
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky 

 

 

 

 
Ing. Zdeněk Roubal 

 

NÍZKOÚROVŇOVÁ MĚŘENÍ 
Low level measurement 

 

 

Zkrácená verze Ph.D. Thesis 

 

 

 

 

  

 

 

Obor: Teoretická elektrotechnika 

Školitel: Doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. 

 

 
BRNO 2015 



 

Klíčová slova 
Nízkoúrovňová měření, Aspirační kondenzátor, AK, vzdušné ionty, metodika měření, 
vysokoimpedanční měření, speleoterapie, mrznoucí potenciál, kryogenika. 
 

Keywords 
Low-level measurement, Gerdien tube, air ions, measurement methodology, high impedance measurement, 
speleotherapy, freezing potential, cryogenics. 
 
 
 
 

Práce je k dispozici na Vědeckém oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně,  
Technická 10, Brno, 616 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah 
1 PRINCIPIÁLNÍ FUNKCE ASPIRAČNÍHO KONDENZÁTORU......................................................... 1 

2 APROXIMACE POHYBU IONTŮ VE VÁLCOVÉM AK PRO KONSTANTNÍ RYCHLOSTNÍ 
PROFIL ................................................................................................................................................................. 3 

3 CÍLE DISERTACE..................................................................................................................................... 7 

4 NÁVRH CELKOVÉ KONCEPCE METODIKY MĚŘENÍ ................................................................... 8 

NÁVRH KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ AK........................................................................................................ 8 

5 KONCEPCE ELEKTROMETRICKÉHO ZESILOVAČE................................................................... 18 

Bočníkový ampérmetr.................................................................................................................................. 18 
Zpětnovazební ampérmetr ........................................................................................................................... 18 
Analýza náhradního obvodu s AK ............................................................................................................... 18 
Šumová optimalizace zpětnovazebního ampérmetru ................................................................................... 20 
Použití aktivního stínění u varianty číslo 2.................................................................................................. 22 

6 STANOVENÍ SPRÁVNÉ METODIKY METROLOGIE A POSTUPU MĚŘENÍ ............................ 23 

7 PODROBNÉ ZMAPOVÁNÍ IONTOVÉHO POLE V CÍSAŘSKÉ JESKYNI ................................... 24 

8 MĚŘENÍ MRZNOUCÍHO POTENCIÁLU ........................................................................................... 26 

NÁVRH ELEKTROMETRICKÉHO ZESILOVAČE ..................................................................................................... 26 
NAMĚŘENÉ HODNOTY MRZNOUCÍHO POTENCIÁLU............................................................................................ 27 

9 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE ............................................................................................................. 28 

10 ZÁVĚR....................................................................................................................................................... 29 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................................... 29 

VZDĚLÁNÍ: ......................................................................................................................................................... 34 

PRAXE: ................................................................................................................................................................ 34 
 

 

 

 



Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 
 

1 

1 Úvod 

Za nízkoúrovňové hodnoty se považujeme měření elektrických proudů v řádu [nA] a menších, měření elektrických 
napětí úrovní v řádech [nV] blížících se hranici Johnsonova šumu, či měření elektrických napětí u zdrojů s vysokým 
vnitřním odporem, měření elektrických odporů hodnot menších než 1 m nebo naopak, větších než 1 G. Lze je 
rozdělit do dvou velkých oblastí, na měření signálů z elektrických zdrojů s velkým vnitřním elektrickým odporem a na 
měření signálů z elektrických zdrojů s malým vnitřním elektrickým odporem.  
V první oblasti při měření signálů elektrických zdrojů s velkým vnitřním elektrickým odporem je práce převážně 
zaměřena na měření velmi malých elektrických proudů v řádu 10-10 až 10-15 [A] za účelem měření koncentrace 
vzdušných iontů metodou využívají jako snímače aspiračního kondenzátoru.  
Měření vlastností vzdušných iontů a jejich koncentrace je dnes velmi aktuální téma, řešené na mnoha vědeckých 
pracovištích [20], [25]. Řadou lékařských výzkumů například uvedených v pracích [10], bylo prokázáno, že záporné 
lehké ionty mají pozitivní vliv na lidské zdraví a jejich nedostatek je příčinou únavy, zdravotních problémů a menší 
výkonnosti na pracovišti. Pro zhodnocení těchto vlivů je důležité určit v požadovaném prostoru koncentraci 
vzdušných iontů, jejich polaritu a spektrum pohyblivosti. Jednou z největších výhod metody využívající AK vzhledem 
k jiným metodám měření koncentrace vzdušných iontů, například uvedeným v práci [34], [10], je možnost 
vyhodnocení spektra pohyblivosti vzdušných iontů z prováděných měření. Lze použít časově náročnější měření s 
aspiračním kondenzátorem s nedělenou sběrnou elektrodou nebo rychlejší, ale z hlediska určení spektra pohyblivosti 
vzdušných iontů méně přesné měření pomocí aspiračního kondenzátoru s dělenou vnitřní elektrodou.  
Kromě navržení vhodného elektrometrického zesilovače a identifikace zdrojů chyb měření je předložená práce 
zaměřena na další oblast a to stochastické nedeterministické modelování trajektorie iontu v aktivní zóně aspiračního 
kondenzátoru a analýzy spektra pohyblivosti vzdušných iontů z naměřených elektrických proudů. Navržená koncepce 
měřicího systému s AK byla ověřována při měření v jeskyních prostorách využívaných k léčebným účelům a 
postupům. Tyto prostory jsou charakteristické přítomností vysoké vzdušné vlhkosti, a tedy kladou extrémní 
požadavky na provedení měřicího zařízení, zejména zesilovače a aspiračního kondenzátoru. 
V předložené práci jsou porovnány experimentálně získané výsledky, při měřeních pomocí několika typů a provedení 
aspiračních kondenzátorů. Takto bylo provedeno porovnání a zpětné zhodnocení měření, provedených v minulosti na 
rozdílných měřicích aparaturách.  
Do oblasti měření a vyhodnocení signálu elektrických zdrojů s velkým vnitřním elektrickým odporem zasahuje 
problematika měření elektrických napětí elektrických zdrojů s velkým vnitřním odporem vyžadující měření napětí v 
řádu stovek voltů. Běžné prostředky používané k měření využívající OZ nemají takový rozsah vstupního napětí, aby 
vyhověly metrologickým požadavkům, a je nutné použít speciálních elektrická zapojení, která nepoužívají vstupní 
odporový dělič. V aplikaci uvedeného přístupu bylo nutné zhodnotit vliv použitého elektrometrického zesilovače na 
nejistoty měření. 

 

2 Principiální funkce aspiračního kondenzátoru 
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Obr. 1 Základní princip funkce aspiračního kondenzátoru 

 
Aspirační kondenzátor (AK) slouží jako snímací prvek měřicího zařízení pro měření a vyhodnocení koncentrace 
vzdušných iontů v testovaném prostoru za předpokladu, že množství zkoumaného plynu (vzduchu) není omezeno, 
nebo jsou ionty průběžně generovány zdrojem iontů [3], [34]. V jednom okamžiku je možné měřit pouze ionty jedné 
polarity. Ionizovaný vzduch je přisáván ventilátorem do trubice aspiračního kondenzátoru. Mezi vnější a vnitřní 
elektrodou válcového uspořádání AK je elektrické pole s intenzitou E vyvolané elektrickým napětím UAK přiloženým 
mezi obě elektrody. Pokud je iont elektricky záporně nabitý a sběrná vnitřní elektroda je na kladném potenciálu, je 
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iont postupně přitahován silou vyvolanou od intenzity elektrického pole E k vnitřní elektrodě a v případě, že na ni 
dopadne, vyvolá elektrický proud i, který je měřen citlivým elektrometrickým pikoampérmetrem. Rychlost pohybu 
iontů v elektrickém poli lze popsat tzv. pohyblivostí k udávanou v cm2V-1s-1. Pro každou konfiguraci AK lze určit 

tzv. mezní pohyblivost mk , všechny ionty s pohyblivostí větší jak mk  dopadnou na vnitřní elektrodu, iontů s 

pohyblivostí menší jak mk  dopadne jen poměrná část. Z parametrů AK definujme objemový průtok vzduchu 
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Hlavní parametr používaný k určení pohyblivosti vzdušných iontů je mezní pohyblivost 
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pak lze pro proud naměřený elektrometrickým pikoampérmetrem definovat 
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Je třeba si uvědomit, že podmínka rovnosti elektrického náboje iontu elementárnímu náboji elektronu je splněna jen u 
lehkých iontů. U těžkých iontů, které obsahují těchto nábojů několik, podmínka neplatí. Pak můžeme uvažovat 
relativní počet iontů na jednotku objemu, protože obvykle nejsme schopni odlišit, jaký elektrický náboj má ojedinělý 
nosič náboje. Vyjdeme z velikosti náboje v daném intervalu pohyblivosti a objemu [61]. 
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Celkový elektrický proud lze potom zapsat ve tvaru: 
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Zápis lze pro další práci zjednodušit použitím funkce G. Ta v sobě zahrnuje parametry spektrální vlastností 
aspiračního kondenzátoru 
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V předložené práci se autor výrazně zaměřuje na měření koncentrace vzdušných iontů lehkých s ohledem na jejich 
dominantní vliv na lidský organismu. 



Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 
 

3 

3 Aproximace Pohybu iontů ve válcovém AK pro 
konstantní rychlostní profil 

 

Obr. 2 Pohyb volných vzdušných iontů ve válcovém aspiračním kondenzátoru 

 
Vzduch obsahující ionty je do aspiračního kondenzátoru nasáván ventilátorem. Mezi vnější a vnitřní elektrodou AK je 
elektrické pole s intenzitou E vyvolané napětím přiloženým u mezi obě elektrody. Je měřen elektrický proud i 
vyvolaný dopadem iontů na elektrodový systém. V krátkosti je na jednoduchém matematickém modelu ukázáno 
odvození pohybové rovnice iontu v klíčové části AK.  
Ve směru osy střední elektrody je iont přibližován s proudem vzduchu vyvolaným ventilátorem do kritické 
vzdálenosti, ze které intenzita elektrického pole E vtáhne do prostoru AK iont. Pohybuje se v přiblížení do kritického 
místa konstantní rychlostí vx . Platí, že 
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Jak bylo odvozeno v předcházející kapitole o pohybu iontu v elektrickém poli 
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Záporné znaménko je zde proto, že se volný iont pohybuje proti směru osy y. U válcového kondenzátoru platí pro 
modul intenzity elektrického pole E, že se zvyšuje směrem k vnitřní elektrodě [58]. Je dána vztahem 
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Dosadíme rovnici (9) do (8) 
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Časové proměnné se zbavíme dosazením z rovnice (7) 
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Diferenciální rovnici vyřešíme pomocí separace proměnných. 
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Rovnice musí splňovat počáteční podmínku v bodě. Z té zjistíme konstantu C 
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Což je konečná rovnice zvoleného modelu trajektorie iontu v AK. Je zřejmé, že iont se pohybuje po parabolické dráze.  
Z pohybové rovnice můžeme zjistit jaké typy a kategorie iontů dopadnou na vnitřní sběrnou elektrodu AK a vyvolají 
elektrický proud i, který se změří elektrometrickým zesilovačem. Pro tento účel definujeme mezní pohyblivost km. 
Všechny volné ionty s pohyblivostí větší jak km dopadnou na vnitřní elektrodu. Za počáteční bod dosadíme v bodě A 
dosadíme za a u koncového bodu dosadíme bod E [L;r1]. Situace je znázorněna na obr. 3. 

 

Obr. 3 Odvození mezní pohyblivosti ve válcovém aspiračním kondenzátoru 
 
Dosazením bodů A a E a vyřešením rovnice (13) dostáváme 
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 2 2
2 1 xπM r r v     (15) 

Dalším krokem bude určení vzniklého proudu. Tento proud je určen nejenom ionty s pohyblivostí větší jak km ale i 
částí iontů s k<km. Pro určení počtu iontů, které dopadnou na vnitřní elektrodu, použijeme obr. 4. V literatuře [34] je 
odvození provedeno pro deskový aspirační kondenzátor, zde je rozšířeno odvození pro v praxi používaný válcový 
aspirační kondenzátor. 
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Obr. 4 Ionty s k< km ve válcovém aspiračním kondenzátoru 
Z iontů které mají pohyblivost k< km dopadnou na vnitřní elektrodu jen některé. Uvažujme, že iont s pohyblivostí k< 
km vstupuje do AK v bodě A [0;p(r2-r1)+r1] dostatečně blízko vnitřní elektrody dopadne do bodu E [L;r1]. Pak 
všechny ionty, které vstupují do AK s menší vzdáleností od vnitřní elektrody jak tento iont dopadnou na elektrodu. 
Naopak ionty, které jsou při vstupu dále od vnitřní elektrody než tento iont, vnitřní elektrody nedosáhnou. Pokud jsou 
ionty rovnoměrně rozloženy v jednotce objemu, pak poměr těch co vnitřní elektrody dosáhnou a celkového počtu 
iontů bode dán poměrem objemu AK a AK s redukovanou vzdáleností elektrod. 
 
 
 
Poměr objemů je dán 
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A nyní to porovnáme s poměrem iontu s takovouto pohyblivostí k vůči mezní pohyblivosti km. Iont se pohybuje z bodu 
A [0;p(r2-r1)+r1] do bodu E [L;r1]. Nejprve dosadíme počáteční bod do pohybové rovnice 
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A nyní dosadíme nejzazší bod dopadu 
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Dáme pohyblivost iontu kp mezní pohyblivosti km (rovnice (14)) do poměru 
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Je vidět, že poměr objemů se rovná poměru pohyblivosti iontu s k < km k mezní pohyblivosti. Poměr počtu iontů které 
dosáhnou vnitřní elektrody k celkovému počtu iontů v jednotce objemu bude tedy 
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Pokud je pohyblivost iontů menší než mezní pak v souhlase z odvozením 
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Pro saturační oblast je proud dán 
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Uvažujme spojité spektrum. Pak proud bude dán součtem iontů s danou pohyblivostí, pro ionty s k< km bude platit 
rovnice (22), pro ionty s k km bude platit rovnice (23). 
Je výhodné vyjít z hustoty koncentrace náboje. Pak lze psát  
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Po vykrácení 
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V literatuře [3] je pro sjednocení výpočtu pro mnoho různých druhů AK a zjednodušení zápisu integrál sjednocen 
použitím funkce G. Funkce G je pro válcový aspirační kondenzátor integrálního typu dána 
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Pak lze rovnici (25) upravit na 
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U dalších typů AK pak stačí pouze zjistit funkci G. Funkce G pro integrační AK podle vzorce (24) je na obr. 5 

 

Obr. 5 Funkce G pro integrační aspirační kondenzátor 
 
Zde popsaná aproximace pohybu vzdušných iontů v AK je pouze přibližná, sloužící k definici pojmu mezní 
pohyblivosti km a pochopení principu AK. Dále bude uveden složitější model aspiračního kondenzátoru.Závěry 
k parametrům realizace univerzálního přeladitelného filtru  
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4 Cíle Disertace 

Základem dizertace je návrh metodiky nízkoúrovňových měření ve dvou aplikacích s maximálním využitím 
numerického modelování a zpracování dat. Cíle disertace jsou uspořádány do dvou hlavních oblastí: 

1) Návrh a experimentální ověření nové metodiky měření koncentrace vzdušných iontů umožňující 
snížit neurčitost měření 
Bude navržena metodika měření vzdušných iontů uvažující problematiku elektrostatického pole v AK, 
optimální postup měření a metrologie, algoritmus určení spektra vzdušných iontů odolný vůči rušivým 
signálům a šumu.  

2) Metrologie a metodika měření mrznoucího potenciálu 
V oblasti mrznoucího potenciálu bude navržena nová metoda měření umožňující zvýšení přesnosti měření 
včetně posouzení a eliminování artefaktů zvyšující neurčitost výsledků měření. Navržení správné metodiky 
měření mrznoucího potenciálu, která umožní opakovatelné měření mrznoucího potenciálu na rozhraní ledu a 
kapaliny pro základní výzkum vodných roztoků solí. V současnosti publikované výsledky měření mrznoucího 
potenciálu od různých autorů nejsou porovnatelné. Na navržené aparatuře se metodika ověřila a zhodnotily se 
získané výsledky. Jsou určeny jednotlivé zdroje nejistoty měření mrznoucího potenciálu, které pomohou k 
lepšímu pochopení procesů vznikajících při jeho vzniku. 

Přínosem práce v oblasti měření koncentrace vzdušných iontů je navrhnout a ověřit hypotézu pro pohyb a měření 
koncentrace vzdušných iontů a umožnit tak dlouhodobá opakovatelná a s definovanou nejistotou prováděná měření v 
extrémních podmínkách v prostorech s vysokou vlhkostí a nízkou teplotou a minimalizovat vliv přístrojových a 
klimatických artefaktů na přesnost a reprodukovatelnost měření.  
Přinést návrh a řešení s ověřením využití principu aktivního stínění ke zvýšení citlivosti metod, zejména u metod 
využívajících AK, při zachování malých rozměrů AK. Přinést návrhu, řešení a ověření nové metodiky, která umožní 
dlouhodobá a přesná měření koncentrace vzdušných iontů v extrémních klimatických podmínkách, jaké jsou například 
v jeskyních nebo tropických oblastech. Tyto nové poznatky umožní dlouhodobě zkoumat změny mikroklimatu a jeho 
vliv na úspěšnost léčby astmatu, měření vzdušných iontů s ohledem na predikci geologických změn s efekty 
povrchovými- zemětřesení v rizikových oblastech tropů. 



Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 
 

8 

 

5 Návrh celkové koncepce metodiky měření 

Problematika metodiky měření vzdušných iontů vyžaduje komplexní řešení zahrnující několik vzájemně se 
doplňujících oborů. Především je nutné uvažovat správné rozložení elektrostatického pole ve snímači – AK. Toto 
elektrostatické pole má vtahovat ionty nalézající se před AK bez vzniku elektrostatických čoček. Dále je ovšem nutné, 
aby toto pole výrazně neovlivňovalo elektrický potenciál v měřeném prostoru. Ionty jsou do aspiračního kondenzátoru 
nasávány ventilátorem. Tento ventilátor obsahující motorek je nutné magneticky stínit, aby neovlivňoval trajektorii 
iontů v AK. Dále nejsou vhodné motorky s komutátorem, jelikož jsou zdrojem značného rušení. 
Důležitým problémem je otázka vhodného uzemnění AK. Zde je potřebné vyzkoušet jak jeho vliv na výsledky měření 
koncentrace vzdušných iontů pro různá metodická uspořádání. Simulaci MKP lze jeho vliv uvažovat aplikací 
případného rušivého potenciálu na vnější elektrodu. 
V neposlední řadě je nutné správně vyřešit měření velmi malých proudů řádu 10-12 až 10-15 A. Během vyšetřování 
elektrometrického zesilovače se ukázalo jako vhodné řešení využití aktivního stínění jak u aparatury AK, tak u relé na 
přepínání rozsahů a nabíjení. Měřicí uspořádání nejvhodnější pro správné rozložení elektrostatického pole je 
problematické z hlediska aktivního stínění. Proto byla navržena alternativa využívající aktivní stínění i pro tuto 
variantu, která se u měření vzdušných iontů AK zatím nevyužívá. Z hlediska celkové koncepce metodiky měření lze 
hlavní body shrnout takto: 

 Metodika návrhu proporcí a rozložení potenciálů v AK pro správné měření vzdušných iontů 
 Uspořádání elektrometrického zesilovače pro snížení šumu, zvýšení izolačního odporu aktivním 

stíněním a jeho vlivu na impulzní odezvu změny koncentrace vzdušných iontů 

 Stanovení správné metodiky metrologie a měřicího postupu. Je nutné postupně eliminovat vliv 
elektrostatického pole měřeného prostoru, svodový proud AK, problematiku zemnění a dynamiku změny 
koncentrace vzdušných iontů v čase. 

 Zpracování naměřených hodnot vedoucí k potlačení šumu, návrh algoritmu málo citlivého na 
fluktuaci koncentrace vzdušných iontů v čase. 

Návrh konstrukčního uspořádání AK 
Z dostupné literatury a možných variant uspořádání elektrostatického pole v AK vychází čtyři možností uspořádání 
AK pro měření záporných iontů, pokud uvažovaný AK má vnitřní elektrodu, vnější elektrodu a dále stínící vnější 
elektrodu na potenciálu země. 

Tab. 1 Používané varianty zapojení AK a jejich vhodnost na aktivní stínění 

Číslo varianty 
Sběrná 
elektroda 

Vnitřní 
elektroda 

Vnější 
elektroda 

Vhodné pro 
aktivní stínění 

1 vnitřní 0 V záporná Ano 
2 vnitřní kladná 0 V Ne 
3 vnější 0 V kladná Ne 
4 vnější záporná 0 V Ano 

Jednotlivé varianty nejsou vůči sobě rovnocenné z hlediska metrologických vlastností. AK vyvinuté na Univerzitě 
v Tartu v Estonsku využívají většinou variantu číslo 4 [3], [19]. AK navrhnutý v Srbsku Kollarem [30] využívá 
varianty číslo 1. V dalším výkladu bude ukázáno, že varianta číslo 2, použitá na UTEE je z hlediska rozložení 
elektrostatického pole na měření vzdušných iontů nejvýhodnější.  
V programu ANSYS byl vytvořena geometrie modelu AK, vytvořena numerická síť a zadány okrajové podmínky. Pro 
geometrické rozměry nové stíněné varianty AK UTEE v2 postačuje na měření lehkých záporných iontů polarizační 
napětí UAK = 25 V a pro toto napětí byly provedeny všechny výpočty. V simulaci bylo uvažováno vzdušné okolí AK o 
rozměrech 2×2×2 m. 
Měřicí uspořádání pro variantu číslo 1 je znázorněno na obr. 6. Pro průchodku i pro teflonový držák vnitřní elektrody 
je možné výhodně použít aktivní stínění.  
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Obr. 6 Měřicí uspořádání varianty číslo 1 s aktivním stíněním pro měření koncentrace záporných iontů (vlevo) a 
kladných iontů (vpravo) 
 
Z výsledků na obr. 7 a obr. 8 je patrné, že AK část svého elektrického potenciálu vyzařuje před své ústí a tím 
ovlivňuje rozložení elektrostatického pole ve svém okolí. Tomu by se dalo zabránit prodloužením jeho přední části se 
stínící elektrodou, to je ale nevýhodné z hlediska požadovaných rozměrů a hmotnosti. Rozložení intenzity E je obr. 9, 
výhodnější zobrazení s omezením škály intenzity E do hodnoty 3200 V/m je na obr. 10. Je patrné, že vlivem 
potřebného stínícího pláště AK na potenciálu země vzniká na vstupu AK před vnitřní elektrodou elektrostatická čočka. 
Díky ní část iontů nedosáhne sběrné elektrody a změřená koncentrace vzdušných iontů pro tuto variantu bude nižší 
než skutečná v měřeném prostoru. Detail rozložení intenzity E u ústí AK je na obr. 11. Maxima dosahuje intenzita E 
na okrajích vnější elektrody u ústí AK a dále pak na špičce vnitřní elektrody. 

 

Obr. 7 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 1 pro záporné ionty 

 

Obr. 8 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 1 pro kladné ionty 



Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 
 

10 

 

Obr. 9 Rozložení intenzity E v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 1 (platí pro záporné i kladné ionty) 

 

Obr. 10 Rozložení intenzity E v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 1 (platí pro záporné i kladné ionty) s omezením škály 
do 3200 V/m a definovanými cestami C0 až C12 

  

Obr. 11 Rozložení intenzity E na vstupu AK UTEE v2 varianty číslo 1 s omezením škály do 3200 V/m (vlevo) a 
1000 V/m(vpravo) 
 
Pro ověření shody rozložení intenzity elektrického pole v simulovaném AK s ideálním rozložením ve válcovém 
kondenzátoru, popsaném vztahem (9) byly definovány v modelu cesty C0 až C12 (zobrazeny na obr. 12 a obr. 13). U 
cest ve střední části AK pak byla vypočtena odchylka od ideálního průběhu ve válcovém kondenzátoru. Z výsledků 
vyplývá velmi dobrá shoda ideálního průběhu pro válcový kondenzátor v porovnání v navrženým AK UTEE. U cest 
C1 až C7 je převážně způsobena numerickou chybou MKP. U cesty C9, kde začíná zužování přední aerodynamické 
špičky vnitřní elektrody, je odchylka intenzity E do -10 %. Lze prohlásit platnost vztahu (9) u varianty číslo 1 v 90 % 
prostoru mezi vnitřní a vnější elektrodou ve střední části AK. Důvodem dobré shody jsou vhodně navržené proporce 
AK UTEE.  
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Intenzita elektrického pole E  u varianty 1, zadní část
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Obr. 12 Intenzita E v AK v definovaných řezech v přední a zadní části AK 

Intenzita elektrického pole E  u varianty 1, střední část
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Obr. 13 Intenzita E ve střední části AK(vlevo) a relativní odchylka od ideálního průběhu (vpravo)  
 
Problematický u této varianty je, jak již bylo zmíněno, vznik elektrostatické čočky v ústí AK. To je patrné na obr. 12 
vlevo u cesty C11, kde jsou přitahovány ionty směrem od vnitřní sběrné elektrody k vnější elektrodě. Pokud budeme 
uvažovat cestu CV (obr. 14) pro iont pohybující se v ose x AK, zjistíme patrný pokles intenzity E v prostoru před 
sběrnou vnitřní elektrodou ve směru osy x - obr. 15. To ve spojení se zvýšenou intenzitou E ve směru osy y (cesta C11 
na obr. 12 vlevo) vede k deformaci trajektorie iontu v AK. 

 

Obr. 14 Cesta CV (naznačen dole) ve směru osy x na vstupu AK UTEE v2 
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Obr. 15 Intenzita elektrického pole na cestě CV  
 
Průběh u cesty C1 na obr. 12 vpravo je ovlivněn ostrými hranami na konci vnitřní elektrody. Po provedení zjemnění 
sítě (z 6 uzlů mezi vnitřní a vnější elektrodou na 8 uzlů) byla lepší shoda s ideálním průběhem, odchylka intenzity E 
pak byla maximálně 15 %. 
Nulový potenciál na sběrné vnitřní elektrodě umožňuje mezi ní a zem umístit snadno elektrometrický zesilovač (na 
obr. 6 znázorněn zjednodušeně jako ampérmetr). Díky tomu lze využít jeho vývody na aktivní stínění a připojit je na 
stínění průchodky a stínící prstenec teflonového držáku vnitřní elektrody. Tato varianta je tedy vhodná do vlhkého 
prostředí s agresivními nečistotami v nasávaném vzduchu, kde může snadno dojít ke snížení izolačního odporu AK 
vlivem ulpívání nečistot na povrchu izolantu. 
Měřicí uspořádání pro výhodnější variantu číslo 2 je znázorněno na obr. 16. Zde zatím pro základní seznámení 
s variantou aktivní stínění neuvažujme, jelikož nelze přímo použít stínící vývody u elektrometrického zesilovače. 
Vylepšená varianta s aktivním stíněním bude popsána následně až v dalším textu. 

  

Obr. 16 Měřicí uspořádání varianty číslo 2 pro záporné ionty (vlevo) a kladné ionty (vpravo) 
Porovnáním výsledků na obr. 17 a obr. 18 s variantou číslo 1 vyzařuje AK výrazně méně do svého okolí 
elektrostatický potenciál. Tím je při stejných rozměrech dosaženo menší ovlivňování elektrického pole v měřeném 
prostoru. Pro malé stísněné prostory, kde chceme měřit iontové pole, může být tato vlastnost rozhodující. Na obr. 19 a 
obr. 20 je zobrazena intenzita E v AK. 
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Obr. 17 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE varianty číslo 2 pro měření záporných ionty 

 

Obr. 18 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE varianty číslo 2 pro měření kladných iontů 

 

Obr. 19 Rozložení intenzity E v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 2 (platí pro záporné i kladné ionty) 
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Obr. 20 Rozložení intenzity E v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 2 (platí pro záporné i kladné ionty) s omezením škály 
do 3200 V/m 

  

Obr. 21 Rozložení intenzity E na vstupu AK UTEE v2 varianty číslo 2 s omezením škály do 3200 V/m (vlevo) a 
1000 V/m(vpravo) 
Výsledky simulací u ústí AK pro intenzitu E na obr. 21 potvrzují vhodné nasávání vzdušných iontů bez vzniku 
elektrostatické čočky na vstupu. Nedochází tedy k úbytku naměřené koncentrace vzdušných iontů, který byl navíc 
závislý na velikosti napětí UAK. Obdobně jako u předcházející varianty byly definovány cesty C0 až C12 a porovnány 
s ideálním rozložením intenzity elektrického pole ve válcovém kondenzátoru na obr. 22 a obr. 23. 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

y  [m]

E
 [

V
/m

]

idealní E

C1

C2

C3

 

Obr. 22 Intenzity elektrického pole v AK UTEE v2 v definovaných cestách v přední a zadní části AK 
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Obr. 23 Intenzity elektrického pole ve střední části AK UTEE v2 v definovaných cestách (vlevo) a relativní odchylka 
od ideálního průběhu (vpravo)  
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Nejdůležitější pro metrologické vlastnosti AK jsou průběhu řezů na obr. 22 vlevo. Pro všechny z nich intenzita 
elektrického pole stoupá směrem k vnitřní sběrné elektrodě. Nedochází tedy k deformaci trajektorie vzdušných iontů a 
k případnému poklesu naměřené koncentrace vzdušných iontů se změnou polarizačního napětí UAK. U okrajů vnitřní 
elektrody není pokles intenzity E kompenzován okrajovými efekty vnější elektrody jako u varianty 1, je zde tedy 
větší odchylka od ideálního průběhu daném rovnicí (9). V případě řezu C9 dosahuje E až -15 %. Na konci vnitřní 
elektrody u řezu C1 (obr. 12 vpravo) dochází vlivem ostré hrany k případným divergencím MKP, dá se ale usuzovat 
při stejné síti modelu jako u předcházejícího výpočtu, že zde bude intenzita E vyšší jak u varianty 1. Opět lze 
prohlásit, že v 90 % prostoru mezi vnitřní a vnější elektrodou platí ideální rozložení elektrického potenciálu obdobně 
jako u válcového kondenzátoru. 
Varianta číslo 4, jejíž uspořádání je na obr. 24, je obdobně výhodná jako varianta číslo 2 z hlediska rozložení 
elektrostatického pole uvnitř a v ústí AK. 

  

Obr. 24 Měřicí uspořádání varianty číslo 4 pro záporné ionty (vlevo) a kladné ionty (vpravo) 
 
Důvod pro použití vnější sběrné elektrody je v jednodušším konstrukčním uspořádání, není nutné použití izolační 
průchodky vnější elektrodou a lze použít jednoduše aktivní stínění od elektrometrického zesilovače na stranách vnější 
elektrody. Opět lze tedy toto variantu použít do vlhkého a znečištěného prostředí, kde se povrch izolačního materiálu 
snadno pokryje vrstvou prachu a znečištěného vodního filmu. 

 

Obr. 25 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE varianty číslo 4 pro měření záporných ionty 
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Obr. 26 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE varianty číslo 4 pro měření kladných iontů 
 
Rozložení elektrického potenciálu je opačné pro měření kladných a záporných iontů než u varianty číslo 2 jak je 
patrné na obr. 25 a obr. 26. Intenzita elektrického pole má stejné rozložení jako u varianty číslo 2 pro kladné i záporné 
ionty. Je především nutno zdůraznit, že v okamžiku dopadu iontu na sběrnou elektrodu je u varianty číslo 2 modul 
intenzity E přibližně 3300 V/m, zatímco u této varianty je modul intenzity E pouze 680 V/m. Gradient elektrického 
pole u vnější sběrné elektrody je zde nižší, a to pravděpodobně způsobuje větší náchylnosti na fluktuaci proudění 
v AK. V přechodné oblasti saturační charakteristiky číslo 2, mezi oblastí platnosti Ohmova zákona a saturační oblastí, 
je obvykle zvýšený rozptyl naměřené koncentrace vzdušných iontů. To vede k problémům při určování spektra 
pohyblivosti vzdušných iontů. 
Varianta číslo 3 se v praxi příliš nepoužívá, jelikož kombinuje nevýhodné vlastnosti variant číslo 2 a 4. Měřicí 
zapojení je na obr. 27. 

  

Obr. 27 Měřicí uspořádání varianty číslo 3 pro záporné ionty (vlevo) a kladné ionty (vpravo) 
 
Rozložení elektrického potenciálu pro záporné ionty je na obr. 28, pro kladné ionty pak na obr. 29. Případné použití by 
připadalo v úvahu, pokud by bylo nutné z konstrukčního hlediska připojit vnitřní elektrodu na potenciál země. 

 

Obr. 28 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 3 pro měření záporných iontů 
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Obr. 29 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE v2 varianty číslo 3 pro měření kladných iontů 

 

Obr. 30 Rozložení elektrického potenciálu v řezu AK UTEE v2 v případě rušivého kladného potenciálu 1 V na stínícím 
plášti 

 

Obr. 31 Rozložení intenzity E v řezu AK UTEE v2 v případě rušivého kladného potenciálu 1 V na stínícím plášti 
s omezením škály 1000 V/m 
Speciální případy mohou nastat, pokud je vnější stínění na jiném než nulovém potenciálu. V běžném životním 
prostředí naší planety nacházíme elektrického potenciál mezi ionosférou a zemským povrchem, který na hladině 
oceánu kolísá během dne v rozmezí hodnot 100 V/m až 200 V/m [35]. Pokud není AK uzemněn a napájení 
elektrometrického zesilovače je plovoucí, může se na stínícím plášti objevit náhodný rušivý potenciál. Pro námi 
vybranou variantu číslo 2 byla tato situace simulována s velikostí potenciálu stínění 1 V. Obdobný stav může nastat i 
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v případě, kdy je AK uzemněn přes vodič PEN v soustavě TN-C, na kterém vznikají úbytky napětí vlivem 
procházejícího proudu k spotřebiči. 
V případě plně plovoucího stínění bez definovaného vztahu s potenciálem země a počátečním kladným potenciálem 1 
V dopadající záporné ionty uvádí stínící elektrodu postupně na opačný záporný potenciál. Ta poté přitahuje ionty 
kladné a opět nabývá kladného potenciálu. Vznikají tedy postupné oscilace potenciálu na stínící elektrodě, které se 
projevují i změřeném proudu sběrnou elektrodou. Následná měření ukázala periodu těchto oscilací u předcházející 
varianty AK UTEE bez stínící elektrody, ale s neuzemněnou vnější elektrodou v okolí 0,02 Hz. 

6 Koncepce elektrometrického zesilovače 

Jelikož v použité konstrukci AK používáme pro určení koncentrace vzdušných iontů měření proudu na sběrné 
elektrodě, je cílem návrhu elektrometrického zesilovače postavit převodník proud/napětí s co nevyšší citlivostí a 
malým vlastním šumem. Vzhledem k velmi nízkým měřeným proudům je nevhodné použití externího továrně 
vyráběného elektrometrického multimetru, jelikož se rozhodujícím způsobem při měření projevují vlastnosti měřicích 
kabelů, rušivých elektrických i magnetických polí. Nejvýhodnějším řešením je tedy umístit speciální elektrometrický 
zesilovač v co nejbližší vzdálenosti ke sběrné elektrodě AK a dále jej vhodně stínit od vnějších elektromagnetických 
polí. Ze známých zapojení připadají v úvahu tři základní koncepce [64]. 

Bočníkový ampérmetr 
Jeden z nejběžněji používaných ampérmetrů používá bočníkový rezistor RB, na kterém se snímá napětí úměrné 
protékajícímu proudu. Lze s výhodou požít přístrojový operační zesilovač, umožňující nastavení zesílení pro snadnou 
volbu rozsahů. Schéma je na obr. 32 vlevo. 
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Obr. 32 Bočníkový ampérmetr (vlevo) a zpětnovazební ampérmetr (vpravo) 
V případě měření velmi malých proudů v řádu 10-12 až 10-15 A ovlivňuje použitý RB dynamické vlastnosti spolu 
s kapacitou AK. 

Zpětnovazební ampérmetr 
Díky výhodných vlastnostem OZ lze řádově zvýšit rychlost odezvy zapojením snímacího rezistoru do zpětné vazby. 
Schéma spolu vyznačením vlivu vstupního klidového proudu a iB- a vstupního zbytkového napětí uOS je na obr. 32 
(vpravo). 
V současné době jsou k dispozici moderní OZ umožňující měřit přirozenou koncentraci vzdušných iontů, díky svému 
velmi malému vstupnímu klidovému proudu. Jedná se o OZ OPA129, LMP7721, LMC6001, AD8606, LTC6078. 
V dřívějších konstrukcích měřičů vzdušných iontů se uplatňovali vstupní zesilovače obsahující typy WSH223, 
ICH8500A. 

Analýza náhradního obvodu s AK 
V dřívější práci byla provedena analýza systematických chyb (nejistot typu B) v náhradním schématu aparatury s AK. 
V publikované práci [66] se toto náhradní schéma rozšířilo o dielektrickou absorpci teflonu, dále se přidal vliv 
svodového odporu nabíjecích relé. Na vysokoimpedančním pracovišti s elektrometrem Keithley 6517B byla změřena 
hodnota paralelní kombinace izolačního odporu teflonu RAKRP spolu s časovým průběhem jeho svodového proudu 
pro určení DA. Obdobně se ověřil měřením izolační odpor polarizačního kondenzátoru CU.  
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Obr. 33 Náhradní schéma aparatury s AK UTEE 
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Obr. 34 Porovnání naměřené závislosti svodového proudu Teflonového izolátoru AK UTEE na čase s aproximací 
jedinou časovou konstantou CP1 a RP1 

Tab. 2 Hodnoty prvků náhradního schématu na obr. 33 pro AK UTEE 

AK UTEE 

CAK 7,7 pF kapacita AK 

RAKRP  5000 T svodový odpor AK a teflonové průchodky 

CP1, RP1 0,7 pF, 40 
T 

RC článek modelující DA teflonu 

CU, RU 1 F, 100 
T 

polarizační kondenzátor se svodovým odporem 

CE 3 pF kapacita přívodu k snímacímu odporu 

RE 1000 T svodový odpor přívodu k snímacímu odporu 

RREL 100 T svodový odpor nabíjecích relé 

RI 10 G vstupní odpor elektrometrického zesilovače 

UAK  25 V Zdroj pro nabíjení polarizačního kondenzátoru 

Pro hodnoty náhradního schématu uvedené v tab. 2 jsem ověřil kmitočtovou charakteristiku závislosti přenosu proudu 
KI (zobrazená na obr. 35), z které se v dřívějších pracích určoval maximální čas měření mezi znovu nabitím 
polarizačního kondenzátoru CU. Relativní chybě přenosu 2 % odpovídá kmitočet 800 nHz a čas opětovného nabití 
přibližně 106 s. Stejnosměrný přenos proudu KI je dán vztahem 

I
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G
K

G G G G


  
 (28)  
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Obr. 35 Vypočtený přenos proudu KI pro různé hodnoty vstupního odporu elektrometrického zesilovače 
Ze vztahu (28) je patrné že se snižujícím se vstupním odporem elektrometrického zesilovače stoupá proudový přenos 
KI. Pokud ale měříme proud generovaný v AK pomocí bočníku, je při nízké hodnotě bočníku i malé snímací napětí, 
což způsobuje problémy s offsetem OZ a vlivem rušivých signálů. Proto je výhodné použít zapojení zpětnovazebního 
ampérmetru, kde je snímací rezistor umístěn ve zpětné vazbě OZ. U tohoto zapojení se provedla šumová optimalizace.  
Čas pro opětovné nabití polarizačního kondenzátoru se určil z časové analýzy náhradního schématu na obr. 33. Zde 
jsem zahrnul jev dříve neuvažovaný, že proud generovaný vzdušnými ionty vybíjí polarizační kondenzátor CU. 
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Obr. 36 Vybíjení polarizačního kondenzátoru CU v závislosti na proudu generovaném ionty 
Pokud vezmeme v úvahu, že změna polarizačního napětí UAK o 0,5 V v oblasti nenasyceného proudu saturační 
charakteristiky může již výrazně ovlivnit určení spektrum pohyblivosti vzdušných iontů, je omezení významné 
především při měření saturačních charakteristik bytových ionizátorů. Zde by mělo dojít ze znovunabití CU do 4000 s, u 
měření v jeskyni pak vychází čas 50105 s. 

Šumová optimalizace zpětnovazebního ampérmetru  
Pro návrh jsem použil precizní OZ LMP7721 s garantovaným vstupním klidovým proudem menším jak 20 fA, typická 
hodnota je 3 fA. Protože nemá vývod na kompenzaci nuly, je použit externí D/A převodník  

 

Obr. 37 Kompenzace ofsetu zpětnovazebního ampérmetru s D/A převodníkem 
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Výstupní napětí zpětnovazebního ampérmetru je podle [65] dáno vztahem 

 out
out iont f OSB

U
U I I R U

A
      (29) 

První část rovnice (29) lze zanedbat, protože použitý OZ má zesílení A = 106. Ze vztahu (29) vyplývá nutnost 
kompenzace offsetového napětí UOS, jelikož výstupní napětí je při měřeném proudu v řádu desítek pA maximálně 
několik desítek mV. Poslední nejvýznamnější složkou rovnice je vstupní klidový proud IB

- . Tento proud zvýší svoji 
velikost dvakrát na každých 10 °C a způsobuje změny výstupního napětí s teplotou. V případě měření v širokém 
teplotním rozsahu v přírodě je nutné provést periodicky kompenzaci nuly zpětnovazebního ampérmetru, kdy se odpojí 
od AK a vynuluje. Tím jsou tyto fluktuace potlačeny. Pak lze zjednodušeně uvést 

out iont fU I R   , (30) 

Dalším zdrojem nejistoty měření, tentokráte nejistotu typu A je šum generovaný OZ a zpětnovazebním rezistorem. V 
[64] je odvozeno výstupní šumové napětí pro uvažovanou šířku pásma f 

 22
NO N N f f4kU U I R TR f      (31) 

Po přepočtu na vstupní šumový proud 
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NI N
f f

4U kT f
I I
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 (32) 

Pro použitý OZ byl optimalizován zpětnovazební rezistor na co nejnižší hodnotu vstupního šumového proudu 
v programu PSpice. 

 

Obr. 38 Závislost vstupního šumového proudu na zpětnovazebním rezistoru Rf pro f = 1 Hz 
 
Tato šumová optimalizace uvažuje šum 1/f použitého OZ, ale neuvažuje šum 1/f použitého zpětnovazebního rezistoru. 
Výrobci vysokoohmových rezistorů totiž neuvádějí ani jeho přibližnou hodnotu. Vysokoohmových rezistory jsou 
obvykle vyráběny tlustovrstvou technologií na substrátu z korundu Al2O3. Publikované vědecké práce se shodují 
v tom, že šum 1/f se zvyšuje s měrným odporem tlustovrstvé pasty. Je tedy výhodnější použít vysokoohmový rezistor 
na větší zatížení, který má větší rozměry a používá odporovou pastu s menším měrným odporem. Šum 1/f závisí u 
tlustovrstvých rezistorů na přiloženém napětí. Proto byla nakonec zvolena kompromisní varianta velikosti 
zpětnovazebního rezistoru Rf = 10 Ga 1 G, kdy je na rezistoru při rozsahu 10 pA, respektive 100 pA, napěťový 
úbytek 10 mV. Při dalším zvyšování zpětnovazebního rezistoru by se tepelný šum již dále výrazněji nesnižoval a 
naopak by začala převládat složka šumu typu 1/f zpětnovazebního rezistoru. 
Zbigniew Kłos ve své práci [68] tvrdí, že rezistory typu MOX, použité v navrženém zpětnovazebním ampérmetru, 
jsou pro nízká napětí nelineární. Proto bylo na vysokoimpedančním pracovišti s elektrometrem Keithley 6517B 
ověřena závislost odporu 4 kusů rezistorů Ohmite SM102031007FE 1 G na přiloženém napětí. Měření probíhalo za 
teploty 25 °C, atmosférického tlaku 1011 hPa a relativní vlhkosti 50 %. Výsledky pro jednotlivé vzorky se od sebe 
výrazně nelišily, proto jsou v obr. 39 uvedeny pouze pro jeden vzorek. 
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Obr. 39 Závislost odporu vysokohmového rezistoru Ohmite 1 Gna přiloženém napětí v lineárním měřítku napětí 
(vlevo) a s logaritmickou stupnicí napětí (vpravo) 
Měření potvrdilo lineární záporný napěťový koeficient -1,7810-4 %/V blízký katalogovému údaji -210-4 %/V. Jelikož 
se jedná o vysoce přesné rezistory s nízkým teplotní koeficientem 25 ppm, změna jejich odporu vlivem ohřevu byla 
zanedbatelná. Měření nepotvrdilo výraznou nelinearitu vysokoohmových tlustovrstvých rezistorů pro malé hodnoty 
napětí, relativní změna odporu v závislosti na napětí nepřekročila 0,2 %. 

Použití aktivního stínění u varianty číslo 2 
Jak bylo zmíněno v kapitole 0, je problematické použít pro variantu číslo 2 aktivní stínění, jelikož nelze jednoduše 
použít stínící svorky z elektrometrického zesilovače. Proto se navrhla speciální varianta využívající pomocný 
kondenzátor. Tento kondenzátor se nabije společně s polarizačním kondenzátorem na začátku měření na napětí UAK. 
Jeden jeho vývod je uzemněn, druhý je připojen na stínící kroužek u stínění průchodky a stínící prstenec teflonového 
držáku vnitřní elektrody. Po odpojení zdroje polarizačního napětí pak aktivně stíní vnitřní elektrodu. 
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Obr. 40 Možnost použití aktivního stínění u varianty číslo 2 
Důvod pro použití toho dalšího kondenzátoru je ten, že polarizační napětí UAK může nabývat hodnoty až 60 V, což 
znesnadňuje použití dalšího zesilovače s potřebným vyšším napájecím napětím. Přímo připojit vývody aktivního 
stínění na zdroj polarizačního napětí též nelze, jelikož je realizován jako unipolární a jeho polarita se mění pomocí relé 
na výstupu. Zbývá vyřešit vliv vybíjení polarizačního kondenzátoru CE a kondenzátoru aktivního stínění CAS. 
V případě že by aktivní stínění nebylo použito, je svodový proud dán 

AK
svod

AK P ||

U
I

R R
  (33) 

Při použití aktivního stínění kryje tento svodový proud kondenzátor CAS. Chybu pak způsobuje jen rozdíl napětí mezi 
polarizačním kondenzátorem a pomocným kondenzátorem, daný jejich rozdílným vybíjením během měřicího procesu. 
Z experimentálních měření vyplynula jako dostačující perioda pro opětovné nabití obou kondenzátorů na polarizační 
napětí 30 minut. 
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7 Stanovení správné metodiky metrologie a postupu 
měření 

Výzkum na UTEE se podrobně věnoval problematice správné metodiky metrologie a postupu měření pro určení 
koncentrace vzdušných iontů [70], [71]. V následujícím textu bude probráno měření absolutní, které bylo nakonec 
použito při měření koncentrace vzdušných iontů v jeskyni. Měření diferenciální naráží na obtíže naprosté shodnosti 
obou AK a neznámého rozložení elektrostatického pole v měřeném prostoru. Bude předmětem dalšího výzkumu. 
Při absolutním měření koncentrace vzdušných iontů pomocí jednoho AK mají vliv na měření kromě požadované 
koncentrace lehkých vzdušných iontů i tyto vlivy: 

 Elektrostatické pole v měřeném prostoru, šířící se rychlostí světla AK 

 Fluktuace svodového proudu AK způsobené znečištěním povrchů izolantů AK, či jevy spojené 
s dielektrickou absorpcí 

 Kontaminace AK radioaktivními látkami 

 Šum elektrometrického zesilovače, zvláště pak jeho nízkofrekvenční složka 1/f 

Tab. 3 Původní metodika měření iontů na UTEE 

typ měření  ventilátor napětí 
generátor 
iontů 

regulace 
průtoku 
vzduchu 

popis 

 mód F V I R  
0 0 0 0 A1 
0 1 0 0 A2 
1 0 0 0 AF 

absolutní 
testování 
A 

1 1 0 0 AFV 
0 0 0 0 D 
0 1 0 0 DV 
1 0 0 0 DF 

testování 
D 

1 1 0 0 DV 
0 0 1 0 DI 
0 1 1 0 DVI 

diferenciální 

měření  
D 

1 1 1 1 DVIF 
Z rozsáhlých měření prováděných ve stíněné komoře UTEE se ukázal zbytečný mód A1. Dále se ukázalo, že AK měří 
i bez ventilátoru zbytkový proud způsobený elektrostatickým polem ionizátoru, kdy se ionty pohybují difúzí od hrotu 
ionizátoru s sběrné elektrodě. Proto se navrhla nová metodika absolutního měření shrnutá v tab. 4. Zde je již nulován 
AK při zapnutém generátoru iontů. Výsledná saturační charakteristika se získá, tak že se od každé změřené hodnotě 
AFV odečte hodnota A. Dále se provede jedno měření při nulovém polarizačním napětí UAK, aby se eliminoval vliv 
elektrostatického pole v měřeném prostoru. Předcházející postup, kdy se AK nuloval při zakrytovaném ústí, se ukázal 
jakožto chybný, protože se nevykompenzovalo elektrostatické pole v měřeném prostoru. Předpokládá se, že jeho 
rozložení se v čase výrazně nemění. Použité názvy kompenzovaných saturačních charakteristik jsou v tab. 5. 

Tab. 4 nová metodika měření iontů na UTEE 

mód ventilátor napětí 
generátor 
iontů 

popis 
typ měření 

 F V I  
0 1 1 A testování 

A 1 0 1 AF 
absolutní 

měření 
A 

1 1 1 AFV 

 Tab. 5 používané názvy korekcí saturační charakteristiky 

název výpočet 

měřená AFV 

opravená AFV-A 

nulovaná (AFV-A)-AF 

Pro odstranění šumu 1/f je nutné periodicky nulovat elektrometrický zesilovač. Tím se odstraní změna svodového 
proudu AK vlivem nečistot a případného vodního filmu, stejně jako vliv teploty na vstupní klidový proud OZ. 
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8 Podrobné zmapování iontového pole v Císařské 
jeskyni 

Předcházející krátkodobá měření dala určitou představu o koncentraci vzdušných iontů v jeskyni, ale zůstalo mnoho 
nejasných otázek, jejichž řešení vyžadovalo dlouhodobější měření koncentrace vzdušných iontů. Díky vstřícnosti 
vedení Dětské léčebny Ostrov u Macochy bylo prováděno v druhém pololetí roku 2015. Byly postupně stanoveny tyto 
cíle: 

 Proměřit podrobně saturační charakteristiku AK v prostředí Císařské jeskyně a určit pohyblivost 
vzdušných iontů záporných i kladných v ní se nacházejících 

 Zjistit závislost koncentrace vzdušných iontů na výšce od podlahy jeskyně 
 Provést řez jeskyní pro určení vlivu stěny jeskyně na koncentraci vzdušných iontů a koeficient 

unipolarity P 

 Porovnat koncentraci vzdušných iontů na různých místech jeskyně 
 Zjistit vliv dětských pacientů na koncentraci vzdušných iontů v jeskyni 
 Provést několik týdenní měření, které objasní vliv meteorologických podmínek panujících v okolí 

jeskyně na koncentraci vzdušných iontů v jeskyni 

V roce 2015 byla velmi suchá druhá polovina léta, což se projevilo v měřeních probíhajících v srpnu až říjnu v jeskyni 
nižším stavem vody v jezírcích a ustáním kapání vody ze stropu. Relativní vlhkost vzduchu v jeskyni se ale i tak 
neustále blížila 100 %.  
Saturační charakteristiky lehkých záporných iontů byly měřeny 11. července, 8. srpna, 17. října a 19. listopadu. Bylo 
nutné zvolit kompromis mezi počtem změřených bodů, celkovou dobou měření jedné saturační charakteristiky a 
délkou měření jednoho bodu. Pro měření probíhající 11. července, 17. října a 19. listopadu byla zvolena délka měření 
jednoho bodu saturační charakteristiky 200 s se zapnutým ventilátorem a 100 s s vypnutým ventilátorem. 
U měření 8. srpna se zvolila delší doba měření 300 s se zapnutým ventilátorem a 100 s s vypnutým ventilátorem. To se 
ale neosvědčilo, jelikož směrodatná odchylka naměřených dat se delším měřením příliš nesnížila a projevila se již 
změna koncentrace vzdušných iontů v jeskyni během měření celé saturační charakteristiky. Proto se jeví optimální 
délka jednoho měření 300 s. Kalibrace nuly AK UTEE trvala průměrně 240 s. Za hodinu bylo tedy možné provést 
přibližně měření 6 bodů saturační charakteristiky. 
Pro lepší porovnání je výhodné saturační charakteristiky normalizovat vzhledem k maximální hodnotě v oblasti 
saturace, u AK UTEE odpovídající UAK = 25 V. Bude pak patrné, jestli se mění v jeskyni v průběhu roku pohyblivost 
vzdušných iontů. Normalizované saturační charakteristiky jsou na obr. 42. 

Saturační charakteristiky záporné ionty - Císařská jeskyně Nagelův Dóm
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Obr. 41 Saturační charakteristiky záporných iontů v Nagelově dómu 
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Normalizované saturační charakteristiky záporných iontů - Císařská jeskyně 
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Obr. 42 Normalizované saturační charakteristiky záporných iontů v Nagelově dómu 
Původní hypotéza byla, že se pohyblivost iontů v průběhu roku nemění, čemuž nasvědčovaly výsledky měření 
v červenci a v srpnu v porovnání s rokem 2013. V říjnu, kdy díky minimálnímu teplotnímu rozdílu mezi jeskyní a 
venkovním prostředím byla v jeskyni vysoká koncentrace lehkých záporných iontů se ale ukázalo, že vzdušné ionty 
mají nižší pohyblivost a vymizely ionty nejvyšší pohyblivosti. Proto byla do měřicí sekvence následného 
dlouhodobého měření přidána aproximace saturační charakteristiky v oblasti, kde dochází ke změně v závislosti na 
klimatických podmínkách před jeskyní. 
Problémem saturačních charakteristik bylo fluktuace hodnoty koncentrace vzdušných iontů v oblasti jejího 
dominantního zlomu. Využila se tedy navrhnutá metoda určení spektra pohyblivosti vzdušných iontů, kdy se 
uvažovaly tři dominantní zlomy saturační charakteristiky. Z doposud získaných výsledků se zdá, že v případě 
výraznějšího větrání jeskyně jsou v převaze ionty s pohyblivostí k = (2,26 až 2,84) cm2V-1s-1. Dále se zde vyskytuje 
poměrně stálá koncentrace iontů 570 iontů/cm3 s vysokou pohyblivostí k = (9,0 až 14) cm2V-1s-1. Jejich původ zřejmě 
souvisí s prouděním vzduchu v jeskyni, jakožto nejpravděpodobnější hypotéza se jeví původ od tříštících se kapiček 
jemného aerosolu vody.  
Pro posouzení vlivu vliv pobytu dětských pacientů na koncentraci vzdušných iontů v Nagelově dómu byl instalován 
od soboty 17.10.2015 do pátku 23.10.2015 AK UTEE na měřicí bod číslo 9. Poloha byla zvolena kompromisně tak, 
aby děti nemohly přístroj zničit při míčových hrách. Umístění AK UTEE je na Obr. 43. 

  

Obr. 43 umístění AK UTEE na měřicím bodě číslo 9 v blízkostí horního vchodu. Celkový pohled na umístění vlevo, 
detail vpravo. 
Pro sledovaný týden jsou výsledky zobrazeny na obr. 44. Ozdravný pobyt probíhá tak že se skupinka 30 dětí rozdělí 
na dvě poloviny, jedna polovina spí v Lehárně a druhá polovina si hraje v Nagelově dómu (obvykle nazývaným jako 
herna) [80]. Děti přicházejí do jeskyně v 13.00 a odcházejí v 16.00, v polovině pobytu se vymění. 
Před začátkem měření v sobotu 17.10.2015 byla stejná teplota před jeskyní jako uvnitř již po několik dní. Koncentrace 
lehkých záporných iontů se blížila hodnotě až n- = 10000 iontů/cm3. Pak ale v noci ze Soboty na Neděli přišlo chladné 
počasí a teplota venku klesla v noci až k nule. Do poledne v neděli díky intenzivnímu větrání poklesla koncentrace 
lehkých záporných iontů na hodnotu n- = 6600-7000 iontů/cm3. Návštěvy děti v pondělí, úterý a čtvrtek jsou na 
průběhu jasně patrné, jejich pobyt v jeskyni byl potvrzen ošetřujícím personálem. 
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Obr. 44 Závislost koncentrace lehkých záporných iontů v průběhu týdne spolu s odpovídajícím rozdílem teploty mezi 
vnitřkem jeskyně 
V pondělí 19.10.2015 klesl počet iontů za 3 h pobytu dětí o asi 800 iontů/cm3 a prostor Nagelova dómu se 
zregeneroval na původní hodnotu za 2-3 hodiny. Rozdíl venkovní a vnitřní teploty byl na konci pobytu dětí v 16.00 
roven -1,2 °C. V úterý klesl počet iontů za 3 h pobytu o asi 520 iontů/cm3, ale původní počet iontů se neobnovil do 
dalšího dne. Rozdíl venkovní a vnitřní teploty byl na konci pobytu v 16.00 roven -2,4 °C (jeskyně už byla dobře 
větrána). 
Ve čtvrtek 22.10.2015 klesl počet iontů za 3 h pobyt o asi 840 iontů/cm3, zregeneroval se za 3,5 hodiny. Rozdíl 
venkovní a vnitřní teploty byl na konci pobytu dětí v jeskyni 0,6 °C. 

Zde jsou patrné korelace výsledků s typem proudění v jeskyni. Podle závěrů Faimona dochází ke vzniku proudění při 
vyšším teplotním rozdílu T= 2 °C. Tomu odpovídá otázka regenerace jeskyně po pobytu dětí, kdy se zdá být 
rozhodující teplota na konci pobytu pacientů. Větrání je intenzivnější při UAF módu ventilace. Výsledky zpracované 
na obr. 44 jsou unikátní v délce měřeného záznamu, zatím nebylo v Císařské jeskyni s ohledem na náročné klimatické 
podmínky prováděno tak dlouhodobé měření 
 
 

9 Měření mrznoucího potenciálu 

Měření mrznoucího potenciálu bylo řešeno ve spolupráci s ústavem chemie na Masarykově univerzitě. Důvodem 
k započetí výzkumu v oblasti měření mrznoucího potenciálu na rozhraní tekuté a pevné fáze látky je významný vliv 
mrznoucího potenciálu na poškození biologických vzorků. Mrznoucí potenciál byl objeven v roce 1948 Workmanem a 
Reynoldsonem [96] , měřicí aparaturu a výsledky pro značné množství vodných roztoků solí popsali v následujícím 
článku [97]. Výsledky fázové změny na biologické materiály byly diskutovány v mnoha pracích [98], [99]. V 
současném stavu je známo mnoho rozdílných výsledků, závisejících na měřicí metodě, konfiguraci měřicí aparatury a 
snímacím zesilovači. Jestliže porovnáme výsledky měřeného potenciálu, získáváme rozptyl v řádku stovek mV [98] až 
stovek voltů [97], [104]. Mrznoucí potenciál principiálně vzniká generováním elektrického náboje na rozhraní kapalné 
a pevné fáze, toto rozdělení závisí na rozdělovacích koeficientech anionů (K-) a kationů (K+) mezi krystalem a 
tekutinou a generuje elektrický potenciál, známý jako mrznoucí potenciál. Tento proces je typický pro vodu a vodné 
roztoky. Nejběžnějším místem vzniku mrznoucího potenciálu je rozhraní ledu a vody. Fyzika ledu a jeho různé fáze je 
popsány Petrenkem v základní literatuře [100]. 

Návrh elektrometrického zesilovače 
Vzhledem k tomu, že náboj vznikající na rozhraní kapaliny a ledu je velmi malý, veškerý výsledek měření značně 
závisí na vysoké vstupní impedanci elektrometrického zesilovače. To bylo v některé dřívějších pracích silně 
opomíjeno. Původní návrh uvažoval použití aktivního stínění ve spojení s OZ INA116, ale při měření se ukázalo, že 
měřený potenciál je pro dané uspořádání bližší hodnotám uvedeným v původní práci [97] než k původně 
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předpokládaným nižším hodnotám uvedeným v práci [98] a bude mít vyšší amplitudu, než dovolí napájecí napětí 
INA116. To vedlo k nesnadné situaci, protože použití odporového děliče na vstupu bylo vyloučeno. Snadno to lze 
vysvětlit na schématu v obr. 45. 

 

Obr. 45 Případné použití odporového děliče na vstupu elektrometrického zesilovače 
Jestliže naše stíněná kyveta má vlastní kapacitu v řádu jednotek pF, i při použití vysokoohmových rezistorů hodnoty 
100 G je časová konstanta obvodu rovna 0,5 s. Mrznoucí potenciál se tedy okamžitě po svém vzniku vybije. Řešení 
jsem nalezl ve speciálním integračně-derivačním elektrometrickém zesilovači, znázorněném na obr. 46. 
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Obr. 46 Integračně-derivační invertující elektrometrický zesilovač 
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Vstupní impedance elektrometrického zesilovače je pro stejnosměrný signál rovna svodu kondenzátoru C1, pro 
kvalitní polystyrenový kondenzátor nabývá hodnoty 100 T. Rezistor R je nutný pro stabilitu zesilovače, v programu 
Pspice byla vypočtena potřebná hodnota 100 k.  

Naměřené hodnoty mrznoucího potenciálu 
Měření byla prováděna pro roztoky NaCl ve vodě. Potvrdil se nevyšší mrznoucí potenciál pro molární koncentraci 10-4 

M. Původní konfigurace s nízkým vstupním odporem 100 G rychle vybila vzniklý náboj. Po návrhu nového 
elektrometrického zesilovače a zvýšení vstupního odporu na 100 T je na vznikajícím průběhu patrný i vznik puklin 
během růstu ledu a náboj zůstává zachován.  
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Obr. 47 naměřený průběh mrznoucího potenciálu pro molární koncentraci 10-4 M NaCl 
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10  Přínos disertační práce 

V disertační práci byl zkoumán vliv měřicího uspořádání na rozložení elektrostatického pole v měřicím zařízení s AK 
určeným pro experimentální zjištění a následné vyhodnocení koncentrace vzdušných iontů, jako nízkoúrovňového 
měřicího systému. Byla diskutována možnost návrhu aktivního stínění u variant navržených měřicích systémů. Byl 
nalezen způsob použití principu a tak byla nalezena nová cesta zpřesnění a zvýšení citlivosti měřicího zařízení 
nízkoúrovňového systému. U měřicího systému s aplikací AK byla navržena a experimentálně a numericky ověřována 
varianta se sběrnou vnitřní elektrodou, které má vnější elektrodu AK na potenciálu země. Byly zde nalezeny teoretické 
a experimentální shody a byly ověřeny. Ukázalo se, že navržené řešení má nejvýhodnější rozložení elektrostatického 
pole u ústí tělesa AK, přičemž je i méně citlivá na fluktuace proudění vzduchu. Pro tuto variantu bylo navrženo 
speciální aktivní stínění využívající pomocného kondenzátoru. 
Byl navržen matematický aparát pro klasifikaci a popis chování vzdušných iontů za atmosférických podmínek. Byl 
navržen zjednodušený analytický systém popisující základní vlastnosti existence volného iontu ve vzduchu, dále 
numerický model s aplikací metody konečných prvků vyhodnocující detailní parametry pohybu iontů v prostoru tělesa 
AK a tak nastavil do měřicího systému optimální parametry AK. Na tento model navázal proces návrhu jedinečného 
řešení měřicího zesilovače. Podařilo se vyřešit dílčí kroky – byl určen čas potřebný ke znovunabytí AK pro různé 
koncentrace vzdušných iontů. Tento model byl kalibrován experimentálními měřeními.  
Pro navržený AK byla stanovena nová metodika měření, která vycházela z předchozích prací v laboratoři. Unikátnost 
metodiky spočívá ve vynechání kroků s minoritním vlivem na výslednou analyzovanou veličinu. Tím se zásadním 
způsobem změnila přesnost a doba měření v extrémních podmínkách exteriérových měření. 
Těmito třemi přínosy je práce jedinečná. Dosažené výsledky byly průběžně publikovány na vědeckých fórech. Práce 
splnila stanovené cíle. 
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11  Závěr 

  
V předložené práci se na základě návrhu celkové metodiky měření vzdušných iontů postupně analyzovaly jednotlivé 
rušivé vlivy. Především se ukázal významný vliv způsobu uzemnění AK na přítomnost nežádoucích oscilací 
v měřeném průběhu. Kmitočet oscilací byly zkoumány jak v kancelářských prostorech, tak v jeskynním prostředí. 
Dále se zvolila nejvhodnější varianta způsobu polarizace samotného AK z hlediska rozložení elektrostatického pole. 
V navržené variantě nevzniká elektrostatická čočka a AK nevyzařuje elektrostatické pole do vnějšího okolí. Pro tuto 
variantu se navrhl nově způsob aktivního stínění nevyžadující speciální vysokonapěťové zesilovače. Z analýzy 
náhradního schématu AK vyplynulo jako nejvýhodnější varianta použití zpětnovazebního ampérmetru, který v sobě 
spojuje výhody malého vstupního odporu a dostatečně velikého výstupního napětí pro další zpracování. Nízký vstupní 
odpor snižuje nejistotu typu B u analyzovaného zapojení, hodnota zpětnovazebního odporu byla podrobena šumové 
analýze. Následně byla navržen nový způsob určení spektra pohyblivosti vzdušných iontů přímo využívající G funkci 
AK. Bylo ověřeno, že případné nejistoty typu A nemají na určení spektra pohyblivosti významný vliv.  
V referenčním měření se navzájem porovnaly tři konstrukce AK různých rozměrů, aby se zjistila možnost 
porovnatelnosti výsledků z AK různých konstrukcí. Výsledky ukázaly na úskalí jednotlivých koncepcí. Naměřená 
koncentrace lehkých záporných iontů se u konstrukcí AK UPT a AK UTEE lišila minimálně, pouze o 4,7 %. AK 
UETE svou koncepcí prokázal nevhodnost pro měření spektra pohyblivosti vzdušných iontů. U AK UPT se zase 
projevovaly rušivě ostré hrany vnější elektrody u ústí a turbulentním prouděním v AK UPT. 
Při měření koncentrace lehkých iontů v Císařské jeskyni, spolu s určením jejich spektra se plně využila navržená 
metodika měření. Navrhla se měřící sekvence s automatickým nulováním elektrometrického zesilovače, intervaly 
kompenzace nuly se zvolily podle simulace vybíjení polarizačního kondenzátoru jako optimální varianta z hlediska 
potlačení změny svodového proudu při ještě přijatelném časovém využití měřicího intervalu AK. Bylo poprvé zjištěno 
spektrum pohyblivosti vzdušných iontů v Císařské jeskyni, jelikož dřívější měření provedená AK UETE nejsou 
reprezentativní. V tomto ohledu byl léčebný prostor podrobně analyzován a výsledky mohou být použity pro 
porovnání s účinností léčby. Prokázala se změna pohyblivosti vzdušných iontů v jeskyni, která závisí na 
meteorologických podmínkách.   
Měření mrznoucího potenciálu prokázalo významný vliv vstupní impedanci elektrometrického zesilovače. Byl 
navržen unikátní integračně-derivačním elektrometrický zesilovač se vstupním odporem 100 T. Při použití všech 
zásad aktivního stínění se podařilo dosáhnout vysoké opakovatelnosti měření bez samovybíjení mrznoucího 
potenciálu. To umožnilo porovnávat časové průběhy jednotlivých zkoumaných solných roztoků bez vlivu měřicí 
aparatury. Výsledky dávají naději na lepší pochopení procesu mrznoucího potenciálu. 
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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá metodami a metodikou nízkoúrovňových měření, které demonstruje na měření 
koncentrace vzdušných iontů. Postupně jsou určovány rozhodující jevy mající vliv na změřenou 
koncentraci vzdušných iontů a to tak, aby byly postihnuty při zhodnocení nejistoty naměřených 
koncentrací. Cílem práce je metodicky popsat postup a požadavky na metrologický proces 
nízkoúrovňových měření vzhledem k požadavku věrohodnosti procesu, tedy prvky opakovatelnosti, 
eliminace chyb a definování a popsatelnosti nejistot měření. Takto stanovená metodika skýtá například 
možnost dlouhodobého sledování koncentrace vzdušných iontů v extrémních podmínkách, jako jsou 
jeskyně, prostory s vysokou vlhkostí a teplotou. Při použití běžných metod určení spektra pohyblivosti 
vzdušných iontů se rušivě projevuje fluktuace koncentrace vzdušných iontů v čase a do procesu vstupují 
další rušivé vlivy. V experimentální části práce byly testovány rozdílné varianty uspořádání měřicího 
zařízení - sběrné elektrody a polarizačního kondenzátoru na dosažení nejvýhodnějšího rozložení 
elektrostatického pole v senzoru- aspiračním kondenzátoru (AK). Na metodické potlačení vlivu měření 
nežádoucích fluktuací koncentrace vzdušných iontů při průběhu měření saturačních charakteristik je 
aplikována/využita numerická metoda nejmenších čtverců jako podpůrného aparátu. Jedná se o hybridní 
metodu popisu a evaluace experimentálního modelu.  
V druhé části disertační práce je metodika nízkoúrovňových měření doplněna poznatky z odlišné části 
fyzikálních měření; je věnována pozornost metodice měření mrznoucího potenciálu. Oblast měření 
mrznoucího potenciálu jako metodu experimentálního procesu při fázových změnách vzorku se dosud 
aktuálně a dostatečně metrologicky nepodařilo popsat, jsou zde oblasti, které jsou nejasné a zaslouží si další 
vědeckou pozornost. V předložené práci se autor problematikou zabýval, metodicky řešil stav, při kterém 
nejsou dostupné a tedy i porovnatelné výsledky měření mrznoucího potenciálu publikovaných více autory. 
Z této části práce navržená metodika byla použita v aplikovaném výzkumu při realizaci měřicí aparatury 
pro účely experimentálních měření mrznoucího potenciálu chemicky definovaných vzorků a ze získaných 
výsledků lze metodicky vyvodit závěry s vyhodnocením vlivů, které způsobují diference naměřených dat a 
lze je dále také konfrontovat s pracemi dalších vědeckých pracovišť. 

 

 

 


