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Seznam použitých symbolů

e náboj elektronu o velikosti 1,6.10-19 [C]

I hodnota proudu naměřeného pomocí ampérmetru [A]

km mezní hybnost iontů [m2s-1]

l délka vnitřní elektrody [m]

lv délka vnitřní elektrody [m]

M objemový průtok vzduchu aspiračním kondenzátorem [cm3s-1]

n koncentrace iontů [iontů/cm3]

r1 průměr vnitřní elektrody aspiračního kondenzátoru [m]

r2 průměr vnější elektrody aspiračního kondenzátoru [m]

U proměnné napětí na aspiračním kondenzátoru od 0 do 500 [V]

vx rychlost průtoku vzduchu [ms-1]

X konstanta daná rozměrem a parametry aspiračního kondenzátoru [-]

Seznam použitých zkratek

tl. tloušťka
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1  Úvod

Měřením vlastností atmosféry země se dlouhou dobu zabývá mnoho výzkumných i
hygienických pracovišť na celém světě. Jednou ze sledovaných vlastností ovzduší je
koncentrace atmosférických iontů, jejich složení a současně je sledován vliv iontů na živé
organismy [1].

Dlouhodobým cílem řešených projektů v Ústavu přístrojové techniky AV ČR a na
FEKT VUT v Brně je zvýšit koncentraci lehkých záporných vzdušných iontů na pracovištích i
v bytových prostorách a udržet ji po poměrně dlouhou dobu. Současně je snahou vytvořit
prostory vhodné pro léčení nemocných osob, které by měly stejné parametry, jako mají
jeskyně používané v současné době pro speleoterapii. Pro splnění těchto cílů je nutné
zvládnout metrologii iontových polí s dostatečnou přesností a reprodukovatelností [1].

Ionty, vyskytující se v atmosféře mají různé vlastnosti. Je možné je charakterizovat
rozměrem, hmotností a jejich pohyblivostí. Rozměr a hmotnost iontů je úměrná počtu a typu
molekul v iontu. Každý iont se v elektrickém poli pohybuje a jeho rychlost je úměrná jeho
hmotnosti a intenzitě elektrického pole. Pohybem iontu v atmosféře dochází ke srážkám s
molekulami vzduchu a jinými ionty. Výsledná rychlost pohybu iontu se pak zmenší. Proto je
možné ionty charakterizovat pohyblivostí v elektrickém poli [2], což je driftová rychlost iontu
v kapalině nebo plynu na jednotku intenzity elektrického pole.

Experimentálně bylo zjištěno, že dobré terapeutické výsledky mají lehké, vysoce
pohyblivé ionty. Těžké ionty jsou pro člověka nepříznivé. Obecně se v atmosféře vyskytují
ionty lehké, střední i těžké v určitém poměru, který závisí na způsobu ionizace vzduchu a
vlastnostech prostoru. Proto považujeme za důležité znát nejenom koncentraci iontů určité
polarity, ale stanovit i vzájemný poměr iontů lehkých, středních a těžkých. Tento poměr dobře
charakterizuje spektrální charakteristika iontového pole [1].

Pro měření koncentrace atmosférických iontů se dnes používá několik metod: metoda
nepohybujícího se vzorku vzduchu (rozptylové metody), metoda paralelních měření
(iontospektrometr), metoda Faradayovy klece a metoda aspiračního iontometru
(kondenzátoru) [2]. První tři metody mají omezený rozsah měření a nízkou rozlišovací
schopnost měření koncentrace atmosférických iontů podle pohyblivosti [2].
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2 Měření koncentrace atmosférických iontů metodou
aspiračního kondenzátoru

2.1 Vlastnosti metody

Metodou aspiračního kondenzátoru je možné měřit koncentrace iontů v širokém
rozsahu pohyblivosti s dobrou rozlišovací schopností a stanovit spektrální charakteristiky
iontových polí. Aplikace této metody byla až do nedávné doby omezena dlouhou dobou
měření, nutnou pro dostatečné rozlišení a obtížností výpočtu výsledků měření. Stanovení
spektrálních charakteristik je ovlivněno celou řadou náhodných faktorů. Měření musí být
prováděno po dlouhou dobu se zaznamenáním většího počtu parametrů charakterizujících
okolí a podmínky měření [3].

2.2 Měření s aspiračním kondenzátorem ÚPT

Pro určení koncentrace různého druhu iontů (lehkých, středně těžkých i těžkých) a
různé polarity, byl použit aspirační kondenzátor s proměnným elektrickým polem a
elektrometr pro měření malých proudů, vznikajících dopadem iontů na elektrodu
kondenzátoru. Princip metody je zřejmý z Obr.1. Známé množství zkoumaného vzduchu M
prochází válcovým kondenzátorem, na kterém je polarizační stejnosměrné napětí
s nastavitelnou hodnotou napětí U. Elektrické pole působí na vzdušné ionty a ty jsou
elektrostatickými silami přitahovány k elektrodám. Dopadem iontů na elektrody bude protékat
obvodem elektrometru malý proud I [2].


Obr.1  Princip měření s aspiračním kondenzátorem
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Koncentrace iontů jedné polarity je úměrná velikosti proudu I podle vztahu
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kde n je koncentrace iontů,
U je proměnné napětí na aspiračním kondenzátoru od 0 do 500 [V],
M je objemový průtok vzduchu aspiračním kondenzátorem [cm3. s-1],
e je náboj elektronu o velikosti 1,6.10-19 [C].

Pro saturovanou oblast měřené charakteristiky bude výraz dI/dU nulový a měřená
koncentrace iontů všech pohyblivostí bude



kde n je koncentrace iontů [iontů / cm3, pA],
M je objemový průtok vzduchu aspiračním kondenzátorem [cm3s-1],
e je náboj elektronu [C],
I je hodnota proudu naměřeného pomocí pikoampérmetru [A].

Kolektor kondenzátoru nebude sbírat ionty s nižší pohyblivostí než je minimální
pohyblivost km daná vztahem

 



kde M je objemový průtok vzduchu aspiračním kondenzátorem [cm3s-1],
r1 je průměr vnitřní elektrody aspiračního kondenzátoru [m],
r2 je průměr vnější elektrody aspiračního kondenzátoru [m],
l je délka vnitřní elektrody [m],
U je proměnné napětí od 0 do 500 [V],
X je konstanta daná rozměrem a parametry aspiračního kondenzátoru [-].

Výpočet konstanty X kondenzátoru se provede podle vzorce
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Pro realizaci práce mně bylo zpřístupněno pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV
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kondenzátoru jsou dvě elektrody. Vnější elektroda je z nerezové tenkostěnné trubice o
tloušťce 1 mm. Na jedné straně je aspirační kondenzátor zakončena ventilátorem a na straně
druhé mosazným nástavcem v podobě trychtýře pro odstranění okrajových efektů. Uvnitř
vnější elektrody, tvořící plášť aspiračního kondenzátoru, je souose uložena druhá elektroda
nesená vyhřívaným teflonovým izolátorem. Výhodou tohoto uspořádání je snížení chyby
měření v prostředí s vlhkostí větší než 60 % [3]. Vnitřní elektroda je vyvedena přes
teflonovou průchodku a přes zdroj pomocného napětí na vstup měřicí ústředny. Základní
rozměry aspiračního kondenzátoru ÚPT jsou následující:

Aspirační kondenzátor ÚPT má rychlost průtoku vzduchu vx = 3 m.s-1, což odpovídá
objemovému průtoku vzduchu M = 2,2.104 cm3s-1. Pro mezní pohyblivost iontů platí vztah

2

m
1,4466 10k

U


  [m2s-1]. (5)

kde U je napětí proměnné v intervalu 0 ÷ 500 V.

Koncentrace iontů v saturační oblasti saturační charakteristiky pak je

14
194 1084,2

106,1102,2e.



  II

M
In  [iontů/cm3]. (6)

kde I je hodnota proudu naměřeného pomocí pikoampérmetru [A].

Blokové schéma uspořádání měřicího pracoviště je uvedeno na Obr.2. Jako zdroj
pomocného napětí je možné použít regulovatelný napěťový zdroj, jehož svodové odpory musí
mít větší hodnotu než 1013. Zdroj s tak vysokými svodovými odpory nebyl k disposici.
Proto byl jako zdroj pomocného napětí použit kondenzátor CU s kapacitou 0,1 F, který byl
před měřením nabit z pomocného zdroje na požadované napětí U. Toto uspořádání měření
eliminovalo svodové proudy zdroje na minimum. Rozbor chyb daného uspořádání, provedený
v ÚPT AV ČR, ukázal, že největší vliv na chybu měření mají izolační odpor aspiračního
kondenzátoru a všechny svodové odpory. Měřený svodový odpor aspiračního kondenzátoru je
1,1.1015. V uvedeném zapojení má kondenzátor CU, použitý jako zdroj polarizačního napětí,
funkci filtru typu horní propusti a pro stejnosměrný proud snižuje velikost měřeného proudu k
nule. Časová konstanta tohoto poklesu je velmi malá (vypočítaná hodnota je 106 s) a na reálné
měření nemá vliv [1].

Vnější elektroda
(bez nasávacího zařízení):

Průměr r2 = 82 mm
Délka lv = 500 mm

Vnitřní elektroda: Průměr r1 = 15 mm
Délka l = 460 mm
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Obr.2  Blokové schéma uspořádání měření s aspiračním kondenzátorem

Pro měření malých proudů byl použit externí převodník U/I s diferenciálním vstupem
[1] s přesnou vstupní impedancí jehož výstup je připojen na měřící kanál 101 měřicí ústředny
HP 34970A. Změřená diferenční vstupní impedance převodníku je 1,12.1011 a souhlasná
vstupní impedance je 2.1013[1]. Při měření je důležité uzemnění vnějšího obalu aspiračního
kondenzátoru, důsledné zemnění pikoampérmetru, eliminování všech rušivých elektrických
polí v měřeném prostoru (vypnutí nepotřebných elektrických přístrojů apod.) a také omezení
pohybu osob při měření. Při měření bylo nejvhodnější, když obsluha odešla z měřeného
prostrou a hodnoty proudů po ustálení byly nadále zpracovávány pomocí automatizovaného
pracoviště, které je podrobně popsáno v kapitole 3 [1].



17

3 Automatizované měření

3.1 Sestavení automatizovaného pracoviště

Automatizované pracoviště pro měření koncentrace vzdušných iontů je realizováno
pomocí měřicí ústředny HP 34970A, ke které je připojen aspirační kondenzátor. Měřicí
ústředna je propojená s počítačem typu PC pomocí sériového kabelu RS-232. Na počítači je
nainstalován řídicí program Agilent VEE Pro 7.0, i Agilent I/O Libraries M.01.01.04, sloužící
k nastavení správné komunikace mezi počítačem a měřicí ústřednou HP 34970A. Nutno je
také nainstalovat Agilent Visa Com I/O a VXI Plug&Play driver pro měřicí ústřednu HP
34970A, který umožňuje v programu Agilent VEE Pro 7.0. nastavení měřených hodnot a
komunikaci mezi ústřednou a PC.

Ke správnému propojení měřicí ústředny HP 34970A a počítače je nutné nastavení
stejných parametrů jak na měřicí ústředně, tak i v I/O configu (součást Agilent I/O Libraries)
a také v Instrument manageru programu Agilent VEE Pro (nabídka menu I/O), kde se mimo
jiné nastaví i Plug&Play driver pro HP 34970A. Popis těchto nastavení je uveden v dalších
kapitolách.

3.2 Nastavení měřicí ústředny HP 34970A

3.2.1 Postup nastavení parametrů na měřicí ústředně HP 34970A pro
propojení s PC

Postup nastavení parametrů na měřicí ústředně HP 34970A pro její propojení s PC se
provede tak, že po spuštění měřicí ústředny stiskneme tlačítko “shift“ (na Obr. 3 je označeno
číslem 12) a následně tlačítko “interface“ (na Obr. 3 je označeno číslem 1). Nyní můžeme
pomocí otáčení vystouplého otočného knoflíku umístěného v pravém dolním rohu předního
panelu měřicí ústředny HP 34970A (na Obr. 3 je označeno číslem 13) zvolit způsob propojení
ústředny s PC. Stiskem tlačítka “interface“ volíme přenosovou rychlost. Dalším stisknutím
tlačítka “interface“ se dostaneme k volbě parity a počtu stop bitů. Po výběru požadované
hodnoty dalším stisknutím tlačítka “interface“ zvolíme řízení toku a při opětovném stisku
tlačítka “interface“ se vracíme zpět z tohoto menu. Rozložení tlačítek předního panelu měřicí
ústředny HP 34970A a popis jejich funkcí na jsou uvedeny na Obr.3 [4]. Pro mou práci jsem
zvolil následující nastavení:

Způsob připojení ústředny k PC RS-232.
Přenosová rychlost (Baud rate) 9600 [Bd].
Parita a počet stop bitů (Parity and numer of stop bits) žádná, 8[b].
Řízení toku (Flow kontrol) DTR/DSR.

Postup nastavení parametrů pro propojení měřicí ústředny HP 34970A k PC je
uvedeno na Obr.4a až Obr.4d
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Obr.3 Rozložení tlačítek předního panelu měřicí ústředny HP 34970A a popis jejich funkcí



19

a) b)

c) d)

Obr.4a až 4d Postup pro nastavení propojení mezi měřicí ústřednou HP 34970A a PC

3.2.2 Nastavení kanálu pro měření stejnosměrného napětí na měřicí
ústředně HP 34970A

V základním menu měřicí ústředny pomocí otočného ovládání umístěného v pravém
dolním rohu předního panelu měřicí ústředny HP 34970A (na Obr.3 je označeno číslem 13)
zvolíme číslo kanálu na kterém chceme měřit (v tomto případě 101). Stiskneme tlačítko
“measure“ (na Obr.3 je označeno číslem 3) a pomocí otáčení vystouplého otočného knoflíku
umístěného v pravém dolním rohu předního panelu měřicí ústředny HP 34970A vybereme
volbu měření stejnosměrného napětí “DC VOLTS“ a stiskneme tlačítko “measure“. Nyní
zvolíme formát zobrazení měřeného napětí (volil sem 5 ½ digits). Při dalším stisku tlačítka
“measure“ se vrátíme zpět do základního menu přístroje. Postup nastavení měřicí ústředny
HP 34970A pro měření stejnosměrného napětí je na Obr.5a až 5d.

a) b)

Obr.5a, 5b Postup pro nastavení kanálu na měřicí ústředny HP 34970A pro měření
stejnosměrného napětí
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c) d)

Obr.5c ,5d Postup pro nastavení kanálu na měřicí ústředny HP 34970A pro měření
stejnosměrného napětí

3.3 Nastavení v I/O configu

Nastavení I/O configu se provádí na počítači a je důležité pro správnou komunikaci
počítače a měřicí ústředny HP 34970A. I/O config je součástí Agilent I/O Libraries a do jeho
nastavení se dostaneme pomoci nabídky Start kde zvolíme /Programy/Agilent I/O libraries
/I/O config. Po spuštění I/O configu vybereme v levé části zobrazeného okna položku ASRL
*RS-232 COM ports a klikneme na tlačítko “Configure“ jak je vidět na Obr.6.

Obr.6  Nastavení parametrů v I/O Configu

V následujícím menu vybereme, ke kterému sériovém portu bude měřicí ústředna
připojena a potvrdíme stiskem “OK“. V mém případě je to port COM1 jak je patrné z Obr.7.
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Obr.7 Nastavení parametrů v I/O Configu

Po výběru portu a jeho potvrzení stiskem “OK“ se objeví menu pro nastavení sériové
linky RS-232, kde je nutné nastavit stejné parametry jako na měřicí ústředně. A to počet stop
bitů (1), přenosovou rychlost (9600Bd), velikost přenášených dat (8b), paritu (none), volbu
SRQ linky (RI) a řízení toku (DTR/DSR) jak je vidět z Obr.8. Pro uložení nastavení
stiskneme tlačítko “OK“.

Obr.8 Nastavení parametrů v I/O Configu

3.4 Nastavení instrument manageru

Nastavení instrument manageru provedeme po spuštění řídicího programu Agilent
VEE Pro 7.0 kliknutím na ikonu instrument manager , která je umístěna na programové
liště Po kliknutí na tlačítko “find instruments“ se zobrazí měřicí zařízení aktuálně připojená k
počítači. Vybereme hp34970 a klikneme na tlačítko “proporties“ jak je uvedeno na Obr.9
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Obr.9 Nastavení způsobu propojení mezi PC a ústřednou v Instrument Manageru

Po kliknutí se zobrazí další menší okno, které je na Obr.10, ve kterém můžeme přidělit
tomuto zařízení název a vybereme připojení serial a ponecháme adresu 1.

Obr.10 Nastavení parametrů v Instrument Manageru pro  propojení  PC s ústřednou pomocí
sériové linky
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Pro další nastavení klikneme na advanced a v záložce Serial překontrolujeme
nastaveni z I/O configu: přenosovou rychlost, velikost znaku, počet stop bitů, paritu, datový
tok a velikost bufferu.Obr 11.

Obr.11 Nastavení parametrů sériové linky v Instrument Manageru

Dále se přepneme do záložky Plug&Play Driver, kde vybereme driver HP34970A jak
je vidět na Obr.12 a potvrdíme kliknutím na “OK“. Tímto nastavení v instrument manageru
dokončeno.

Obr.12 Nastavení parametrů sériové linky v Instrument Manageru
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3.5 Program Agilent VEE pro 7.0 a programování

Program Agilent VEE Pro 7.0, je prostředí pro virtuální instrumentaci – VEE (Virtual
Engineering Environment) původně firmy Hewlett-Packard. Toto prostředí je schopno
pracovat s přístroji připojenými pomocí různých paralelních i sériových sběrnic jako jsou
VXI, PXI, GHIB, USB, GPIO a RS-232. Program je vybaven značným množstvím
jednoduchých i velmi složitých matematických modulů pro úpravu a zpracování získaných
dat, dále množstvím možností grafické prezentace získaných výsledků (teploměry, kontrolky,
info-panely, XY-grafy, hodografy, …). Grafické prostředí je doplněno souborem grafických
ovládacích prvků (potenciometry, přepínače, tlačítka, rolovátka atd.) [5].

Virtuální prostředí Agilent VEE Pro 7.0., které je zobrazeno na Obr.13, slouží
především pro snadné vytváření aplikací pro sběr a zpracování dat v automatizovaných
systémech měření. Styl práce vychází z objektového programování s využitím grafického
uživatelského rozhraní.

 Logika tvorby v programu Agilent VEE Pro 7.0, vychází z objektově orientovaného
programování [5]. Toky dat mezi jednotlivými objekty programu jsou reprezentovány
spojovými čarami. Objekty reprezentují vstupy (tlačítka,…), programové sekvence
(rovnice,…) a výstupy (grafy, virtuální měřidla a indikátory,…). Bloky jsou propojeny
pomocí spojových čar, které reprezentují jednak logickou posloupnost toku programu, jednak
také tok dat. Připojovací místa objektů jsou vyznačena černými čtverečky a mohou být
vstupem (vlevo) či výstupem (vpravo) dat, vstup nahoře inicializuje objekt, po vykonání
činnosti objekt předá impulz výstupu dole [5].

Program se skládá z objektů (obdélníkové grafické prvky) pospojovaných svislými a
vodorovnými čarami. Čáry vcházející/vycházející z objektu svisle reprezentují posloupnost
běhu programu, vodorovně vcházející/vycházející čáry pak představují tok dat. Objekty se
vkládají do programu vybráním z nabídky menu Flow až Display. Datové vstupní a výstupní
body lze objektům většinou přidávat pravým tlačítkem myši a volbou Add Terminal.
Vlastnosti objektů lze nastavovat po kliknutí levého tlačítka myší na požadovaný objekt
v levé části obrazovky. Program se spustí kliknutím na tlačítko “START“, lze ho přerušit
tlačítkem “BREAK“ a zcela zastavit pomocí tlačítka “STOP“.
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Obr.13 Programové prostředí Agilent VEE Pro 7.0.,

3.6 Popis programu sestaveného pro automatizované měření

Program, který jsem sestavil pro automatizované měření koncentrace vzdušných iontů
a uvedl na Obr.18, se spustí po kliknutí na tlačítko “START“. Následně se program zeptá zda-
li je spuštěn program Excel s otevřenými soubory Sešit1 (pro export hodnot měřených na
kanálu 101) a Sešit2 (pro export hodnot měřených na kanálu 102), do kterých jsou
exportovány naměřené hodnoty. Program se dále zeptá jestli je nastavena správná konstanta k
pro přepočet koncentrace vzdušných iontů. Tato konstanta vychází ze vztahu (6) a převodníku
I/U s diferenciálním vstupem, jehož převod je 1 V/1 pA. Při zvoleném rozsahu 10-12A na
tomto diferenciálním převodníku je konstanta k = 240 [-], při rozsahu 10-11 A nastavíme
k = 2400 [-] atd.
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Po těchto kontrolních krocích se zinicializují kanály 101 a 102 měřicí ústředny pomocí
příkazů hp34970a_reset(instrHandle) a hp34970a_dcl(instrHandle), které vložíme do objektu
To/FromHP34970a dvojtým kliknutím na nápis “< Double-Click to Add function >“, který je
umístěn v objektu To/FromHP34970a . V nově otevřeném menu najdeme tyto příkazy pod
položkou Configuration/Configure Functions jak je patrné z Obr.14.

Obr.14 Vkládání funkcí do objektu To/FromHP34970a

Po provedení inicializace předá program řízení dalšímu objektu To/FromHP34970a,
který je pro oba kanály 101 a 102 nastaven na čtení stejnosměrného napětí. Tato funkce se
přidá do objektu obdobným způsobem jako se provedla inicializace měřicí ústředny, s tím
rozdílem, že se vybere položka Measures/Voltage Measure viz. Obr.14. Pro oba kanály 101 a
102 se nastaví parametry měřeného stejnosměrného napětí, stejné jako při nastavování na
ústředně, tak jak je patrné z Obr.15 a Obr.16:

Voltage Type: DC Voltage.
Voltage Range: Autorange.
Resolution: 5 ½ digits.
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Obr.15 Nastavení parametrů měřeného napětí na kanálu 101

Obr.16 Nastavení parametrů měřeného napětí na kanálu 102
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Z objektu To/FromHP34970a pro kanál 101 je hodnota měřeného napětí přivedena do
výpočtové formule, která vychází ze vztahu (6) a převodníku U/I s diferenciálním vstupem.
Z této výpočtové formule je výsledná hodnota koncentrace iontů odeslána do grafu
vykreslujícího trend koncentrace vzdušných iontů. Pro kontrolu jsem do programu přidal dva
bloky, které ukazují aktuální měřené napětí na kanálu 101 a aktuální koncentraci iontů. Každá
změřená hodnota koncentrace iontů je exportována pomocí bloku “export kanálu 101 do
excelu“ do souboru “Sešit1“. Nastavení tohoto bloku je ukázáno na Obr.17. Pro spuštění
měření je nutné mít zapnutý program Excel s otevřenými soubory “Sešit1“ a “Sešit2“.

Na kanálu 102 je měřeno napětí na ventilátoru, který vhání vzduch do aspiračního
kondenzátoru. Zapnutí nebo vypnutí ventilátoru je indikováno blokem “stav ventilátoru“a
průběh napětí na ventilátoru v závislosti na čase je vynášen do grafu. Obdobně jako u
koncentrace iontů jsou změřené hodnoty exportovány pomocí bloku “export kanálu 102 do
excelu“ do souboru “Sešit2“. Nastavení tohoto bloku je totožné s nastavením pro kanál 101,
jak je vidět na Obr.17.

Obr.17 Nastavení exportu do programu Excel

Postupem popsaným v této kapitole jsem sestavil program pro automatizované měření
koncentrace vzdušných iontů, na obr.18 je uvedeno jeho zobrazení.
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Obr.18 Program pro automatizované měření koncentrace vzdušných iontu v programovém
prostředí Agilent VEE Pro 7.0
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Pro přehlednější měření jsem vytvořil panelový pohled, který je na Obr.19. Po
spuštění programu se objeví programové okno, ve kterém se po stisku tlačítka“START“
(spuštění programu) začne měřit a vykreslovat průběh koncentrace iontů. Jsou zde umístěna
tlačítka “STOP“ (zastavení programu) a “Tisk grafu“. Dále zde nalezneme konstantu pro
přepočet koncentrace iontů, ukazatel aktuálně měřeného napětí na kondenzátoru, aktuální
koncentraci iontů a indikátor zapnutí/vypnutí ventilátoru.

Obr.19 Sestavený panelový pohled v programovém prostředí Agilent VEE Pro 7.0
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4 Experimentální měření

4.1 Měření pozadí iontů

V čistém vzduchu v přírodě jsou kladné a záporné ionty obsaženy přibližně v
rovnováze – poměrem 750 kladných k 650 záporným iontům v 1 cm3 (tzv. koeficient
unipolárnosti = 750/650 = 1,15), což je velmi důležité pro lidský organismus. Nadměrné
používání syntetických materiálů (záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety,
podlahové krytiny z PVC), klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní
obrazovky nebo monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a
kouření způsobují nadbytek kladných iontů a následné zvýšení koeficientu unipolárnosti až na
hodnotu 6, což může být zdraví škodlivé.

4.1.1 Pozadí kladných iontů
Pro stanovení koeficientu unipolárnosti bylo třeba stanovit koncentraci nejprve

kladných a následně záporných iontů Měření bylo provedeno aspiračním kondenzátorem
popsaným v kapitole 2.2, na němž bylo nastaveno polarizační napětí U = 150 V. Před
začátkem samotného měření byl aspirační kondenzátor záporně nabit, aby přitahoval jen
kladné ionty. Pro automatizované měření jsem použil mnou sestavený program vytvořený
v programovém prostředí Agilent VEE Pro 7.0. Po spuštění automatizovaného měření jsem
počkal až dojde k ustálení a spustil jsem ventilátor, což způsobilo nárůst koncentrace
kladných iontů na hodnotu okolo 1100 iontů/cm3. Po vypnutí ventilátoru došlo k poklesu
koncentrace kladných iontů na přibližně stejnou hodnotu jako na začátku měření.
Z exportovaných dat do programu Excel jsem vytvořil graf pozadí kladných iontů, který je na
Obr.20. Mnou měřená koncentrace kladných iontů je o něco vyšší než má být za normálních
podmínek.
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4.1.2 Pozadí záporných iontů
Pro stanovení koeficientu unipolárnosti je třeba stanovit i koncentraci záporných iontů

Měření bylo provedeno aspiračním kondenzátorem popsaným v kapitole 2.2, na němž bylo
nastaveno polarizační napětí U = 150V. Před začátkem samotného měření byl aspirační
kondenzátor kladně nabit, aby přitahoval jen záporné ionty. Pro automatizované měření jsem
použil mnou sestavený program vytvořený v programovém prostředí Agilent VEE Pro 7.0. Po
spuštění automatizovaného měření jsem počkal až dojde k ustálení a spustil jsem ventilátor,
což způsobilo nárůst koncentrace záporných iontů na hodnotu okolo 600 iontů/cm3. Po
vypnutí ventilátoru došlo k poklesu koncentrace záporných iontů na přibližně stejnou hodnotu
jako na začátku měření. Z exportovaných dat do programu Excel jsem vytvořil graf pozadí
záporných iontů, který je na Obr.21. Mnou měřená koncentrace záporných iontů odpovídá
normální koncentraci.

Pomocí popsaných měření mohu stanovit koeficient unipolárnosti = 1100/650 = 1,7.
Což je hodnota o něco vyšší než při normální koncentraci v přírodě.
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Obr.21 Graf pozadí  záporných iontů
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4.2 Vliv umístění ionizátoru na koncentraci iontů

Vzájemná poloha zdroje iontů a měřicího zařízení ( aspiračního kondenzátoru) má
samozřejmě vliv na údaj o koncentraci iontů. Mým úkolem bylo tento vliv prostudovat.
Při prvním měření byl ionizátor nasměrován přímo na měřicí zařízení a umístěn ve
vzdálenosti 1,5 m od ústí aspiračního kondenzátoru, jak je vidět na Obr.22. Při tomto
uspořádání byla měřena koncentrace záporných iontů. Z grafu na Obr.23 jak je patrno, že se
koncentrace záporných iontů pohybuje v rozmezí 12000 až 14000 iontů/cm3.

Obr.22 Pohled shora lineární uspořádání měření
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Obr.23 Graf koncentrace iontů při umístění ionizátoru 1,5 m před ústím aspiračního
kondenzátoru
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V druhém případě byl ionizátor vychýlen o 30° z předchozího uspořádání, jak je
znázorněno na Obr.24. Měřena byla opět koncentrace záporných iontů, změřená
charakteristika je vynesena do grafu na Obr.25, Je patrné, že koncentrace záporných iontů
klesla přibližně na poloviční hodnotu než u předchozího uspořádání.

Obr.24 Pohled shora na uspořádání měření
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Obr.25 Graf koncentrace iontů při vychýlení ionizátoru o 30°
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4.3 Vliv materiálů a vodivého nátěru na koncentraci iontů

V místnostech se vyskytuje mnoho různých materiálů. Nadměrné používání
syntetických materiálů (záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety, podlahové krytiny
z PVC), klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní obrazovky nebo
monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a kouření
způsobují nadbytek kladných iontů a následné zvýšení koeficientu unipolárnosti až na
hodnotu 6, což může být zdraví škodlivé. Proto jsme provedl sadu měření abych vlivy
různých materiálů na koncentraci záporných iontů ověřil.

Při těchto měřeních byl ionizátor nasměrován přímo a umístěn ve vzdálenosti 2 m od
ústí aspiračního kondenzátoru, ionizátor a aspirační kondenzátor byl ve výšce 1m, měřený
vzorek byl umístěn do výšky 30 cm. Nákres uspořádání je na Obr.26. Mezi ionizátor a
aspirační kondenzátor byly postupně vkládány měřené vzorky různých materiálů a měřen
jejich vliv na změřenou koncentraci iontů.

Obr.26 Pohled shora na uspořádání měření

4.3.1 Měření bez vzorku

Aby bylo možné porovnávat vliv měřených vzorků změřil jsem nejdřív koncentraci
iontů v uspořádání experimentu podle Obr.22 bez vloženého vzorku. Zdroj iontů byl umístěn
přímo proti kondenzátoru ve vzdálenosti 2 m. Charakteristika získaná při tomto měření je
uvedena na Obr.27. Koncentrace iontů se pohybovala kolem hodnoty 3000 iontů/cm3.



36

Graf koncentrace iontů
(ionizátor umístěn 2m před ústím)
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Obr.27 Graf koncentrace iontů při umístění ionizátoru ve vzdálenosti 2 m od ústí aspiračního
kondenzátoru bez měřeného vzorku

4.3.2 Vliv plechu na koncentraci iontů
Pro zjištění vlivu kovu na koncentraci záporných iontů byl jako vzorek použit

válcovaný plech obdélníkového rozměru 1,5 x 2 m, tloušťky 1 mm. Nejprve byl plech
uzemněný, v druhém případě neuzemněný. Vliv uzemněného plechu na koncentraci iontů je
na Obr.28 a neuzemněného na Obr.29. Z grafů je patrné, že neuzemněný plech odráží a
rozptyluje ionty více než plech uzemněný.
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Graf koncentrace iontu
(mezi ionizátor a ústí kondenzátoru položen

válcovaný plech tl. 1mm - uzemněný)
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Obr.28 Graf koncentrace iontů při vložení uzemněného válcovaného plechu mezi  ústí
aspiračního kondenzátoru a ionizátor
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Obr.29 Graf koncentrace iontů při vložení neuzemněného válcovaného plechu mezi  ústí

aspiračního kondenzátoru a ionizátor
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4.3.3 Vliv papírového kartonu na koncentraci iontů

Pro zjištění vlivu papíru byl jako vzorek použit papírový karton rozměru 1,5 x 2 m,
tloušťky 4 mm, který byl položen na uzemněný válcovaný plech z předchozího měření. Vliv
papírového kartonu na koncentraci iontů je uveden na Obr.30. Při porovnání tohoto měření
s grafem na Obr.27, je vidět,že papírový karton snižuje koncentraci iontů přibližně o 1000
iontů na cm3.

Graf koncentrace iontu
(mezi ionizátor a ústí kondenzátoru položen

válcovaný plech tl. 1mm a na něm kartonový paípr tl. 4mm)
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Obr.30 Graf koncentrace iontů při vložení papírového kartonu mezi ústí aspiračního
kondenzátoru a ionizátor

4.3.3 Vliv vodivého nátěru na koncentraci iontů
Pro ověření vlivu vodivých nátěrů na koncentraci záporných iontů jsem realizoval dvě

měření. Při prvním měření pro zjištění vlivu vodivého nátěru na koncentraci záporných iontů
jsem jako vzorek použil tři dřevěné desky tloušťky 2 cm s hladkým zalakovaným povrchem.
Graf koncentrace iontů je uveden na Obr.31.

U druhého měření byl na stejné desky nanesen vodivý nátěr “STATGUARD“ od
výrobce CHARLESWATER Europe. Graf koncentrace iontů při použití tohoto laku je na
Obr.32. Z grafů je patrné, že desky, na které byl nanesen vodivý nátěr, odrážejí a rozptylují
ionty o trochu více než desky bez tohoto nátěru. Vliv toho nátěru by měl být více viditelný,
ale patrně nebyly dřevené desky dostatečně uzemněné, což způsobilo malý rozdíl
v koncentraci iontů.
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Graf koncentrace iontu
(mezi ionizátor a ústí kondenzátoru položeny dřevěné desky)
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Obr.31 Graf koncentrace iontů při vložení dřevěných desek mezi ústí aspiračního
kondenzátoru a ionizátor

Graf koncentrace iontu
(mezi ionizátor a ústí kondenzátoru položeny dřevěné desky
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Obr.32 Graf koncentrace iontů při vložení dřevěných desek potřených vodivým nátěrem
mezi ústí aspiračního kondenzátoru a ionizátor
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5 Závěr

Úkolem mé práce bylo prostudovat problematiku měření vzdušných iontů aspiračním
kondenzátorem. S využitím programového prostředí Agilent VEE Pro 7.0 navrhnout a
realizovat automatizované měřicí pracoviště pro určení koncentrace vzdušných iontů.
K měření jsem použil aspirační kondenzátor připojený přes převodník U/I s diferenciálním
vstupem k měřicí ústředně HP 34970A. Ověřením funkce mnou navrženého systému mělo být
studování vlivu vodivých nátěrů a materiálů na koncentraci vzdušných iontů v laboratorních
podmínkách.

Ionty, vyskytující se v atmosféře mají různé vlastnosti. Je možné je charakterizovat
rozměrem, hmotností a jejich pohyblivostí. Tyto parametry nejlépe popisuje jejich spektrální
charakteristika. Pomocí aspiračního kondenzátoru je možné měřit koncentraci iontů v širokém
rozsahu pohyblivosti s dobrou rozlišovací schopností a stanovit tak spektrální charakteristiky
iontových polí. Aplikace této metody byla až do nedávné doby omezena dlouhou dobou
měření, nutnou pro dostatečné rozlišení a obtížností výpočtu výsledků měření. Stanovení
spektrálních charakteristik je ovlivněno celou řadou náhodných faktorů. Měření musí být
prováděno po dostatečně dlouhou dobu se zaznamenáním většího počtu parametrů
charakterizujících okolí a podmínky měření. Dále je nutné eliminovat všechna rušivá
elektrická pole v měřeném prostoru (vypnutí nepotřebných elektrických přístrojů apod.) a
omezení pohybu osob při měření. Při měření bylo vhodné, aby obsluha odešla z měřeného
prostrou a měřené hodnoty byly nadále zpracovávány automatizovaným měřicím systémem,
který bude nadále měřená data shromažďovat. To je velice náročné, proto je účelné navrhnout
a sestavit automatizované měřicí pracoviště.

Mnou sestavené automatizované měřicí pracoviště je tvořené válcovým aspiračním
kondenzátorem, měřicí ústřednou HP 34970A a počítačem typu PC. Řídicím programem je
Agilent VEE Pro 7.0, ve kterém jsem vytvořil program pro automatizované měření
koncentrace vzdušných iontů. Po spuštění programu pomocí tlačítka je změřena koncentrace
vzdušných iontů a výsledky jsou vykreslovány do grafu, který zaznamenává trend počtu iontů
n na cm3. Program signalizuje zapnutí/vypnutí ventilátoru, který vhání vzduch do aspiračního
kondenzátoru. Změřené hodnoty jsou exportovány do programu Excel. Program také obsahuje
funkci tisku změřené koncentrace iontů. Pro přehlednější měření jsem vytvořil jsem tzv.
panelový pohled, který se zobrazí po spuštění programu.

Funkci mnou navrženého systému jsem ověřil změřením pozadí kladných a záporných
iontů, Zhodnotil jsem vliv polohy zdroje iontů před aspirační kondenzátorem na koncentraci
iontů. Zjistil jsem jaký vliv na koncentraci záporných iontů v místnosti má přítomnost
různých materiálů, často se v místnostech vyskytujících. Postupně jsem změřil vliv
válcovaného plechu, papírového kartonu, dřevěných desek a vodivého nátěru na koncentraci
iontů. Nejvýraznější vliv na pokles koncentraci záporných iontů měl neuzemněný válcovaný
plech, a desky s naneseným vodivým nátěrem. Naopak největší vliv na zvýšení koncentrace
iontů měl uzemněný válcovaný plech.
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