rozdíl 

fáze vstupního a výstupního signálu v závislosti na frekvenci. 

 Posun nuly – vlivem teplotního, časového, napájecího a jiného driftu. 

 Rušivé vlivy – teplota, teplota, tlak, vlhkost a radiace 

 

Některé z uvedených parametrů lze ovlivnit a změnit tak i výsledky celého měření. Podle 

získaných poznatků se snaţíme senzorům vytvořit co nejlepší pracovní prostředí a tím zajistit 

získání co nepřesnějších moţných výsledků [4],[11],[15]. 
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2. Zpracování signálu, Testování a kalibrace senzorů 

 

2.1 Zpracování signálu z vodivostních senzorů plynů 

Pro volbu optimálních vyhodnocovacích obvodů, určených pro zjišťování koncentrace 

plynů ve vzduchu je nutné splnit důleţité podmínky stanovené charakterem senzoru. Dějem, 

umoţňujícím převod změny sloţení plynné směsi na elektrický signál, je vzájemné 

ovlivňování aktivního povrchu polovodiče a sledované plynné sloţky. Pokud jsme se rozhodli 

senzor připojit do elektrického obvodu, musíme si uvědomit, ţe elektrické změny probíhající 

v senzoru nelze chápat pouze jako prostou změnu rezistence polovodivé vrstvy v závislosti na 

koncentraci měřeného plynu, jedná se v podstatě o funkci nelineárního prvku se sloţitou 

závislostí. Mimo detekční schopnosti senzorů nás také zajímá zejména velikost teploty 

v aktivním prostoru senzoru, jeho způsob připojení do obvodu, chemické reakce 

v jednotlivých částech senzoru a ještě způsob transportu sledované směsi k senzoru.  

Provedená měření prokázala, ţe nejvhodnější snímanou veličinou je napětí na vrstvě při 

konstantně řízeném proudu. Některé typy zapojení mohou způsobit zkreslení výstupního 

signálu, který uţ je sám z principiálních důvodů nelineární. Pokud zkreslení nedosahuje 

extrémních hodnot, provádí se oprava automaticky. Způsob zpracování signálu můţe být 

velmi pestrý podle stanovených cílů. Zpracování se řeší buď analogově, digitálně, nebo 

případně kombinací obou způsobů. Nevýhodou se mohou zdát sloţité a silně rozvětvené 

systémy, které jsou často nahrazeny pouţitím různých integrovaných obvodů. Poţadavky 

kladené na kvalitní vyhodnocovací systém [13]: 

 Dlouhodobá stálost nastavených parametrů 

 Moţnost jednoduché kontroly provozuschopnosti 

 Automatická signalizace závaţné poruchy 

 Zvýšená citlivost na sledovanou sloţku 

 Dostatečné potlačení vedlejších vlivů 

 Počet a druh výstupů detektoru přiměřený danému účelu 

 Linearizace signálu pro měřící účel 
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2.2 Testování a kalibrace senzorů 

Kalibrace je činnost, jejímţ cílem je vytvořit jednoznačné přiřazení údaje měřícího 

přístroje nebo signálu převodníku ke koncentraci měřené veličiny. Je to tedy nezbytná činnost 

předcházející nasazení senzoru pro běţné měření. Výsledkem kalibrace mohou být navzájem 

navazující dvě přiřazené posloupnosti čísel, křivka v kalibračním grafu nebo funkční 

závislost. Pokud se jedná o lineární závislost, výsledkem kalibrace bude konstanta měřidla. 

Výsledkem kalibrace náročnějších závislostí bývá nelineární závislost nebo funkce. Pomocí 

kalibrace určujeme, zda-li měřidlo vyhovuje či nevyhovuje deklarované přesnosti, případně 

vyvozujeme důsledky. Kalibrace slouţí kromě zjišťování nepřesností přístroje také pro 

sestavení korekční křivky. Cyklus kalibrace provádíme nejčastěji za účelem seřízení měřícího 

přístroje nebo za účelem zvýšení přesnosti zařízení. Opakovaným kalibrováním dosáhneme 

větší přesnosti a spolehlivosti měření [14]. Kalibraci můţeme provádět sami, nebo za pomocí 

firem či jiných orgánů. Kalibrace uţivatelem má mnoho výhod, například odpadají časové 

ztráty a související neproduktivní činnosti, odpadá potřeba transportu měřidla. Kalibrace 

probíhá za pomoci plynných směsí, které lze zakoupit u specializovaných dodavatelů. 

K dostání je mnoho druhů plynů o různých čistotách a koncentracích. V základu se kalibrace 

dělí na metody statické a dynamické. U statických metod se připravuje plyn do tlakových 

nádob, odváţením nebo odměřením určitého mnoţství. U dynamické metody se dávkuje plyn 

i příměsi jako určité hmotnostní či objemové průtoky. Pro kalibraci se uţívá manometrické 

metody, metody periodické injekce plynu, pro nízké koncentrace pak metody difuze plynu a 

pro nejnáročnější aplikace se vyuţívá metody odvaţování plynů v tlakové láhvi. Pro přípravu 

plynů ke kalibraci je nutné pouţít plyny o vhodné čistotě, mluvím jak o příměsích tak 

převáţně o základním plynu. Plyny je třeba před pouţitím zbavit rušivých faktorů jako je 

třeba vlhkost, oxidy uhlíku síry a dusíku. Při kalibraci je třeba dosáhnout ustálené hodnoty a 

vyhnout se tak dynamickým chybám.  

 Zkušební stanice se skládá z tlakových nádob, obsahujících jednotlivé sloţky směsi, 

následují elektronicky ovládané regulátory průtoku plynu, v dalším kroku se plyny směšují 

a konec systému tvoří plynová průtoková komora, v níţ probíhá vlastní detekce měřeného 

plynu za pomocí vodivostního senzoru (viz Obr. 7.2). Celý systém je řízený programem 

vytvořeným v prostředí LabView, jenţ se významně liší od jiných programovacích rozhraní. 

Hlavním rozdílem oproti běţným vývojovým prostředím je vytváření programů 
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z jednotlivých bloků za pomocí grafického programovacího jazyka, nikoliv pomocí příkazů. 

Zápis algoritmů je moţné provést pomocí propojování uzlů mezi funkčními bloky, spoje mezi 

bloky v podstatě můţeme povaţovat za analogii proměnných. Graficky je moţné vytvářet i 

cykly While, For, podmínky Case apod. Po sestavení programu uţ tedy zbývá jen zahájit 

měření [14]. 

Obr. 7.2 Blokové schéma zkušební stanice 
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3. Praktická část práce 

 

3.1  Charakterizace topného elementu vodivostního senzoru  

plynů  

  Před kalibrací je třeba provést charakterizaci topného elementu spočívající v určení 

teplotního součinitele odporu.. Předloţené vzorky měly při pokojové teplotě 24 °C odpor 4 Ω 

a 13 Ω, jednalo se o tlustovrstvé senzory plynů určené pro detekci kyslíku, jejichţ aktivní 

vrstva byla vyrobena z materiálu SnO2.  

 Pro charakterizaci topného elementu byl sestaven obvod  sloţený ze zdroje 

proudu, ampérmetru, voltmetru, teploměru a přípravku slouţícího pro upnutí substrátu 

senzoru. Schéma zapojení je na obrázku 8.1. Po sestavení obvodu následovalo měření, 

spočívající v nastavování hodnot proudu a následnému odečítání napětí a zaznamenávání 

teplot z horní a spodní strany substrátu.  Z počátku byl proud měněn s krokem 10 mA, s 

ohledem na rostoucí teplotní skok bylo při teplotách nad 250 °C nutné upravit krok na 5 mA a 

následně ho sníţit aţ na 2mA. Úprava kroku byla provedena z toho důvodu, aby nevznikalo 

přílišné teplotní namáhání a substrát nebyl předčasně poničen v důsledku teplotního stresu. 

Kaţdou hodnotu bylo třeba nechat ustálit přibliţně 1,5 minuty. Z naměřených hodnot napětí a 

proudu bylo moţné za pomocí Ohmova zákona stanovit rovnici vyjadřující hodnoty odporu 

pro aktuálně odečtenou teplotu.  Naměřený průběh má lineární charakter, coţ odpovídá 

předpokladům. Následně byl z naměřených hodnot vypočten teplotní součinitel odporu dle 

vztahu (3.1), kde Rt je poţadovaná nebo konečná teplota, R0 je teplota počáteční, ΔT je rozdíl 

jednotlivých teplot a α je teplotní koeficient změny odporu. Měření a výpočet byl proveden 

pro čtyři různé vzorky senzorů pro dosaţení vyšší přesnosti výsledku. Pomocí zmíněného 

vztahu a teplotního součinitele odporu si nyní můţeme nastavit přesnou teplotu podle potřeby. 

Měření bylo nezbytné, protoţe citlivé vrstvy sloţené z různých materiálů mají různě 

definované optimální pracovní teploty. Některé body na charakteristice nejsou lineární, coţ 

lze přičíst chybě měřící metody. Pro kaţdý rozsah proudu bylo naměřeno přibliţně 15 hodnot, 

viz tabulka 6.1 a 6.2 v příloze.  

Rt = R0*(1+α*ΔT) [Ω]     (3.1) 

 



30 

 

Příklad výpočtu teplotního součinitele odporu α podle vztahu (3.1) pro topný element 

s výchozím odporem 4 Ω při pokojové teplotě. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Graficky je závislost odporu na teplotě  uvedena  na obrázku číslo 8.2, 8.3. Dále obrázek číslo 

8.4 ukazuje spotřebu senzoru v závislosti na poţadované teplotě. 

 Rt = R0*(1+α*ΔT)                        α = 

 

  
  

  
  

   
 
  

  

  
 

    
    

  

        
                

 

Tab. 3.1: Vypočtené hodnoty teplotních součinitelů odporů pro předložené senzory
Topný element 13 Ω při pokojové teplotě Topný element 4Ω při pokojové teplotě 

Výsledek 1. měření α1 = 0,002863 [K-1] Výsledek 1. měření α3 = 0,003632 [K-1] 

Výsledek 2. měření α2 = 0,002893 [K-1] Výsledek 2. měření α4 = 0,003064 [K-1] 

Průměrná hodnota koeficientu změny odporu pro 

topný element s odporem 13 Ω je: α = 0,002878 [K
-1

] 

Průměrná hodnota koeficientu změny odporu pro 

topný element s odporem 4 Ω je: α = 0,003348 [K
-1

] 

 

 

 

Tab. 3.2: Seznam pouţitých měřících přístrojů 

Přístroj: Výrobce přístroje: Typ přístroje: 

Multimetr   Agilent Technologies, Inc. USA  U3606A 

 Teploměr  Lutron Electronic, Inc. USA  TM-914C 

 2 x Termočlánek  Typu K 
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Obr. 8.1 Schéma zapojení obvodu určeného pro charakterizaci topného elementu senzoru 

 

 

 

Obr. 8.2  měření závislosti změny odporu topného elementu na jeho teplotě - dva vzorky s hodnotou odporu 4 

Ω a dva vzorky s hodnotou odporu 13 Ω při teplotě 27 °C 
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Obr. 8.4 Elektrický výkon potřebný pro ohřev aktivní vrstvy na pracovní teplotu 
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3.2  Tvorba programového vybavení plynové směšovací 

stanice 

 Hlavním cílem této bakalářské práce byla tvorba programu pro automatické ovládání 

plynové směšovací stanice (Obr. 9.1) určené převáţně pro tlustovrstvé vodivostní senzory 

plynů.  Pouţité tlustovrstvé senzory měli aktivní vrstvou SnO2 a byli testovány pro detekci 

kyslíku. Pro snazší realizaci a univerzálnější řešení bylo pro tvorbu programového vybavení 

pouţito grafické programování ve vývojovém prostředí LabView firmy National Instruments, 

USA. Pro názornost byl program rozdělen do několika částí, které budou popsány samostatně. 

Výstupem práce je realizace zkušebních měření na zmíněných senzorech plynů a určení 

přesnosti zařízení. Součástí přílohy práce je obsluţný návod pro seznámení s měřící stanicí 

plynů, který by měl poslouţit jako vodítko pro efektivní práci se stanicí a vytvořeným 

softwarem. 

 

Obr. 9.1 Pouţité pracoviště pro testování senzorů plynů 

 

3.2.1 Modul pro řízení směšovací stanice 

 Pouţitý modul řízení průtoku (Obr. 9.3) je sloţen z několika jednotlivých 

podprogramů. První sekce, slouţí pro nastavení převodníku, sběrnice a řízení toku dat mezi 

řídící elektronikou stanice a počítačem. Následuje inicializace, kdy uvádíme stanici do 

reţimu, ve kterém je moţné s ní dále pracovat. Inicializace znamená nastavení vstupních 

plynů, které je nutné navolit předem pomocí vloţeného volícího tlačítka. Pro zjištění odezvy 

průtokoměrů nám poslouţí indikátory umístěné pod volbou plynu. Nulování obou průtoků je 

nastaveno programem, stane se tak tedy automaticky. Pomocí odvzdušňovacích ventilů je 

zapotřebí vpustit do vedení a do stanice referenční a měřený plyn, tím zajistíme odpuštění 



34 

 

případných nečistot v plynné směsi – např. po prvotním sestavení průtočného systému. Doba 

inicializace je prostřednictvím časové smyčky nastavena na 1 s. Následně provedeme  

otevření ventilů, které je nutné správně zvolit dříve, neţ začneme manipulaci s průtokoměry. 

Ventil V1 slouţí pro okamţité zastavení proudění plynu do měřící komory a tím i zastavení 

probíhajícího měření coţ uplatníme nejčastěji v případě poruchy, ventil V2,V3 slouţí pro 

vpuštění referenčního a měřeného plynu do systému stanice, pokud se ventily nachází 

v zavřeném stavu, nelze zahájit měření, mohlo by dojít k poškození průtokoměrů z důvodů, 

jeţ jsou podrobně popsány v jejich manuálu. Ventily V5,V6 přemosťují průtokoměry a slouţí 

k jiţ uvedené inicializaci, tedy odvzdušnění měřícího systému před měřením. Při samotném 

měření je nutné, aby se oba ventily nacházely ve stavu zavřeno. Ventil V4 není při současné 

konfiguraci stanice vyuţit a je pouze připraven pro případné budoucí rozšíření stanice. Dále 

jsou na ovládacím panelu umístěny dvě posuvná regulační táhla pro jednoduché nastavení 

průtoku jednotlivých sloţek plynů. Pro přesnou regulaci jsou na ovládacím panelu umístěny 

ještě dvě číselná editační pole, do kterých zadáváme poţadovanou hodnotu průtoku. Pod 

editory pro vkládání hodnoty jsou umístěny další ovládací prvky, pomocí nichţ zjišťujeme 

aktuální stav průtoku systému. Hodnoty z těchto indikátorů slouţí dále pro vykreslení grafu 

mnoţství plynu v závislosti načase. Většina z těchto funkcí je realizována za pomocí 

předpřipraveného programu a pouţitého jako podprogram tzv. SubView. V tomto 

podprogramu je vytvořen „konektor“, s nímţ propojujeme jednotlivé další  programy. 

Znázornění takovéhoto podprogramu v prostředí LabView je na obrázku  9.2. Do hlavního 

programu měřící stanice je přidán podprogram vyuţitý pro 3. měření. Podprogram reguluje 

nastavení jednotlivých sloţek plynu tak, aby zůstal zachován konstantní průtok, zkoumá tedy 

pohyb obou nastavovaných průtoků a při změně jednoho zároveň dostaví i druhý. Tlačítko 

Konec slouţí pro ukončení aplikace, bez přerušení komunikace po sběrnici. Z důvodu 

obsáhlosti programu jsem ho zde neuváděl, je k dispozici na přiloţeném CD. 
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Obr. 9.2 Podoba pouţité komponenty jako tzv. SubView 

 

 

Obr. 9.3 Modul řízení průtoku směšovací stanice - rozhraní 
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3.2.2 Modul pro řízení teploty senzoru 

 Poţadavkem zadání bylo, aby probíhající měření bylo automatické, z tohoto důvodu je 

pro ohřev senzoru pouţit přístroj Agilent U-3606, Agilent Technologies Inc, USA řízený 

dálkově přes sběrnici GPIB. GPIB (General Purpose Interface Bus) je datová sběrnice určená 

pro sestavení měřicích systémů sloţený z autonomních přístrojů. Tento standard je 

nejrozšířenější soustavou pouţívanou v celém světě pro automatizaci měřicích a testovacích 

procesů. Jde o systém, který je určen pro sestavování flexibilních měřicích systémů v rozsahu 

jedné nebo několika laboratoří či zkušeben. Systém je sestavitelný z měřicích i jiných 

přístrojů, které mohou být kromě autonomního provozu vzájemně propojeny sběrnicí 

liniového typu s počítačem. Na rozdíl od jiných systémů mají měřicí přístroje definovanou 

přesnost a jsou vybaveny vstupními obvody pro potlačení rušení. Uţivatel nemusí tyto 

záleţitosti řešit, kalibrují se jen jednotlivé přístroje a nikoliv sestavené měřicí řetězce či 

systém.[4]  

Hlavní program je umístěn v okně tvořeném dvěma záloţkami pojmenovanými 

Inicializace a Naměřené hodnoty, coţ ukazuje obrázek 9.4. Pro názornost je na obrázku 9.5 

přiloţen vývojový diagram programu. V úvodu záloţky inicializace se nachází volící tlačítko 

pro nastavení výchozího přístroje, do kterého musíme před kaţdým spuštěním programu 

navolit GPIB adresu přístroje Agilent. Tlačítko s názvem Inicializace spustí průchod smyčkou 

a nastaví přístroj do výchozího stavu, aby bylo moţné zahájit vlastní měření. U zmíněného 

přístroje pojmem Inicializace rozumíme nastavení napěťového rozsahu, proudového rozsahu a 

nastavení maximálního hranice proudu, který můţe senzorem protékat. Hranice proudu se 

nastavuje spíše pro případný vznik zkratu. Stav inicializace je signalizován prvkem 

znázorňujícím diodu, která je umístěna vpravo vedle tlačítka. Následuje tlačítko určené pro 

zapnutí a vypnutí napětí na výstupních svorkách přístroje, stav výstupu je charakterizován 1 či 

0 v tabulce umístěné vpravo od spínače. Níţe je umístěný indikátor představující hodnotu 

nastaveného teplotního součinitel odporu. Tento součinitel je moţno měnit dle pouţitého typu 

topného elementu pro výhřev senzoru a musíme jej tedy znát dopředu. Koeficient je součástí 

řady výpočtů např. výpočtu aktuální teploty senzoru. Pokud tato teplota bude určena chybně, 

můţe dojít k přehřátí a případnému zničení senzoru. Samotnému měření předchází nastavení 

referenční hodnoty odporu topného elementu při 25 °C. Před stiskem tlačítka set musíme 

nastavit malé napětí cca. 0,1 V, které nezpůsobí přílišné ohřátí senzoru a zajistí nám průchod 

proudu senzorem. Ze známých hodnot napětí a proudu program pomocí Ohmova zákona 

vypočte odpor topného elementu při dané teplotě, který se po stisknutí tlačítka Set uloţí do 
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paměti programu, coţ nám umoţní s hodnotou dále pracovat. Po přepnutí do záloţky 

„Naměřené hodnoty“ můţeme sledovat zjištěné hodnoty. První je aktuální hodnota teploty 

senzoru, coţ je výstup z dvoustupňového regulátoru, který v závislosti na nastavené hodnotě 

teploty neustále přizpůsobuje teplotu heateru senzoru. Při nastavení hodnoty pod 25 °C 

regulátor automaticky nastaví neměnnou hodnotu napětí 0,1 V, aby nedocházelo k zacyklení 

programu v důsledku pomalého chladnutí senzoru. K zacyklení můţe dojít, pokud bude 

nesprávně nastavený referenční odpor a nebude-li korespondovat skutečná hodnota odporu 

senzoru s hodnotami vypočítanými programem. K této chybě dojde tehdy, pokud nenecháme 

senzor dostatečně vychladnout z předchozího měření. Hodnoty napětí se nastavují 

automaticky po zadání teploty, pokud chceme růst teploty urychlit, můţeme manuálně navolit 

vyšší napětí, neţ které vygenerovala smyčka programu automatického řízení teploty. Tuto 

moţnost je třeba vyuţívat s opatrností, protoţe prudký nárust teploty můţe způsobit nevratné 

poškození senzoru. Dochází k deformaci materiálu vlivem nadměrného teplotního skoku 

v určité části senzoru, tím se materiál nestíhá prohřát celý a můţe dojít k jeho prasknutí. Ve 

spodní části záloţky se nachází indikátor „Aktuálního odporu heateru“ zobrazující změnu 

odporu heateru v závislosti na nastavené teplotě. 

 

 

Obr. 9.4 Ovládací panel přístroje Agilent 
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Obr. 9.5 Vývojový diagram programu pro řízení přístroje Agilent 
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3.2.3 Modul pro měření odporu aktivní vrstvy senzoru 

 Měření s přístrojem Keithley je realizováno rovněţ automaticky. Komunikace funguje 

přes totoţnou sběrnici GPIB jako přístroj Agilent. Výhodou je potřeba pouze jedné sběrnice, 

nevýhodou je sníţení maximální rychlost měření a nutnost synchronizace obou přístrojů. 

Nejjednodušším druhem synchronizace, která byla zvolena, bylo řazení obou programů 

sekvenčně do opakující se smyčky. U zmíněného řazení se sice sníţila rychlost měření, ale 

bylo zaručeno, ţe kdykoliv je upravena hodnota napětí napájecího zdroje je zároveň změřena 

hodnota odporu aktivní vrstvy. Ovládací panel přístroje Keithley je rozdělen na dvě záloţky 

s názvem „Inicializace“ a „Naměřené hodnoty“ (viz Obr. 9.6). V záloţce „Inicializace“ je 

třeba před spuštěním programu nastavit pomocí volícího tlačítka přístroj Keithley s číslem 

vygenerovaným sběrnicí. Kaţdý přístroj má přidělené své „inicializační tlačítko“, je tedy 

třeba kaţdý přístroj inicializovat samostatně. Po spuštění programu je nutné stisknout tlačítko 

„Inicializace“, které přístroj prvotně restartuje, vymaţe načtené chyby a dále uţ jen nastavuje 

deklarované limitní hodnoty napětí, proudu a rozsah pro měření odporu. Pro měření odporu 

byl nastaven automatický rozsah, který se podle potřeby přizpůsobí odporu aktivní vrstvy. 

V inicializaci se dále nastavuje pouţití metody čtyřvodičového měření hodnoty odporu, aby 

bylo moţné zanedbat hodnotu odporu přívodů. Měření probíhá tak, ţe si přístroj při kaţdém 

průchodu smyčkou nejprve definuje odpor přívodů, který se ve výsledku od naměřené 

hodnoty odečítá. Stav inicializace je indikován prvkem představujícím diodu, umístěnou 

vpravo od tlačítka. Posledním krokem inicializace je sepnutí spínače pro ovládání napětí na 

výstupních svorkách. Po přepnutí do záloţky „Naměřené hodnoty“ pak můţeme sledovat 

aktuální odpor aktivní vrstvy. Pokud se naměřený odpor nezobrazí ihned, je to proto, ţe 

program čeká na výhřev senzoru nad teplotu 100 °C, coţ je nastavená podmínka měření. 

Podmínka byla vytvořena poté, co bylo zjištěno, ţe při niţších teplotách je hodnota odporu 

aktivní vrstvy natolik vysoká, ţe ji přístroj nedokáţe měřit a přepíná se do chybového stavu.  

Obr 9.7 představuje vývojový diagram programu pro ovládání přístroje Keithley. 

 

Obr. 9.6 Ovládací panel přístroje Keithley 
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Obr. 9.7 Blokové schéma programu pro řízení přístroje Keithley 
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3.2.4 Modul určený pro řízení měření na senzorech plynu 

 Měření je opět realizováno plně automaticky, je rozděleno do jednotlivých záloţek 

podle typu měření. Záloţka s názvem „Měření 1“ (Obr. 9.8) obsahuje úlohu, kde zjišťujeme 

odezvu změny odporu aktivní vrstvy při skokové změně koncentrace měřeného plynu a při 

nastavené konstantní teplotě. Program zmíněného měření se skládá z několika cyklů 

ukázaných na obr. 9.9, v prvním cyklu nulujeme načítané hodnoty (pokud opakujeme 

měření), další cyklus slouţí pro spuštění a vypnutí programu, pro nastavení měřené 

koncentrace a pro vyčítání hodnot naměřených programem. Následuje časová smyčka, která 

je postavena tak, aby interval všech operací trval 1 s, coţ je zásadní pro přesné čítání času. 

Poslední cyklus slouţí pro ukončení vyčítání hodnot a jejich zápisu do souboru pro program 

Excel.  

 

                                

Obr. 9.8 Ovládací panel Měření 1 
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Obr. 9.9 Vývojový diagram programu měření 1 
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Měření 2 (Obr. 9.10) se zabývá změnou odporu aktivní vrstvy v závislosti na teplotě 

při konstantním průtoku plynů. Pro nastínění řešení programu je na obrázku 9.11 přiloţen 

vývojový diagram.  Program čeká na nastavení počáteční hodnoty teploty, konečné hodnoty 

teploty a krok, o který se bude počáteční hodnota inkrementovat. Stiskem tlačítka „Set“ 

spustíme cyklus, který nastaví zvolenou počáteční hodnotu teploty do aktuální teploty. Po 

spuštění měření si program podle velikosti kroku zvolí časovou konstantu, po kterou je třeba 

čekat, aby se ustálila hodnota teploty a odporu aktivní vrstvy. Časová konstanta upravuje 

dobu trvání průběhu programem a je platná i pro vypisování hodnot a jejich ukládání, 

znamená to, ţe kaţdému teplotnímu skoku bude odpovídat právě jedna hodnota. Tlačítko 

„Uloţ“ ukončí smyčku pro výčet hodnot a způsobí jejich zápis do souboru kompatibilního 

s programem Excel. 

                   

Obr. 9.10 Ovládací panel Měření 2 
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Obr. 9.11 Vývojový diagram programu měření 2 
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Měření 3 (Obr. 9.12) je navrţeno ke stanovení závislosti odporu aktivní vrstvy na 

koncentraci výsledné směsi, při neměnném průtoku. Prvotně program čeká na vloţení a 

nastavení hodnoty výsledného průtoku, a sepnutí spínače pro ovládání konstantního průtoku 

do polohy „On“. Dále program čeká na vloţení hodnot koncentrace kyslíku v jednotlivých 

plynných sloţkách, které jsou zásadní pro výpočet výsledné koncentrace podle vztahu 

      

               
       

               
                                           

kde kvýsl - je výsledná koncentrace [ppm], k1 - je koncentrace O2 v prvním plynu [ppm], C1 - 

je průtok prvního plynu [ml/min], k2 - je koncentrace O2 v druhém plynu [ppm], C2 - je průtok 

druhého plynu [ml/min]. 

 

 Volící tlačítka pro vloţení koncentrace jsou označeny shodně s průtokoměry, nemělo 

by tak dojít k jejich záměně. Po spuštění programu probíhá cyklus, který si automaticky 

upravuje hodnotu jednotlivých průtoků plynu tak, aby byla zachována přesnost měření a bylo 

moţné totoţné měření opakovat. Pro tuto regulační smyčku je třeba zadat hodnoty průtoku, 

kroku průtoku a konečné hodnoty průtoku měřeného plynu, referenční sloţka plynu se 

dostavuje automaticky tak, aby byl zachován konstantní průtok. Výstupem této smyčky je 

poměr průtoků jednotlivých sloţek plynu, zobrazený na ovládacím panelu. Další údaj, který je 

před spuštěním měření nutné vloţit, je časová prodleva potřebná pro ustálení hodnot při 

změně koncentrace. Stiskem tlačítka „SET“ nastavených hodnot přepíšeme poţadované údaje 

do jednotlivých regulačních smyček, které jiţ začínají zpracovávat data a připravovat stanici 

pro spuštění měření. Přepnutím tlačítka „Měření Start/Stop“ do polohy „On“ spustíme měřící 

smyčku, v tuto chvíli jiţ probíhá měření. Tlačítkem „Uloţ“ ukončíme smyčku vytvořenou pro 

výčet hodnot z proměnných a získané hodnoty tak přepíšeme do souboru čitelného 

v programu Excel. Obrázek 9.13 představuje vývojový diagram programu pro řízení 

uvedeného měření. 
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Obr. 9.12 Ovládací panel Měření 3 
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Obr. 9.13 Vývojový diagram programu měření 3 
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               Měření 4 (Obr. 9.14) je konstruováno pro zjišťování odezvy senzoru na 

změnu průtoku jedné z plynných sloţek. Jak je vidět ve vývojovém diagramu na obrázku 

9.15, nejprve program očekává nastavení vstupních dat, zadání počátečního průtoku, 

konečného průtoku a kroku průtokoměru dávkujícího sloţku dusíku. Následuje další cyklus, 

jehoţ vstupní hodnota je zadání teploty, při které bude probíhat měření. Po zadání vstupních 

hodnot je vhodné sepnout regulaci teploty, aby se nastavila poţadovaná hodnota teploty. Dále 

je třeba stisknout „Nulování“ a tlačítko „SET“ průtoku, aby se poţadované hodnoty přepsali 

do registrů měřících smyček. Po dostavení teploty na poţadovanou hodnotu je na nás, zdali 

chceme měření provést s regulací teploty nebo bez ní, v závislosti na tom ponecháme spínač 

regulace teploty v sepnutém stavu, nebo jej vypneme. Stiskem tlačítka „Start/stop“ spustíme 

tento podprogram. 

 

 

Obr. 9.14 Ovládací panel Měření 4 
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Obr. 9.15 Blokové schéma programu měření 4 
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3.3 Testování programu se senzorem pro detekci kyslíku 

Cílem měření bylo získat základní charakteristiky a informace o měřených senzorech 

vyráběných na bázi SnO2 a zároveň tak ověřit funkčnost a moţnosti vyuţití měřící stanice pro 

navazující obtíţnější měření. Předloţené senzory jsou vyráběny tlustovrstvou technologií, 

aktivní vrstvu tvořila cermetová pasta SnO2. Kontakty a topný element na spodní straně 

senzoru byl tvořen pastou na bázi Pt. Celý senzor pak byl vloţen do pouzdra typu TO-12. Pro 

měření byly vyuţity plyny dodávané společností Linde Gas a.s., ČR. Jako referenční plyn byl 

pouţit dusík s minimálním obsahem kyslíku, firma uvádí cca 3 ppm. Dále byl pro měření 

pouţit dusík s obsahem kyslíku cca 100ppm. Dusík se řadí mezi druhy plynů bez redoxních 

vlastností, to znamená, ţe jejich sorpce není spjata s výměnou elektronů a nemůţeme tedy 

uvedenou metodou dané plyny detekovat. Tyto plyny pouţíváme pouze pro výplach zařízení, 

nastavení určitých hodnot nebo pro míchání koncentrací. Měření bylo prováděno na dvou 

totoţných senzorech při shodných podmínkách, pro porovnání výsledků a minimalizaci chyby 

měření. 

 

Měření 1 bylo navrţeno pro určení parametru rychlosti odezvy vodivostního senzoru 

na detekovaný plyn (Obr. 10.1). Měření lze chápat jako dobu potřebnou pro ustálení změny 

signálu reagující na změnu koncentrace měřeného plynu. Nejprve je třeba zadat poţadované 

vstupní hodnoty, potvrdit je a vynulovat čas. Dále bylo nutné propláchnout měřící komoru 

dusíkem a vyčkat, aţ se alespoň částečně ustálí hodnota teploty a v závislosti na ní i hodnota 

odporu aktivní vrstvy.  Po ustálení odporu aktivní vrstvy mohlo být spuštěno měření. 

Nastavený počáteční průtok kyslíku byl 500 ml, konečný průtok kyslíku byl 0 ml/min, teplota 

měření byla nastavena na 230 °C. Okamţik přepnutí průtoku z 500 ml/min na 0 ml/min byl ve 

150 sekundě. Zpravidla se rychlost odezvy určuje jako doba potřebná pro dosaţení 90 % 

celkové změny hodnoty odporu, to činilo v našem případě přibliţně 309 s. Veškeré naměřené 

hodnoty se nachází v tabulce umístěné v příloze pod názvem Tab. 6.3. 
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    Obr. 10.1 Rychlost odezvy senzoru SnO2 v závislosti na skokové změně průtoku O2. Teplota okolí 23,7 °C,             

Teplota senzoru 230 °C, Teplota plynných směsí 27,6 °C, Průtok O2 500→0 ml/min 

 

  

Měření 2 stanovuje charakteristiku změny odporu aktivní vrstvy v závislosti na 

teplotě. Charakteristika je vytvářena pro zjištění vhodné pracovní teploty senzoru pro 

konkrétní měřený plyn. Nejprve byly nastaveny vstupní hodnoty, následně určena závislost 

odporu na teplotě bez měřeného plynu, teprve poté byl do systému stanice vpuštěn měřený 

plyn a závislost byla opětovně proměřena. Pro toto měření je třeba zaxdat hodnoty teploty a 

průtoku. Počáteční nastavená teplota uvedeného měření je 100 °C, konečná teplota je 400 °C, 

krok teploty byl nastaven na 20 °C a průtok pro první měření nulový a pro druhé měření pak 

500 ml/min. Vynesené závislosti obou měření nám ukazuje graf na Obr. 10.2, podílem hodnot 

odporů jednotlivých měření pak získáme křivku (Obr. 10.3) ze které lze jednoznačně určit 

optimální teplotu, při které je senzor nejcitlivější na zkoumaný plyn. Měřením bylo zjištěno, 

ţe nejvyšší citlivost na kyslík senzor vykazuje při teplotě v rozmezí 220-240 °C. Všechny 

naměřené hodnoty jsou k dispozici v tabulce 6.4 umístěné v příloze. 
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Obr. 10.2 Závislost odporu aktivní vrstvy na teplotě. Teplota okolí 23,7 °C, teplota plynu 28,2°C,  

            Průtok O2 500 ml/min. 

 

                

Obr. 10.3 Závislost Citlivosti senzoru pro různé teploty 

 

 Měření 3 je určeno pro stanovení charakteristik závislosti odporu aktivní vrstvy na 

koncentraci měřeného plynu. U zmíněného senzoru přepokládáme závislost takovou, ţe se 

sniţující se koncentrací O2 v systému stanice by měl odpor aktivní vrstvy vzrůstat. Jako první 

byla nastavena teplota měření 230 °C, poté byl nastaven výsledný průtok 500 ml/min, dále 

byly nastavena koncentrace kyslíku jednotlivých sloţek plynu. Následně byla nastavena 

hodnota počátečního průtoku na 0 ml/min, konečného na 500 ml/min, a krok po 10 ml/min. 

Z hodnoty koncentrace jednotlivých sloţek plynů a z hodnoty průtoku byl podle vztahu (3.2) 

vypočten výsledný průtok a vynesený do grafu. Dle nastaveného kroku se automaticky nastaví 

čas pro navyšování průtoku. Měření bylo opakováno pro kaţdý senzor 2 krát. Ze získaných 
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hodnot byl vytvořen průměr, který byl vynesen do grafu na obrázku 10.4. Stanice byla 

původně vybavena dvěma průtokoměry. Prvním o hodnotě maximálního průtoku 500 ml/min 

a druhým o hodnotě průtoku maximálně 0,5 ml/min. Vzhledem k tomu, ţe výrobce udává 

chybu 0,8 % čtení hodnoty a chybu 0,2 % z nastaveného rozsahu, nemohl být průtokoměrem 

o hodnotě 500 ml/min nastaven průtok menší nebo roven 0,5 ml/min. Je zřejmé, ţe pomocí 

těchto průtokoměrů nebylo moţné uvedenou charakteristiku změřit, průtokoměr 

s maximálním průtokem 0,5 ml/min musel být nahrazen novým s hodnotou průtoku 2000 

ml/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze (Tab. 6.5). 

 

               

Obr. 10.4 Odpor aktivní vrstvy senzoru SnO2 v závislosti na koncentraci měřeného plynu. 

               Teplota okolí 23,7 °C, Teplota měření 230 °C, teplota plynných směsí 26,6 °C,  

                                Průtok O2 od 0 do 500 ml/min. 

 

Měření 4 bylo vytvořeno pro sledování změny vodivosti aktivní vrstvy v závislosti na 

mnoţství protékaného plynu. Teplota pro výhřev aktivní vrstvy senzoru byla zvolena 230 °C, 

počáteční průtok dusíku byl nastaven na 500 ml/min, Konečný byl nastaven na 1500 ml/min a 

krok byl zvolen 100 ml/min. Doba pro ustálení hodnot je generována automaticky 

programem. Měření bylo provedeno 2 krát, jednou se sepnutou regulací nastavené teploty a 

podruhé bez ní (Obr. 10.5), přičemţ rozdíl teplot na začátku a konci měření bez regulace 

tvořil 15 °C. Nejedná se o zásadní rozdíl teplot v porovnání s nastavenou počáteční teplotou, 

ale z grafů jednoznačně vyplývá, ţe i přes shodně nastavené vstupní hodnoty se bez regulace 
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teploty není moţné dobrat správných výsledků. Měření je tedy zatíţeno velkou chybou 

metody. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze v tabulce číslo 6.6. 

  

 

Obr. 10.5 Odpor aktivní vrstvy SnO2 v závislosti na mnoţství protékajícího plynu N2 se sepnutou a vyřazenou   

                  regulací teploty. Teplota okolí 23,7 °C, teplota měření 230 °C, teplota plynu 28,1°C,  

                  Průtok od 0,5 l/min do 1,5 l/min 
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3.4 Výpočet chyb měření 

Se stále zlepšující se technikou se i měření stává přesnějším. Ţádným měřením však 

nejsme schopni určit přesnou hodnotu měřené veličiny. Měřením se pouze přiblíţíme 

výsledku správné hodnoty. Kaţdé měření je tak zatíţeno chybou odvíjející se od přesnosti 

pouţitých zařízení jejich počtu a způsobu zapojení. Absolutní chybu můţeme určit pomocí 

vztahu (3.3). [18] 

             
  

   
     

 

   
                           (3.3) 

kde δčt – je chyba čtení [%], δpr – je chyba plného rozsahu [%], xm – je naměřená 

hodnota [jednotky měřené veličiny], M – je hodnota nejvyššího měřícího rozsahu [jednotky 

měřené veličiny].  

  Komplexní chybu měření je moţné určit pomocí nejistoty typu B. Nejistota typu B 

vyjadřuje chybu měření způsobenou známými příčinami, v našem případě to můţe být 

příkladně chyba měřících přístrojů. Nejprve se provede výpočet nejistoty pro kaţdý přístroj 

samostatně podle vzorce (3.4), následně se provede geometrický součet zjištěných dílčích 

nejistot [17] 

    
    

 
                                                      

 kde Zmax – je maximální rozsah změn [%], κ – je konstanta udávající poměr maximální 

hodnoty Zmax ku směrodatné odchylce normálního rozdělení (pro normální rozloţená se běţně 

uţívá hodnota konstanty   ). 

Celkovou nejistotu typu B pak zjistíme pomocí geometrického součtu dílčích chyb 

měřících přístrojů podle vzorce (3.5). [17] 

         
      

      
                                                  

 kde Ubz – je dílčí nejistota kaţdého přístroje [%]. 
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3.4.1 Chyba průtokoměru s maximálním průtokem 500 ml/min 

 

Výrobce udává, ţe přístroj dosahuje chyby maximálně ± 0,8 % ze čtení + 0,2 % 

z plného rozsahu. Ke kaţdému průtokoměru zvolím tři hodnoty, z počátku stupnice, ze středu 

stupnice a z konce stupnice, abych si ověřil, jak se bude měnit chyba přístroje. Dále bych rád 

výpočtem poukázal na nutnost výměny průtokoměru s hodnotou 0,5 ml/min za průtokoměr 

s větším maximálním průtokem. Pro závěrečné zjištění celkové přesnosti měření byla 

vypočtena dílčí nejistota typu B. Výpočet chyby byl prováděn dle vzorce (3.3). 

Ze spodní části stupnice byla zvolena průtoku hodnota 0,5 ml/min, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

   

   
     

   

   
                    

Z uvedeného příkladu je zřejmé, proč nemohl být i nadále pouţit přístroj o 

maximálním průtoku 0,5 ml/min, přístrojem s maximálním průtokem 500 ml/min a s 

uváděnou přesností není moţné dostatečně přesně nastavit výsledný průtok tak, aby měření 

proběhlo správně. 

Ze středu stupnice byla zvolena hodnota průtoku 250 ml/min, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

   

   
     

   

   
               

Z vrchní části stupnice byla zvolena hodnota průtoku 500 ml/min, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

   

   
     

   

   
               

Dílčí nejistota průtokoměru s maximálním průtokem 500 ml/min bude vypočtena podle 

vzorce (3.4). 
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3.4.2 Chyba průtokoměru s maximálním průtokem 2 l/min 

Výrobce udává chybu přístroje maximálně 0,8 % ze čtení a 0,2 % z plného rozsahu. 

Výpočet bude opět proveden pro tři hodnoty z celého rozsahu, první bude volena na začátku 

stupnic, druhá bude volena přibliţně uprostřed stupnice a poslední bude z konce stupnice. Pro 

pozdější určení výsledné přesnosti měření je zde uvedena dílčí nejistota typu B pro tento 

přístroj. Výpočet chyby byl proveden pomocí vzorce (3.3). 

Ze spodní části stupnice byla zvolena hodnota průtoku 50 ml/min, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

  

   
     

    

   
                 

Ze středu stupnice byla zvolena hodnota průtoku 1000 ml/min, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

    

   
     

    

   
                

Z vrchní části stupnice byla zvolena hodnota průtoku 2000 ml/min, absolutní chyba tedy 

bude: 

             
  

   
     

 

   
     

    

   
     

    

   
                

Dílčí nejistota průtokoměru s maximální hodnotou 2l/min bude vypočtena pomocí vzorce 

(3.4). 

     
    

 
 

         

  
       

 

3.4.3 Výpočet chyby napěťovéh zdroje Agilent U 3606 A  

Výrobce udává, ţe při pouţitém rozsahu 10 V a teplotě okolí 23 °C vznikne 

maximální chyba čtení 0,025 % a maximální chyba při měření na plném rozsahu 0,005 %. Pro 

zjištění absolutní chyby přístroje opět náhodně zvolím reálné hodnoty ze začátku stupnice, ze 

středu stupnice a z konce stupnice, které následně dosadím do vzorce (3.3) Důleţitější však je 

určit hodnotu dílčí nejistoty, kterou později vyuţijeme pro zjištění přesnosti celého zařízení. 
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Z počátku stupnice byla zvolena hodnota napětí 0,1 V, absolutní chyba tedy bude:  

             
  

   
     

 

   
     

   

   
       

  

   
                    

Ze středu stupnice byla zvolena hodnota napětí 3,5 V, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

   

   
       

  

   
                    

Z konce stupnice byla zvolena hodnota napětí 7 V, absolutní chyba tedy bude: 

             
  

   
     

 

   
     

 

   
       

  

   
                    

Dílčí nejistota typu B pro přístroj Agilent U 3606 A bude vypočtena pomocí vztahu (3.4). 

     
    

 
 

             

  
        

 

3.4.4 Výpočet chyby ohmmetru Keithley 6487 

Výrobce udává maximální chybu 0,3 % čtení a 0,02 % z rozsahu. Z důvodu vyuţití 

funkce „autorange“ se zde nebudu zabývat výpočtem absolutní chyby. U tohoto přístroje pro 

nás bude podstatným údajem dílčí nejistota typu B, kterou následně vyuţijeme pro výpočet 

chyby měřící stanice. Dílčí nejistotu typu B pro přístroj Keithley získáme po vloţení součtu 

hodnot maximálních chyb do vzorce (3.4). 

     
    

 
 

          

  
        

3.4.5 Výpočet nejistoty typu B pro zjištění chyby celého systému 

Výslednou chybu systému obdrţíme po geometrickém součtu dílčích hodnot nejistot, 

jak nám ukazuje vztah (3.5). 

         
      

      
      

                                 

Výsledná chyba systému je tedy podloţena výpočty a její hodnota je 0,87 %. Dalo by 

se tedy říci, ţe při uváţení i dalších parazitních vlivů měření, které bych jen stěţí zjišťoval, by 

se výsledná chyba systému neměla dostat přes 2 %. 
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4. Závěr  

  Bakalářská práce pojednává o problematice detekce plynů. Je zde uveden výčet běţně 

pouţívaných metod pro detekci plynů a stručně rozebrány jejich přednosti. Blíţe jsou popsány 

vodivostní senzory plynů. Hlavním zaměřením celé bakalářské práce bylo sestavení programu 

umoţňujícího automatickou charakterizaci tlustovrstvých vodivostních senzorů. V práci je 

proto také soustředěna pozornost na problematiku týkající se kalibrace a testování 

vodivostních senzorů plynů. 

Software byl vytvářen v prostředí LabView od firmy National Instruments, USA, kde je 

program tvořen za pomocí flexibilního grafickém programovacího jazyka. Při tvorbě 

programového vybavení bylo vyuţito hotového modulu, který bylo nutné předně upravit pro 

potřeby navrţeného měření. Modul slouţí pro ovládání stanice pro směšování plynů regulující 

poměr jednotlivých plynných sloţek působících na senzor. Dále byly vytvořeny programy pro 

komunikaci s externími přístroji po sběrnici GPIB, jejich inicializaci a řízení a programy 

umoţňující řízení průběhů směšování plynné směsi.  

Funkce celé sestavy zařízení byla demonstrována na předloţených tlustovrstvých 

vodivostních senzorech s aktivní vrstvou SnO2 určených pro detekci kyslíku pro které byla 

celá sestava optimalizována. Pro potřeby navazujících měření byla nejprve provedena 

charakterizace topného elementu těchto senzorů. Cílem měření bylo zjistit teplotní koeficient 

odporu topného elementu. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v kapitole 3.1. Pro ověření 

získaných výsledků byla všechna měření provedena na dvou senzorech shodného typu při 

shodných podmínkách. Dále byly proměřeny charakteristiky uvedené v kapitole3.3. 

Vypočtená chyba měření uvedené zkušební stanice je 0,87 %. Tato chyba nám určuje hranice 

pouţitelnosti vytvořeného zařízení. Je zřejmé, ţe předloţenou stanici plynů nebude moţné 

pouţít pro tenkovrstvé senzory. U velmi přesných a rychlých senzorů plynů pak nedoceníme 

jejich vlastností.   Plánované vyuţití stanice je pro charakterizaci tlustovrstvých senzorů, 

vyráběných ve škole. 
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6. Příloha 

Tabulky naměřených hodnot k praktické části: 

Tab. 6.1: Přehled hodnot získaných měřením teplotního koeficientu odporu senzoru 

s odporem 13 Ω při pokojové teplotě: 
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Tab. 6.2: Přehled hodnot získaných měřením teplotního koeficientu odporu senzoru 

s odporem 4 Ω při pokojové teplotě: 
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Tab. 6.3: Přehled hodnot rychlosti odezvy senzoru SnO2 na skokovou změnu průtoku. 
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Tab. 6.3: Přehled hodnot rychlosti odezvy senzoru SnO2 na skokovou změnu průtoku. 
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Tab. 6.4 Přehled hodnot získaných při měření citlivosti SnO2 senzoru 

 

Tab. 6.5 Tabulka hodnot získaných při měření závislosti odporu aktivní vrstvy na koncentraci 

měřeného plynu 
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Tab. 6.6 Závislost aktivní vrstvy senzoru SnO2 na protékajícím plynu se sepnutou/vypnutou 

regulací teploty 
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3.5 Návod na použití stanice 

3.5.1 Inicializace přístrojů 

Pro zajištění správné funkce měřící stanice je nutné před kaţdým pouţitím provést 

inicializaci zařízení. Před spuštěním souboru je vhodné překontrolovat zapojení stanice a 

zkontrolovat, zda jsou připojeny USB konektory pro komunikaci s jednotlivými přístroji do 

počítače, ze kterého bude prováděné měření a zapnout všechny potřebné přístroje. Následně 

otevřeme soubor v programu LabView. Před spuštěním programu musíme v editorech Agilent 

a Keithley reference zvolit ikonu Refresh, po jejím stisku se nám načtou oba přístroje, které 

musíme správně přiřadit do jednotlivých editorů. Do Agilent reference přiřadíme příznak: 

GPIB0::6::INSTR, do Keithley reference přiřadíme příznak: GPIB0::22::INSTR, jedná se o 

příznaky vygenerované programem pro komunikaci přístroje a počítače po sběrnici. Nyní 

můţe být spuštěn program. Nejprve se podíváme, zdali v záloţce s názvem Stanice plynů svítí 

led dioda, signalizující správnou komunikaci mezi stanicí a počítačem. O inicializaci tohoto 

zařízení se stará program, po spuštění programu se automaticky otevřou ventily 1,2,3,5,6 pro 

otestování správnosti funkce a pro propláchnutí systému měřící stanice. Ještě neţ začneme 

jakoukoli manipulaci s průtokoměry, zkontrolujeme otevřením ventilů 1,2,3,5 následně 

1,2,3,6, zdali máme poţadovaný tlak na vstupu systémů průtokoměrů. Nastavení průtoku bez 

vstupního tlaku by mohlo zapříčinit poničení průtokoměrů. Pokud je tedy tlak na vstupu 

systému, necháme otevřené ventily 1,2,3 a zapneme spínač pro spuštění průtokoměrů. Zdali je 

průtokoměr aktivní nám signalizuje led dioda umístěná vpravo od spínačů, zároveň se na 

displeji průtokoměrů zobrazí nastavené hodnoty. Dalším krokem je spuštění inicializace 

stejnojmenným tlačítkem umístěným v záloţkách obou přístrojů, správné nastavení přístroje 

je signalizováno kontrolkou vpravo od tlačítka. Dále musíme u přístroje Agilent zapnout 

spínač pro ovládání napětí na výstupních svorkách přístroje, přepneme se do záloţky 

naměřené hodnoty, nastavíme napětí 0,1 V do editoru pojmenovaného Hodnota napětí, 

přepneme se zpět do sloţky inicializace a stiskneme tlačítko set, pro nastavení referenčního 

odporu. Po provedení těchto operací se můţeme opět vrátit do záloţky naměřené hodnoty, kde 

můţeme zadat do editoru s názvem Nastavená teplota heateru poţadovanou teplotu, pro 

kterou začneme měření. Teplota bude automaticky vzrůstat, dokud se teplota nastavená 

nebude rovnat teplotě aktuální.  V tuto chvíli můţeme přejít k přístroji Keithley, kde je rovněţ 

nutné provést inicializaci spuštěním stejnojmenného tlačítka. Po rozsvícení kontrolky pro 

signalizaci připraveného přístroje můţeme sepnout spínač pro ovládání výstupního napětí na 

svorkách přístroje, poté je moţné přepnout se do záloţky nastavené hodnoty a po překročení 
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určité teploty na heateru senzoru sledovat měnící se hodnotu odporu aktivní vrstvy. Teprve 

teď jsou přístroje připraveny k pouţití a můţeme přistoupit k vlastnímu měření. Po ukončení 

měření je vhodné před zavřením programu vypnout oba průtokoměry, zavřít všechny ventily a 

vypnout ovládané výstupy obou přístrojů. 

 

3.5.2 Měření 1- Rychlost odezvy senzoru na skokovou změnu 

průtoku 

 Uvedeným měřením můţeme zjišťovat jak dobu náběhu, tak i dobu doběhu senzoru na 

skokovou změnu průtoku. Záleţí jen na nás, co nás v danou chvíli zajímá a co nastavíme jako 

vstupní hodnoty měření. Jako první nastavujeme do číselného editoru hodnotu teploty, pro 

kterou bude měření probíhat, vpravo umístěný editor indikuje hodnotu aktuální teploty 

heateru. V následujícím řádku nastavujeme konstantní výsledný průtok, tedy mnoţství plynu, 

které se bude nacházet v systému v kaţdém okamţiku měření. Do editoru s názvem FCA 

zadáváme hodnotu průtoku kyslíku. Podle toho, co do zmíněného editoru vloţíme za hodnoty, 

měříme buď hodnotu náběhu či hodnotu doběhu senzoru. Za pomocí editoru FCA měníme 

hodnotu průtoku i během měření, vytváříme jím tedy poţadovaný skok. Čas se inkrementuje 

automaticky, pokud tedy nechceme, aby měření začínalo od určitého času, do editoru nic 

nevpisujeme. Stiskem tlačítka Počáteční stav vynulujeme čítač času a přepíšeme hodnotu 

poţadované teploty do regulační smyčky, v tuto chvíli se jiţ dostavuje teplota na 

poţadovanou hodnotu. Stiskem tlačítka pro nastavení výsledného průtoku se poţadovaný 

průtok nastaví na připadajícím průtokoměru. Po vyrovnání teplot je moţné stisknout tlačítko 

start pro započetí měření. Průběh měření se vyobrazuje v grafu umístěném v horní části 

záloţky. Po doběhu měření si můţeme, pomocí tlačítka Uloţ, přepsat naměřené hodnoty do 

souboru čitelného v programu excel. Stiskem tlačítka Uloţ se na monitoru počítače objeví 

tabulka, ve které si vybereme, kam chceme soubor uloţit a jak chceme, aby se jmenoval. Za 

jméno souboru je nutné dodat příponu .xls. 
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3.5.3 Měření 2- Odpor aktivní vrstvy senzoru v závislosti na teplotě 

 Zmíněným měřením zjišťujeme, při jaké teplotě vykazuje senzor největší citlivost pro 

měřený plyn. Měření probíhá dvakrát, první měření je prováděno bez přítomnosti plynu. 

Vytvoříme tak referenční křivku, kterou následně porovnáváme s křivkou vzniklou při měření 

obsahujícím známou koncentraci kyslíku, výsledkem je očekávaná citlivost senzoru. U tohoto 

typu měření vkládáme pouze hodnoty počáteční teploty konečné teploty a kroku, po který se 

postupně přičítá k výchozí teplotě. Po nastavení těchto hodnot je nutné stisknout tlačítko 

s názvem Nulování, slouţící pro zápis nastavených hodnot do příslušných regulačních 

smyček. Měření můţe být spuštěno ve chvíli, kdy bude aktuální hodnota teploty heateru 

dostavena na poţadovanou. Tlačítkem Start pak zahájíme vlastní měření. Naměřené hodnoty 

lze pozorovat v horní části záloţky, kde jsou vykresleny do grafu. Po doběhu měření je moţné 

získané hodnoty uloţit stejnojmenným tlačítkem do souboru čitelného programem excel.  

 

3.5.4 Měření 3- Odpor aktivní vrstvy senzoru v závislosti na 

koncentraci O2 v měřeném plynu 

 Měření ukazuje, jakou výchylku odporu aktivní vrstvy způsobí určitá koncentrace 

měřeného plynu. Před měřením je důleţité zadat vhodné vstupní parametry, abychom se 

dobrali ke správnému výsledku. Jako první je třeba zadat teplotu, která bude v průběhu celého 

měření konstantní, poté musíme zadat zvolený výsledný průtok a následně jej potvrdit 

tlačítkem SET výsledného průtoku. Dále zadáváme koncentraci kyslíku v jednotlivých 

sloţkách přiváděných do systému, editory jsou pojmenovány stejně jako průtokoměry, 

nemělo by tak dojít ke snadné záměně. Další údaje potřebné k měření jsou bezesporu hodnoty 

počátečního průtoku, konečného průtoku a hodnota kroku, o který se průběţně zvyšuje průtok 

kyslíku systémem. Posledním údajem, který je potřeba zadat je hodnota časové prodlevy 

v milisekundách, jedná se o čas potřebný k ustálení hodnot. Po zadání uvedených veličin 

musíme stisknout tlačítko Set nastavených hodnot, čímţ zajistíme přepis zadaných údajů do 

regulačních smyček. Nyní je třeba sepnout spínač s názvem Konstantní průtok, který má za 

úkol udrţovat nastavený průtok na stejné hodnotě, i přes měnící se průtok kyslíku systémem. 

Zbývá uţ jen spustit tlačítko Start a tím zahájit měření. Naměřené hodnoty je moţné rovněţ 

sledovat na grafu, umístěném v horní části záloţky. Pomocí tlačítka Uloţ, si tyto hodnoty 

můţeme přepsat do souboru kompatibilního s programem excel. 
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3.5.5 Měření 4- Odpor aktivní vrstvy senzoru v závislosti na průtoku 

plynu systémem. 

 Měření poukazuje na závislost měřeného senzoru na mnoţství protékajícího plynu, 

resp. na mnoţství tepla ubíraného senzoru. Pro úsporu nákladů za plyn byl pro měření zvolen 

dusík. Nejdříve je třeba nastavit klasicky počáteční hodnotu jeho průtoku, konečnou hodnotu 

jeho průtoku a krok, o který se bude hodnota průtoku zvyšovat. Nastavené údaje je nutné 

potvrdit stiskem tlačítka SET průtoku. Dalším údajem nezbytným pro zaručenou přesnost 

měření je teplota, při které bude měření probíhat. Rovněţ i teplotu je třeba potvrdit tlačítkem 

SET teploty. Následně je nutné spustit regulaci teploty, aby mohla být dostavena na 

poţadovanou hodnotu. Pak uţ je jen na nás, zdali chceme proměřit charakteristiku se 

sepnutou regulací nebo s vyřazenou regulací teploty. Pomocí tlačítka Start spustíme měření, 

v horní části záloţky pak můţeme pozorovat naměřené hodnoty vykreslené do grafu. Po 

dokončení měření si můţeme opět získaná data uloţit pomocí tlačítka Uloţ do souboru 

kompatibilního s programem excel. 

 


