
 



 

 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti 

ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl 

proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní 

konstrukce založené na kapacitním principu a změřeny jejich charakteristiky. Také 

je popsána metoda, kterou je tento snímač kalibrován, aby měření co nejvíce 

odpovídalo skutečným podmínkám při kondenzaci vody ve stavebních 

konstrukcích. 
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Abstract 

This master thesis deals with measuring condensed moisture in constructions 

using measuring moisture porosity material. Market research was performed and 

were made sensors own construction based on capacity principle and their 

attributes were measured. In this thesis is also described method, which is used for 

calibration for conditions in building constructions causing condensation of water. 
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1 ÚVOD 

Údaj o množství zkondenzované vody je velmi cenný pro stavební firmy, které tak 

mohou získat informaci o tom, zda v konstrukci dochází ke kondenzaci a 

hromadění vody, která může ohrozit její funkci. Za ohrožení funkce se považuje 

zkrácení doby životnosti, objemové změny materiálů či taková změna vlhkosti, 

která by vedla k degradaci. Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry se 

provádí výpočtem podle normy ČSN 73 0540-4 [1]. Vstupem do výpočtu je 

například rychlost a teplota proudění vzduchu v konstrukci, průběh relativní 

vlhkosti a pod. Kdyby byl do stavební konstrukce umístěn snímač, mohl by tento 

výpočet potvrdit a nesl by informaci o skutečném stavu ve stavební konstrukci. 

Takové snímače bohužel nejsou na trhu rozšířené, nejčastěji se setkáme 

se snímači vlhkosti, které se při 100% vlhkosti nasytí a nejsou schopny už 

detekovat zkondenzované množství. Také jsou dostupné snímače, které udávají, 

zda jsou v měřeném prostředí podmínky  vedoucí ke kondenzaci (rosný bod). Až 

velmi malé množství snímačů umožňuje měření množství kondenzátu, protože 

mají analogový výstup. U většiny není uveden jejich rozsah, nebo je příliš malý. 

Cílem této práce bude navrhnout metodu měření množství kondenzátu a 

vytvořit snímač, který bude schopný určit konkrétní množství kondenzátu 

pro rozsah alespoň 500 g/m2 (hodnota maximálního ročního přírůstku 

u stavebních konstrukcí) [2]. 
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2 PROBLEMATIKA KONDENZACE VODY A 

VLHKOSTI PÓROVITÝCH MATERIÁLŮ 

Samotná problematika kondenzace vodních par není příliš obtížná. Pokud teplota 

vodních par klesne pod teplotu rosného bodu vzduchu, dochází ke kondenzaci a 

může vzniknout mlha nebo rosa, která se usadí na okolních objektech. Rosný bod 

představuje rovnováhu mezi množstvím vody vypařujícím se z povrchu kapaliny a 

množstvím molekul vodní páry dopadající na tento povrch z okolní vrstvy plynu. 

Teplota rosného bodu záleží na vlhkosti vzduchu a je nižší než teplota vzduchu. 

Samotný snímač může být konstruován tak, že se bude měřit množství vody, 

které zkondenzuje na jeho povrchu. Takové snímače ale mají relativně omezený 

rozsah, pro větší množství vody na povrchu se kapky vody zvětšují a také už nelze 

zaručit jejich rovnoměrné rozmístění na povrchu. To může mít za následek, že 

taková měření nebudou opakovatelná. Tento rozsah může být navýšen tak, že se 

použije vhodný materiál a místo kondenzace na povrchu snímače se bude měřit 

absorpce vody do tohoto materiálu. Je to např. princip kapacitních snímačů 

vlhkosti, kde absorbovaná vlhkost zvyšuje permitivitu dielektrika. Pro tyto 

snímače bývá vybrán materiál, který nejlépe mění svoje vlastnosti 

v rozsahu 0 až 100 % relativní vlhkosti vzduchu. Pro snímač kondenzace ale bude 

potřeba najít materiál, jehož vlastnosti se mění i nad touto oblastí. Jinak řečeno , 

když bude tento materiál v rovnováze se 100% vlhkostí a fyzicky ještě absorbuje 

jisté množství vody, jeho parametry se stále budou měnit. Tento materiál musí mít 

dobré absorpční vlastnosti, vhodně se nabízí takto využít nějaký pórovitý materiál. 

Póry [3] se nazývají prostory pevné látky, které jsou zaplněny kapalným nebo 

plynným skupenstvím. Látka se nazývá pórovitou, jestliže jsou póry v materiálu 

rozděleny tak, aby na systém mohla být aplikována kritéria kontinua, aby mohl být 

například definován reprezentativní elementární objem. Ten udává, že pokud si 

vybereme jakýkoliv objem materiálu stejně velký nebo větší, tak v něm bude stejný 

celkový objem pórů. Zjednodušeně tedy můžeme říct, že materiál je pórovitý, když 

v materiálu je objem pórů rovnoměrný. 

Jedním z parametrů je pórovitost Π, která je vyjádřena jako podíl objemu 

pórů VP v objemu pórovité látky VT 

   
  

  
 (1) 

Pórovitý materiál může být buď inertní, kdy s vodou žádným způsobem 

nereaguje. Pokud s vodou reaguje, může být neinertní a to fyzikálně (změny 

objemu), chemicky (reakce materiálu s vodou) nebo fyzikálně chemicky (výměna 

iontů z roztoku).  
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2.1 Měření vlhkosti pórovitého materiálu 

Vlhkost pórovitého materiálu může být měřena destruktivně nebo nedestruktivně, 

pro výrobu snímače je samozřejmé použití druhého způsobu. Další rozdělení 

metod je na metody přímé (například měření množství vody v půdě) a metody 

nepřímé, kdy je měřena jiná veličina závislá na množství vody. Touto jinou 

měřenou veličinou může být elektrický odpor, elektrická kapacita, pohlcování       

γ-záření, tepelná vodivost atd. Krátce si zde popíšeme první dvě jmenované 

nepřímé metody, které jsou nejpoužívanější. 

2.1.1 Odporová metoda [3] 

Pokud měřený materiál není vodič, bude se jeho elektrická vodivost s rostou 

vlhkostí zvyšovat. Závislost odporu R lze na hmotnostní vlhkosti vyjádřit vztahem 

   
 

  
        (2) 

kde T je teplota, α koeficient změny elektrického odporu, a, b konstanty 

závislé na chemickém složení pórové vody, vlastnostech materiálu a na objemové 

hmotnosti. Při nízkých vlhkostech má křivka velkou strmost, ale pro vyšší vlhkosti 

výrazně klesá, což je vidět na Obr. 1. Při vysokých vlhkostech je tato metoda málo 

přesná a u materiálů s pórovitostí Π > 0,3 může být při vysoké vlhkosti 

nepoužitelná. Tato metoda je teplotně závislá, změna teploty o 1 °C má stejný vliv 

jako změna vlhkosti o 1 %. 
 

 
Obr. 1: Příklad kalibračních čar pro odporové měření vlhkosti zemin [3] 

Pro měření se využívají kovové elektrody, které jsou v kontaktu s měřenou 

látkou. Často se elektrody zalévají do sádrových nebo nylonových pórovitých 

bločků, je tak zachována geometrie uložení a dokonalý kontakt. Nevýhodou je 

postupné rozrušování bločků, které musí být přibližně po dvou letech vyměněny. 
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2.1.2 Dielektrické metody [4] 

Jako dielektrická měření se označují taková, při kterých se elektrickými metodami 

sleduje chování dielektrik v časově proměnném elektrickém poli. Dielektrikem se 

rozumí taková látka, která má nulovou vodivost ve stejnosměrném poli. Vodivost 

v časově proměnném poli už ale nemusí být nulová vlivem dipólových ztrát nebo 

nehomogenní struktury dielektrik. 

Vložíme-li dielektrikum mezi desky rovinného kondenzátoru, tak pro hustotu 

proudu J tekoucího kondenzátorem platí vztah 

        
  

  
 (3) 

kde E je intenzita elektrického pole, σ stejnosměrná měrná vodivost a ε* komplexní 

permitivita definovaná jako 

            (4) 

kde ε' je reálná složka komplexní permitivity a ε'' její imaginární složka. 

Veličiny σ, ε' a ε'' popisují materiál a záleží na jeho složení, struktuře, 

frekvenci časového průběhu pole, teplotě a dalších veličinách, nejsou to tedy 

materiálové konstanty.  

Pro izotropní prostředí je permitivita skalární veličina , která vyjadřuje vliv 

prostředí na intenzitu elektrického pole a tyto vlastnosti můžeme vyjádřit pomocí 

relativní permitivity 

   
  

  

  
 (5) 

   
   

   

  
 (6) 

kde ε0 je relativní permitivita vakua (ε0 = 8,85419 ∙ 10-12 Fm-1). Relativní 

permitivita udává, kolikrát je permitivita daného prostředí větší než permitivita 

vakua. 

Vztah mezi hustotou proudu J a intenzitou elektrického pole E je takový, že 

jejich vektory jsou vzájemně posunuty o 90°, jestliže imaginární složka permitivity 

a vodivost dielektrika je nulová. Fázový posun se však může od 90° lišit o jistý 

úhel δ, a to zejména kvůli elektronové a děrové vodivosti materiálu, dipólovým 

ztrátám způsobenými relaxačními jevy a nebo tím, že dielektrikum je 

nehomogenní a na rozhraní vznikají elektrické náboje, které se vnějšímu 

elektrickému poli vyrovnávají pomalu. 
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Úhel δ se nazývá ztrátový činitel a pro tangentu úhlu platí 

      
      

   
 

 

   
 

   

  
 (7) 

První člen v tomto vztahu vyjadřuje ztráty způsobené stejnosměrnou 

vodivostí, druhý vyjadřuje dielektrické ztráty. Z jiného pohledu je ztrátový činitel 

mírou výkonu, který dielektrický materiál pohltí. Každý materiál lze popsat 

libovolnou dvojicí z veličin ε', ε'' a tg δ. Pro většinu dielektrik není reálná a 

imaginární složka permitivity vzájemně závislá. U těchto dielektrik nezávisí 

permitivita na intenzitě elektrického pole.  

2.2 Kapacitní metoda [3] 

U snímačů pracujících kapacitní metodou se využívá změny permitivity materiálu 

vlivem absorpce vody. Permitivita pevných nekovových látek je v řádu jednotek, 

permitivita vzduchu v pórech je přibližně 1 a permitivita vody je 80,2 (při 20 °C), 

takže je znatelné, že množství vody v pórech bude permitivitu ovlivňovat. Model 

vlivu vlhkosti Θ na permitivitu vyjadřuje rovnice 

   
 

      
 (8) 

kde a a b jsou materiálové konstanty. 

Snadněji měřitelnou veličinou je však kapacita kondenzátoru C, která je 

na permitivitě přímo závislá. Je ale nutno použít metody pro měření nízkých 

kapacit. Takovými metodami jsou metody rezonanční a impedanční. U rezonanční 

metody je čidlo zapojeno do rezonančního obvodu, změnou vlhkosti se mění 

kapacita kondenzátoru a tím pádem se mění rezonanční frekvence. U impedanční 

metody je využito rezonančního můstku, do čidla však není možno umístit celý 

můstek. Jsou nutné kabelové přívody, které ovlivňují měření. 

U rezonančních metod se pracuje s kmitočtem v řádech desítek MHz, kde je 

snížen vliv iontové vodivosti dielektrika (s čímž souvisí i ztrátový úhel). Takový 

snímač může být vytvořen ze dvou páskových elektrod, které se přikládají 

na povrch měřeného materiálu. Jiná možná konstrukce je kruhové uspořádání 

elektrod, kde má měřený vzorek tvar válce a elektrody jej kruhově obepínají. 

Pokud se do obvodu umístí indukčnost L, můžeme měřit rezonanční frekvenci 

   
 

     
 (9) 
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Obr. 2: Schéma rezonančně kapacitního vlhkoměru na Kašparově principu a kalibrační čára 

pro dvě zeminy [3] 

2.3 Dielektrické parametry vody 

Z molekulárního hlediska rozdělujeme dielektrika na nepolární a polární. 

Nepolární dielektrika nemají vlastní dipólový moment a řadíme mezi ně např. 

vzácné plyny, metan a benzen. Polární dielektrika mají permanentní dipólový 

moment a řadí se mezi ně i voda. Pokud polární dielektrikum vložíme 

do elektrického pole kondenzátoru, dojde k jeho částečné orientaci, která se 

nazývá orientační polarizace. Působením pole ale může také dojít k posunu 

kladných a záporných nábojů v molekule. Tento jev se nazývá deformační 

polarizace a může k němu dojít i u látek nepolárních. Voda v kapalné a plynné fázi 

má velkou schopnost orientovat své molekuly, ale je podstatně omezena u vody 

vázané v materiálu různými sorpčními silami, což může mít jistý vliv na citlivost 

měření v závislosti na množství vody. Závislost permitivity a ztrátového činitele 

na vlhkosti některých materiálů je na Obr. 3 a svým způsobem potvrzuje a 

doplňuje výsledky z Obr. 2. 
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Obr. 3: Závislost εr a tgδ některých materiálů na vlhkosti [4] 

O permitivitě jsme ale již dříve mluvili jako o komplexní veličině a ta je 

u vody frekvenčně závislá. Tato frekvenční charakteristika se nazývá Coleův-

Coleův oblouk. 
 

 
Obr. 4: Coleův-Coleův oblouk pro kapalnou vodu při teplotě 25 °C [4] 
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Jak je z charakteristiky vidět, pro nízké frekvence je reálná složka relativní 

permitivity 80 a komplexní složka je nulová. Pro narůstající frekvence se už snižuje 

reálná složka a u komplexní složky dochází nejprve k jejímu nárůstu a poté 

k poklesu. Pokud se tedy chceme pohybovat v oblasti, kde je reálná složka největší 

pro vysokou citlivost snímače, a imaginární složka malá kvůli malému ztrátovému 

činiteli, je nutné použít nízkou měřicí frekvenci. Vzhledem k tomu, že první bod 

na křivce, který tento požadavek splňuje, nese údaj 600 MHz, a nižší kmitočty jsou 

vhodnější, bude tato podmínka lehce splnitelná a nebudeme muset zahrnovat vliv 

imaginární složky permitivity. 
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3 PŘEHLED KOMERČNĚ DOSTUPNÝCH 

SNÍMAČŮ KONDENZOVANÉ VLHKOSTI 

Komerčně dostupných snímačů pro měření vlhkosti, které by bylo možné využít 

ve stavebních konstrukcích je, celá řada. Při hledání jsem však nenarazil na úplné 

minimum těch, které by kromě vlhkosti byly schopné určit i množství kondenzátu 

v požadovaném rozsahu 600 g/m2. 

Některé snímače vlhkosti bývají doplněny o snímač teploty a ze znalosti 

teploty a vlhkosti jsou schopny určit rosný bod. Na trhu se vyskytují také 

dvouhodnotové snímače kondenzace, které určují, zda je přítomen kondenzát nebo 

ne. Existují i snímače pro množství kondenzovaného množství vody, ale jejich 

rozsah je buď malý, a nebo výrobci parametry neposkytují. 

Z pohledu terminologie jsem se bohužel občas setkal s tím, že výrobci některé 

snímače vlhkosti (humidity sensors) nesprávně označují jako snímače kondenzace 

(condensation sensors) nebo snímače orosení (dewing sensors). Až podle 

katalogových údajů je možné zjistit, že neměří zkondenzované množství. 

Snímači vlhkosti se víc zajímat nebudu, považuji je za relativně známé, velmi 

jednoduše komerčně dostupné a nedostatečné pro cíl měření kondenzace. Uvedu 

ale několik snímačů, které jsou schopny detekovat kondenzát a které jsou schopny 

i určit jeho množství. 

3.1 Snímače pro detekci kondenzace 

Na trhu je dostupný interiérový snímač VCP (Ventilation Control Products Sweden 

AB) WCD 2, který detekuje možnost kondenzace. Jedná se o snímač vlhkosti 

doplněný o teplotní snímač a mikroprocesor vypočítává rosný bod. Pokud už je 

zvýšené riziko kondenzace, dojde k rozblikání LED diody a relé sepne výstup, který 

může například spustit čerpadlo a vyřešit tak problém. 
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Obr. 5: Snímač VCP WCD 2 [5] 

Na stejném principu pracuje snímač Spartan Dewpoint Based Condensation 

Detector. Pokud je hodnota výstupního proudu nižší než 5 mA, znamená to sucho, 

pokud je vyšší než 18 mA, značí to vlhko a tedy vysokou pravděpodobnost 

kondenzace. 
 

 
Obr. 6: Snímač Spartan Dewpoint Based Condensation Detector [6] 

Z popisu těchto snímačů vidíme, že pro účel přesného stanovení množství 

kondenzátu se nehodí, ani jejich rozměry nejsou vhodné pro zabudování 

do stavební konstrukce. 
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3.2 Snímač pro měření množství kondenzátu 

Snímač kondenzace Syxthsense KA10-EXT je vyhodnocovací jednotka doplněna 

externím snímačem, který je primárně pro montáž na trubky a je schopen měřit 

množství zkondenzované vody. Výrobce neuvádí princip ani rozsahy 

zkondenzovaného množství, jeden výstup je analogový a druhý digitální. 
 

 
Obr. 7: Snímač Syxthsense KA10-EXT a vysvětlení jeho výstupů [7] 

Snímač SMT RS-1106 Condensation sensor je schopen měřit přítomnost 

malého množství vody nebo ledu na jeho povrchu pomocí kapacitního principu. 

Snímač má externí termistor pro měření teploty, je přizpůsoben pro měření v 

exteriérech. Výrobce uvádí, že snímač může sloužit pro měření kondenzace, ledu a 

vlhkosti ve dřevě, betonu a kameni. Přesné katalogové údaje výrobce neuvádí, 

výstup tohoto snímače je analogový. Cena snímače je 300 $. 
 

 
Obr. 8: Snímač SMT RS-1106 Condensation sensor [8] 
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U výzkumného institutu pro mikrosnímače CiS Forschungsinstitut für 

Mikrosensorik jsem objevil snímač BTF 11344 z roku 2009, který je schopen měřit 

množství zkondenzované vody na jeho povrchu, ale není komerčně dostupný. 

U tohoto mikrosnímače dochází ke změně výstupní frekvence, kterou je 

modul BTF 11356 schopen převést na výstupní napětí. Nikde není dostupný bližší 

popis či katalogový list, z obrázku převodníkového modulu se můžeme dočíst, že 

množství kondenzátu 0 až 15 g/m2 převede na napětí 0 až 1 V. 
 

 
Obr. 9: Snímač BTF 11344 s převodní jednotkou BTF 11356 [9] 

Všechny tyto snímače mají jistou tenkou destičku, na které se měří 

kondenzované množství a proto by byly vhodné pro zabudování do konstrukce a 

měření zkondenzovaného množství vody. Snímače mají analogové výstupy, měly 

by tedy být schopny i určit množství kondenzátu, u dvou snímačů ale výrobce 

neuvádí ani citlivost či rozsah, u třetího snímače je rozsah 15 g/m2, což je hluboko 

pod cílem této práce. 
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4 VÝROBA PRVNÍCH SNÍMAČŮ 

Pro základ snímače byly využity tištěné spoje s připravenými elektrodami, které 

zůstaly k dispozici po některém z dřívějších projektů. Pro prvotní model snímače 

se výborně hodily. 
 

 
Obr. 10: DPS s elektrodami pro kapacitní snímač 

Byly využity první 3 části desky plošného spoje (DPS), které obsahovaly 

obdélníkové elektrody oddělené mezerou. Jedná se o 2 rovinné elektrody, které 

tvoří otevřený kondenzátor. Elektrody jsem doplnil přívodními vodiči a jako izolaci 

elektrod od prostředí jsem použil kaptonovou pásku, kterou jsem přelepil 

elektrody z vrchní strany. 

Nejprve jsem pomocí RLC metru HIOKI 3532 ověřoval, jak se projevuje 

změna kapacity při kapání vody na kaptonovou pásku a měření dopadlo úspěšně. 

Snímače prokazovaly jistou změnu kapacity, nejvyšší byla znatelná uprostřed 

v místě mezery mezi elektrodami, je zde nejsilnější elektrické pole.  
 

 
Obr. 11: Elektrody přelepené kaptonovou páskou a kapky vody při testování 
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Měřené množství kondenzátu se nebude srážet přímo na kaptonové pásce, 

ale nad ní bude přilepen porézní materiál, který bude vodu absorbovat. Nevýhodou 

kondenzace přímo na povrchu je fakt, že při narůstajícím množství kondenzátu se 

mohou kapky zvětšovat a přeskupovat se. Záleželo by tak na jejich rozmístění. 

Materiál bude vodu absorbovat postupně a rovnoměrně.  
 

 
Obr. 12: Elektrické pole v okolí kondenzátoru 

Obr. 12 ukazuje, že největší intenzitu má elektrické pole v blízkosti elektrod u 

vzduchové mezery. Nad vzduchovou mezerou je intenzita také poměrně velká, ale 

směrem do stran jeho klesá. Pokud bude použita nízká absorpční vrstva, bude 

intenzita elektrického pole poměrně vysoká i nad touto absorpční vrstvou a měřila 

by se kapacita i nad absorpční vrstvou. Musíme tedy zvolit kompromis mezi tím, 

jak bude snímač nízký za cenu toho, že může být ovlivňován materiálem 

nad absorpční vrstvou. 

 V tomto zjednodušeném modelu jsem nebral v úvahu vliv DPS, ale i tak 

můžeme tvrdit, že na opačně straně DPS bude situace podobná. Je to z důvodu, že 

se tam nenachází žádná stínicí elektroda. Druhá strana DPS by při měření neměla 

být k ničemu přiložena, aby nebyla zbytečně měřena vyšší kapacita, která by se i 

mohla měnit (například při položení na stůl, v určitých místech je pod deskou stolu 

rám a kapacita by se měnila přikládáním na různá místa). 

Prvním zvoleným absorpčním materiálem, který je přilepen nad vrstvu 

kaptonu, je sádra. Ta byla vybrána z důvodu, že se využívá pro měření vlhkosti 

půdy. Také byla zmíněna u odporových snímačů v teoretickém úvodu, byla tedy 

považována za ověřenou a jako dobrý odrazový můstek. Sádra Gypstrend Kobeřice 

byla namíchána podle návodu uvedeného na obalu a po vyschnutí bylo vybroušeno 

několik kvádrů stejných rozměrů, které byly pomocí lepidla přilepeny nad pásku 

kaptonu (byly použity 2 malé kapky lepidla v místech mezery mezi elektrodami 
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na opačných stranách, lepidlo tímto bylo vhodně zapuštěno mezi elektrody a 

zbytek sádrového kvádru byl v dotyku s vrstvou kaptonu). 
 

 
Obr. 13: Deskové kondenzátory se sádrovými kvádry 

Takto vyrobené snímače byly používány v prvních měřeních. Některé 

experimenty probíhaly s RLC metrem HIOKI 3532, další měření jsem prováděl 

s impedančním analyzátorem HP 4294A pro zjištění charakteristik ve větším 

rozsahu měřicích frekvencí. Jedná se ale o velké a drahé přístroje, které jsou dobré 

pro zkoumání změn kapacity kondenzátoru, ale nehodí se pro výrobu snímače. 

Pro ten by bylo vhodné použít nějaký malý převodník, který bude umístěn přímo 

na DPS. Cílem experimentů bude najít vhodný princip měření a vybrat vhodný 

převodník. 
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5 POSTUP PRO KALIBRACI SNÍMAČE 

Pro kalibraci snímačů ve skutečných podmínkách bude využit přípravek, který 

v rámci své bakalářské práce vytvořil student Bc. Tomáš Voda [10]. Ve stručnosti se 

jedná o plastový box se dvěma otvory, nad kterými jsou umístěny kvádry 

s minerální vatou a hydroizolací nad ní. Tato hydroizolace má zastupovat vrstvu 

ve stavební konstrukci, pod kterou dochází ke kondenzaci. Nad tyto kvádry se 

přikládají hliníkové desky s Peltiérovými články, které jsou ovládány pomocí 

NI cRIO, ve kterém jsou naprogramovány PID regulátory a teplota obou 

hliníkových desek může být nezávisle ovládána.  

V boxu se nachází roztok vody a chloridu draselného, který vytváří 

definovanou relativní vlhkost vzduchu cca 90 %. Oba regulátory budou nastaveny 

na stejnou teplotu, a to nižší, než je teplota rosného bodu. V obou kvádrech tak 

dochází pod hydroizolací ke stejně rychlé kondenzaci. Pro měření teploty je v boxu 

umístěn snímač Sensirion STH75, které je připojen ke kartě NI USB 6008 a pomocí 

programu je možno vyčíst aktuální vlhkost vzduchu, teplotu a rosný bod. 
 

 
Obr. 14: Aparatura pro kalibraci snímačů 

Box s 90 % vlhkostí, polystyrenové víko oblepeno černo-žlutou lepicí páskou, 

minerální vata s hydroizolací (stříbrný zapuštěný blok do víka), chladicí deska s Petiérovým 

článkem a chladičem 

 



 

 17 

 

Nejprve bylo nutné ověřit, zda v obou kvádrech probíhá kondenzace opravdu 

stejně rychle. Toto jednoduché měření bylo provedeno pomocí váhy Radwag AS 

310.R2, kdy byly oba kvádry zváženy, poté byla v regulátoru nastavena teplota 5 °C 

(kompromis, aby kondenzace probíhala relativně rychle, ale máme jistotu, že voda 

nebude zamrzat). Po několika hodinách měření byly regulátory vypnuty, kvádry 

byly z horní strany otřeny papírovou utěrkou, aby nebyl vážen kondenzát z horní 

strany vzniklý kondenzací vzdušné vlhkosti v místnosti, ale pouze kondenzát 

pod hydroizolací. Rozdíl hmotností byl vyhodnocen a zpočátku se pohyboval kolem 

7 %. Provedl jsem několik úprav boxu, kdy jsem zkosil hrany polystyrenového víka 

kolem hliníkových desek, aby byl zajištěn lepší dotyk s kvádrem, kvádry jsem 

vzájemně vyměnil a rozdíl zůstával podobný. Poté jsem ze spodní strany upravil 

velikost prostupového prostoru, kterým do kvádru vstupuje vlhkost, a rozdíl 

zkondenzovaného množství se snížil na 1 až 2 % při opakovaných měření pro doby 

kondenzace 2,5 a 3 hodiny. 

Tímto způsobem je připravena aparatura, která může složit pro kalibraci 

snímačů. Jeden kvádr může složit jako referenční, který bude bez snímače a bude 

průběžně vážen a bude pomocí něj určeno množství kondenzátu pod hydroizolací. 

V druhém kvádru bude pod hydroizolací umístěn měřený snímač, ale s tímto 

kvádrem nebude během měření manipulováno. Před měřením je vhodné ponechat 

kvádry několik hodin nad boxem s vysokou vlhkostí, aby došlo k vyrovnání 

vlhkostí a teprve poté byl zvážen referenční kvádr těsně před tím, než bude 

zapnuto chlazení a bude docházet ke kondenzaci. 

V prvních fázích, kdy snímač ještě není připraven pro umístění do vlhkého 

prostředí (nemá ochranu elektrod proti zkratování), jsou testovány vhodné 

absorpční materiály a jsou zkoušeny různé převodníky kapacity, není tento způsob 

kalibrace využíván. Ve většině experimentů bude postup takový, že v tomto 

přípravku bude změřena rychlost absorpce vody v pórovitém materiálu vůči 

rychlosti kondenzace v druhém kvádru s minerální vatou. Mimo uvedený důvod, že 

prvotní snímače nejsou upraveny pro srážení vody na povrchu, je tento postup 

zvolen kvůli časové náročnosti. Rychlost nárůstu kondenzátu pod minerální vatou 

je přibližně 14 g/m2 za hodinu při vlhkosti v boxu 90 %, teplotě cca 24 °C a 

chlazení na 5 °C.  

U měření charakteristiky snímače pomocí injekční stříkačky nakapeme jisté 

množství destilované vody na tento materiál. Jelikož budeme znát poměr rychlosti 

absorpce v materiálu a kondenzace, můžeme určit, jakému množství kondenzátu 

nakapaná hmotnost odpovídá.  

Používané pórovité materiály je nutné si nejdříve otestovat a určit převodní 

konstantu, a to z důvodu, že pomocí materiálu, který zabírá daný objem chceme 
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měřit plošnou hustotu. Pokud je ale materiál ochlazován, tak vlhkost absorbuje 

objemově a situace je mírně odlišná, než když se kapky usazují na hydroizolaci. 

Není jedno, zda z hlediska kondenzace má materiál výšku například 2 nebo 4 mm. 

V obou bude při absorpci stejná objemová vlhkost. Vzhledem k jejich ploše, kterou 

mají styk s hydroizolací, by se plošná hustota vyššího materiálu jevila dvojnásobná 

(stejná plocha, dvojnásobná výška = dvojnásobný objem → dvojnásobná hmotnost 

vody → dvojnásobná plošná hustota). 

Jakmile bude vývoj snímače ve stádiu, kdy bude snímač odolný prostředí 

o vysoké vlhkosti a kondenzované vlhkosti na jeho povrchu, bude jeho kalibrace 

probíhat v měřicím boxu podobně, jako byly kalibrovány jednotlivé materiály. 

Snímač bude nalepen pod vrstvu hydroizolace a při probíhající kondenzaci bude 

měřena jeho kapacita.  
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6 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 

V kapitole 4 - Výroba prvních snímačů byla popsána jejich konstrukce. Plán 

pro prováděné experimenty je takový, že nejprve zjistím poměr mezi absorpcí 

vody jednotlivých materiálů vzhledem k probíhající kondenzaci. Když budu znát 

tento převodní poměr, budu snímače zkoušet tak, že na ně nakapu jisté množství 

vody představující kondenzovanou vodu, aby bylo měření rychlejší. Budu měřit 

jejich elektrické parametry komplexnějšími přístroji (RLC metry) a cílem bude 

najít vhodnou měřicí frekvenci. Díky těmto znalostem může být drahý měřicí 

přístroj nahrazen převodníkem integrovaným na DPS a vznikne tak malý, cenově 

dostupný snímač. 

6.1 Měření kondenzace v materiálech 

Cíl: Změřit množství zkondenzované vody, aby byla možné porovnat nakapané 

množství a odpovídající množství kondenzátu v materiálu. Nedochází totiž 

ke kondenzaci na ploše, ale tím, že je materiál ochlazován v objemu, který může 

celý navlhat, tak se množství kondenzátu ustálí objemově. 

6.1.1 Popis měření: 

Pro toto měření byl použit box s vysokou vlhkostí vzduchu a chladící desky 

s peltiérovými články. Pod těmito chladícími deskami byly umístěny 2 kvádry, 

které jsou ochlazovány na stejnou teplotu (konkrétně 5 °C). Jeden kvádr obsahuje 

pouze minerální vatu, jako materiál, kterým prostupuje vlhkost a vrstvu 

hydroizolace, kde dochází ke kondenzaci (a tato hydroizolace je z horní strany 

ochlazována). Tento kvádr slouží jako referenční, tedy pro výpočet množství vody, 

které zkondenzuje za běžných podmínek. 

Druhý kvádr má také tyto 2 vrstvy, ale mezi ně byly umístěny měřené vzorky. 

Z různých materiálů, které by mohly být vhodné pro výrobu snímače (vysoká 

nasákavost), byly vystříhány čtverce o rozměru přibližně 5x5 cm. Aby nedocházelo 

k prohnutí vrstvy hydroizolace a případnému stékání kondenzátu 

do prohloubenin, byla kolem měřených vzorků umístěna netkaná textilie, která 

tyto výškové rozdíly vyrovnala. 

Měření probíhalo tak, že byly změřeny suché vzorky a suchý referenční 

kvádr. Poté bylo chlazení zapnuto na 5 °C a po 3,5 hodinách bylo chlazení vypnuto. 

V závěru byl zvážen referenční kvádr, kvádr s měřenými vzorky byl opatrně 

rozříznut a jednotlivé vzorky byly samostatně zváženy. Jednotlivá zkondenzovaná 

množství pak byla porovnána. 
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Použité přístroje: 

box s vysokou vlhkostí 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

podmínky v boxu: vlhkost 89,8 %, teplota 24,2 °C 
 

 
Obr. 15: Umístění měřených materiálů mezi minerální vatu (dole) a hydroizolaci (nahoře), 

obklopeno netkanou textilií. 

Vzorky: vlevo nahoře vlněná technická plst, vpravo nahoře netkaná textilie 

(jiný typ než která obklopovala vzorky), vlevo dole Askina Foam [11], vpravo dole 

vpichovaná netkaná textilie 

  



 

 21 

6.1.2 Výsledky měření 

Měření se sádrou 

Podobné měření jako je popsáno v předchozí kapitole bylo již dříve provedeno 

se sádrou jako prvním využívaným materiálem. Jelikož se jedná o vzorky sádry, 

které si sám vyrábím a není to koupený výrobek o určitých rozměrech, tak záleží 

na jejich výšce. Proto jsem konstantu vyjádřil vztaženou na 1 mm výšky sádry. 

Tabulka 1: Výsledky měření kondenzace se sádrou 

sádra
čas      

[h:mm]

změřený 

kondenzát 

[g/m2]

rozdíl 

hmotností 

[g]

kondenzát 

nepřepočten 

[g/m2]

kouficient 

pro přepočet 

[-]

výška 

sádry 

[mm]

vzorek 1 3:30 66,7 0,0313 118,6 0,56 2,6

vzorek 2 2:30 35,8 0,0271 99,9 0,36 4  
Změřený kondenzát značí množství zkondenzované vody pod hydroizolací 

v referenčním kvádru s vatou. Rozdíl hmotností je rozdíl suchého a vlhkého vzorku 

sádry, kondenzát nepřepočten je množství vody v sádře podělené jejími rozměry. 

Koeficient pro přepočet je hodnota, kterou se musí množství absorbované vody 

v materiálu vynásobit, aby odpovídalo množství zkondenzovanému 

pod hydroizolací (pro 100g/m2 vody v sádře o výšce 2,6 mm se nachází 56 g/m2 

kondenzátu pod hydroizolací) Nebo lze použít výpočet opačným směrem, pokud 

chceme znát hodnotu odpovídající absorbovanému množství, musíme množství 

kondenzátu podělit tímto koeficientem (tedy pro 100 g/m2 pod hydroizolací je 

potřeba 179 g/m2 v sádře o výšce 2,6 mm). 

Výsledek dvou různých sádrových kvádrů pro dvě různé doby kondenzace 

dopadl ve výsledku podobně. Koeficienty se sice liší, ale výšky sádry byly různé a 

pokud zahrneme výšku do výpočtu, můžeme říct, že hodnota koeficientu bude 

přibližně 1,45 pro 1 mm výšky sádry. Pro jiné výšky sádry je potřeba hodnotu 1,45 

vydělit právě touto výškou. 

Maximální rozsah sádry je přibližně 600 g/m2.  

 

Měření více materiálů 1: 

V kontrolním boxu došlo ke kondenzaci 55,075 g/m2. 

Tabulka 2: Výsledky měření kondenzace s dalšími materiály 

materiál
rozdíl hmotností 

[g]

kondenzát 

nepřepočten [g/m2]

kouficient pro 

přepočet [-]

teoretický rozsah (přepočten na 

skutečnou kondenzaci) [g/m2]

pěna Askina Foam 0,4706 126,5 0,44 2836

vpichovaná netkaná textilie 0,1409 46,6 1,18 4437

vlněná technická plst 0,3985 141,9 0,39 1150

netkaná textilie 0,0762 25,3 2,18 8053  
Jak je z tabulky vidět, některé materiály absorbovaly vodu rychleji, než 

probíhala kondenzace pod hydroizolací (pěna Askina cca 3x rychleji, vlněná 
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technická plst cca 2,5x rychleji), u dalších dvou materiálů byla absorpce vody 

pomalejší. To je dáno strukturou materiálů. 

V poslední části je teoretický rozsah přepočtený na zkondenzované množství 

pod hydroizolací, ten je určen z maximálních sorpčních vlastností materiálu. 

Vidíme, že největší potenciál má netkaná textilie a pokud bychom ji chtěli využívat 

do 500 g/m2, zajímala by nás pouze 1/16 z celého jejího rozsahu. To vše ale platí 

pouze za předpokladu, že kondenzace probíhala stejně na hydroizolaci a stejně 

v materiálech. Následující obrázek však ukazuje, že tomu bylo u některých 

materiálů jinak. 
 

 
Obr. 16: Ukázka hydroizolace po měření a vyjmutí materiálů 

Na Obr. 16 jsou vidět 4 obrysy materiálů, které byly pod hydroizolací 

umístěny. Pouze jeden materiál, a to pěna Askina, byl schopen nasát všechnu vodu 

v ploše, kterou byl k hydroizolaci přiložen. Ostatní materiály absorbovaly pouze 

část vody, ale další část jimi prošla a vysrážela se na hydroizolaci. Dochází tak 

ke zkreslení výsledků v Tabulka 2. Tento výpočet totiž předpokládá, že nedojde 

ke vysrážení pod materiálem, ale materiál vše absorbuje. Pokud zahrneme tuto 

skutečnost, koeficienty by měly být menší. 

Příklad: netkaná textilie absorbovala 0,0762 g, znamenalo to množství 

kondenzátu 25,3 g/m2. Část vody (pro ilustraci uvažujme stejné množství) se 

vysrážela nad vzorkem pod hydroizolací. Kdyby k tomu nedošlo, tak by všechno 

množství vody bylo přítomno v materiálu a byl by jej tam dvojnásobek, tedy 

50,6 g/m2. Tím pádem by koeficient pro přepočet na skutečné množství byl 

1,09 namísto 2,18.  

Koeficienty pro přepočet a tedy i přepočtená množství u materiálů kromě 

pěny Askina je tedy potřeba brát s rezervou, proto jsem se rozhodl měření 

zopakovat. 
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Měření více materiálů 2: 

Rozdíl u druhého měření spočíval v tom, že v boxu bylo kolem materiálů pouze 

jedna vrstva netkané textilie, aby byl spolehlivější dotyk chladící podložky 

s měřenými materiály. 

V kontrolním boxu došlo ke kondenzaci 51,38 g/m2. 

Tabulka 3: Výsledky měření kondenzace 

materiál
rozdíl 

hmotností [g]

kondenzát nepřepočten 

[g/m2]

kouficient pro 

přepočet [-]

teoretický rozsah (přepočten na 

skutečnou kondenzaci) [g/m2]

pěna Aksina Foam 0,4513 121,3 0,42 2757

vpichovaná netkaná textilie 0,1229 40,7 1,26 4738

vlněná technická plst 0,3896 138,7 0,37 1096

netkaná textilie 0,0574 19,0 2,70 9956  
Výsledky jsou velice podobné, pozorovaný rozdíl byl v tom, že u vlněné 

technické plsti došlo stejně jako u pěny Askina k absorpci veškeré vody, nic se 

pod těmito materiály nevysráželo. Pod dalšími dvěma materiály k tomu ale došlo i 

v tomto případě. 

Materiály v boxu s vysokou vlhkostí 

Materiály také byly přes noc umístěny do boxu s vysokou vlhkostí a bylo 

zkoumáno, jaké množství vody budou absorbovat. Z naměřených hodnot můžeme 

po přepočtu usoudit, jaké fiktivní množství kondenzátu materiály obsahují oproti 

suchému stavu. 

Tabulka 4: Výsledky měření v boxu s vysokou vlhkostí 

materiál
rozdíl 

hmotností [g]

kondenzát 

nepřepočten [g/m2]

přepočten na skutečnou 

kondenzaci [g/m2]

pěna Aksina Foam 0,3243 87,2 37

vpichovaná netkaná textilie 0,0505 16,7 21

vlněná technická plst 0,324 115,3 43

netkaná textilie 0,0162 5,4 15  
Množství vody ve vzorcích bylo přepočítáno podle konstanty druhého 

měření. Množství vody v těchto materiálech by se mělo ustálit objemově. U pěny 

Askina a vlněné technické plsti předpokládáme z výsledků předchozího měření 

nejdokonalejší přenos vlhkosti, tím pádem spolehlivě určenou konstantu 

pro přepočet množství kondenzátu. Můžeme pak tvrdit, že v těchto vzorcích by 

mělo být stejné fiktivní množství kondenzátu, přibližně 40 g/m2. To, že se množství 

v jiných materiálech liší, potvrzuje vyřčenou obavu, že přepočet nemusí být 

naprosto správný kvůli srážení vlhkosti i pod materiálem. Konstanta (a tedy i 

teoretický rozsah) pro vpichovanou netkanou textilii by tedy měla být poloviční a 

pro netkanou textilii méně než třetinová, aby absorbovaná množství odpovídala. 

Tyto materiály se tedy nehodí pro výrobu snímače, když část vody kondenzuje 

pod nimi a část v nich, to by výrazně znesnadňovalo jejich kalibraci. 
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Toto měření s více materiály zároveň mělo sloužit pro výběr vhodných 

materiálů, přesnější měření bude pro materiály provedeno samostatně. 

Měření s pěnou Askina 

Z výsledků provedených měření byla pěna Askina vybrána jako nejvhodnější 

z měřených materiálů, který může být alternativou k sádře. Byla provedena další 

dvě samostatná měření, aby bylo možné upřesnit konstantu přepočtu. 

Tabulka 5 Výsledky měření kondenzace v pěně Askina 

materiál čas [h:mm]
změřený kondenzát 

[g/m2]

rozdíl 

hmotností [g]

kondenzát 

nepřepočten 

[g/m2]

kouficient pro 

přepočet [-]

teoretický rozsah  

[g/m2]

pěna Aksina Foam 3:30 57,7 0,4007 107,7 0,54 3487

měření 2 3:00 55,5 0,3677 98,8 0,56 3656

Ze dvou provedených měření můžeme konstantu zprůměrovat na 0,55, maximální 

rozsah je kolem 3500 g/m2 kondenzátu. 

6.1.3 Závěr 

V měření byly srovnány materiály podle jejich sorpčních schopností. Sádra jako 

první zvolený materiál poskytuje maximální rozsah kolem 600 g/m2 kondenzátu a 

tak by mohla postačovat pro účely našeho měření. Z dalších vybraných materiálů 

byla vybrána pěna Askina, která má rozsah až do 3500 g/m2. U těchto dvou 

materiálů byly opakovaně ověřeny konstanty přepočtu na množství kondenzátu. 

Praktický rozsah snímačů ale ve výsledku bude asi o 40 g/m2 menší, a to kvůli 

vlhkosti vzduchu. Vycházím z toho, že pokud materiály umístíme do boxu s 90% 

vlhkostí vzduchu, absorbují množství vody, které v přepočtu odpovídá necelým 

40 g/m2 kondenzátu. 

6.2 Měření elektrických parametrů materiálů 

Cíl: Změřit parametry různých materiálů při navlhání (kapacita, impedance, fáze), 

zhodnotit rozdíly a vybrat vhodný materiál jako absorpční vrstvu. 

6.2.1 Popis měření: 

Měření bylo prováděno v přípravku na měření permitivity Agilent 16451B 

s asistencí impedančního analyzátoru HP 4294A. Byly využity vzorky materiálů 

 předchozího měření, ze sádry byl vyroben odlitek do odřezku 40 mm PVC trubky 

o výšce 4,4 mm. Vzorky byly vkládány do přípravku pro měření impedance s větší 

elektrodou (průměr 38 mm), elektrody byly pro spolehlivé zajištění elektrické 

izolace přelepeny izolepou. Díky tomuto kroku bylo možné použít kontaktní 

metodu měření, která je jednodušší a není potřeba uvažovat vzduchovou mezeru. 
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U materiálů byla měřena jejich impedance, fáze, paralelní kapacita a paralelní 

odpor pro kmitočty 100 kHz až 5 MHz. Zaznamenávána byla také vzdálenost 

elektrod. První měření bylo provedeno pro suché vzorky, poté byly materiály plně 

nasyceny a měřeny při vypařování. Do grafů pak byly vyneseny charakteristiky 

materiálů (permitivita a fázový rozdíl) pro kmitočet 5 MHz, který byl zobrazován i 

v dalších měřeních. Vypočtená permitivita byla stanovena jako podíl kapacity Cp 

měřeného vzorku a kapacity stejně široké vzduchové mezery. 

Použité přístroje: 

Impedanční analyzátor HP 4294A 

Přípravek pro měření permitivity Agilent 16451B 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

6.2.2 Výsledky měření 

 
Obr. 17: Závislost permitivity materiálů na nakapaném množství při 5 MHz 

U některých měření došlo k relativně velkých odchylkám, je to způsobeno 

tím, že patrně nebyly plně přitisknuty elektrody a byla přítomna drobná 

vzduchová mezera, která měla za následek snížení kapacity a zvětšení fázového 

rozdílu, některé takové hodnoty byly v těchto grafech vymazány, kromě pěny 

Askina Foam, kde se jednalo o chybu více po sobě jdoucích měření, tedy to nebyla 

náhodná chyba, ale již systémová - jedná se o měřené hodnoty v rozpětí cca 13 až 

19 g). U všech ostatních materiálů dochází k nárůstu kapacity s přibývajícím 

množstvím vody. 

Některé skokové změny mohou být způsobeny nehomogenní distribucí vody 

v materiálu. Bylo provedeno zkušební měření - 5x byl vzorek umístěn do přípravku 
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pro měření permitivity do různých míst a kapacita se mezi jednotlivými měřeními 

lišila až o 10 %, je tedy výsledky brát pro zjištění tvaru charakteristiky, ale ne 

pro přesné údaje. 
 

 
Obr. 18: Závislost fázového rozdílu materiálů na nakapaném množství při 5 MHz 

V průběhu měření fázového rozdílu materiálů vidíme podobnost mezi všemi 

materiály. Pokud je materiál suchý, chová se jako ideální kondenzátor (fázový 

rozdíl - 90 °). Pokud dojde k mírnému navlhnutí, prudce poklesne jeho fázový 

rozdíl a až s přibývajícím množstvím se začne přibližovat k -90 ° (to záleží 

na materiálu, rozpětí je mezi -72 ° a -87 °).  

U materiálu Askina Foam je průběh jiný, ale kvůli chybě měření. Od plného 

nasycení do 19 g jsem dodržoval konstantní vzdálenost elektrod i přes fakt, že 

přibližně od 22 g se materiál začal vlivem vypařování vody smršťovat. Zpětně už 

ale nelze říct, které hodnoty vyloučit. Z hlediska měření kapacity by měly být 

vyloučeny hodnoty v rozsahu 13 až 19 g, z hlediska měření fáze bychom mohli 

považovat za chybné hodnoty nad 20 g vody. Vzhledem k tomu, že u materiálu 

Askina bylo jasně vidět, že vypařování probíhá nerovnoměrně (vytvářela se suchá 

místa v navlhlém materiálu), může být také vnesena jistá chyba manipulací 

se vzorky a jejich opakovaným umisťováním mezi elektrody. U ostatních materiálů 

nelze jednoznačně rozhodnout o homogenním rozložení vody, protože kontrast 

suchého a vlhkého materiálu nebyl tak znatelný. 

S ohledem na výsledky ale můžeme tvrdit, že charakteristiky mají 

pro všechny materiály podobný tvar - pro vyšší množství vody je měřena vyšší 

kapacita, fáze s narůstajícím množstvím vody klesá a pak opět narůstá.  
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6.2.3 Závěr 

V tomto měření bylo zkoumáno porovnání elektrických parametrů materiálu 

v závislosti na jejich nasycení vodou. Při měření došlo k jistým chybám, jako 

například zjištěné nehomogenní rozložení vody či chybná manipulace 

se vzdáleností elektrod u pěny Askina, která se smršťovala. Důležitější než přesné 

hodnoty na křivkách jsou v tomto okamžiku přibližné charakteristiky a vzájemné 

porovnání.  

Z hlediska elektrických parametrů nebyl mezi materiály zaznamenán výrazný 

rozdíl ve smyslu, že by některý z materiálů měl vhodnou nebo nevhodnou 

charakteristiku. Materiály se chovají podobně, pouze je jiný rozsah kapacit a také 

v jaké oblasti je kapacita nejvyšší. Výběr vhodného materiálu tak bude záviset 

na absorpčních možnostech. 

Závěrem společně i s předchozím experimentem (6.1 Měření kondenzace 

v materiálech) je to, že vpichovaná netkaná textilie a netkaná textilie nebyly 

schopny absorbovat všechnu vodu při kondenzaci, ale část jimi prošla a 

zkondenzovala na podložce. Tyto materiály bych vyřadil z výběru, protože se nám 

tato vlastnost nehodí a koeficient pro přepočet zkondenzovaného množství může 

být chybně určen. Pro další měření bych kromě běžně používané sádry zvolil pěnu 

Askina, kterou voda neprošla a pěna jí byla schopna absorbovat, a která má 

největší rozsah měřených kapacit, snímač by tedy měl mít největší citlivost. 

6.3 Měření kapacity deskových kondenzátorů 

se sádrou 

Cíl: První experimenty pro měření změny kapacity kondenzátoru byly provedeny 

s deskovými kondenzátory a sádrovými bloky nad nimi. Cílem bylo zjistit rozdíl 

mezi jednotlivými tvary elektrod, najít vhodnou měřicí frekvenci a zjistit, zda je 

změna elektrických vlastností dostatečná v požadovaném intervalu. 

6.3.1 Popis měření: 

Při měření byly vzorky nejprve plně nasyceny destilovanou vodou a poté 

po každém změření kapacity byly zváženy. Kapacita byla měřena RLC metrem 

HIOKI 3532 a přípravkem 9261 Test Fixture, který má oproti klešťovým sondám 

vyšší frekvenční rozsah (5 MHz). Také nabízí větší opakovatelnost, u klešťové 

sondy výrazně záleželo na umístění přívodních vodičů. 

Použité přístroje: 

RLC metr HIOKI 3532 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 
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Přepočet vody na zkondenzované množství: 0,1 g ≈ 100 g 
 

 
Obr. 19: Měřicí přípravek HIOKI 9261 test fixture s připojeným snímačem 

6.3.2 Výsledky měření 

Měření 1 

RLC metr HIOKI, měřicí kmitočet 5 kHz a 5 MHz, U = 1 V, průměrování 16 měření 

 
Obr. 20: Závislost kapacity deskových kondenzátorů se sádrou na množství vody při 5 kHz 
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Obr. 21: Závislost kapacity deskových kondenzátorů se sádrou na množství vody při 5 MHz 

Z těchto dvou grafů je patrné, že na nízkých kmitočtech dochází k zastavení 

nárůstu kapacity po malém nasycení vodou a není zplna využit potenciál absorpce 

sádry. U vyššího kmitočtu k tomu ale nedochází a kapacita se zvyšuje v celém 

rozsahu. Z trendu vyčnívají 2 hodnoty, ale patrně se jedná o hrubé chyby měření, 

zbytek křivek je hladký. Nejlepší charakteristiku má křivka kondenzátoru č. 1, tedy 

kondenzátoru s nejmenší mezerou mezi elektrodami. Pokud provedeme přepočet 

na množství kondenzátu, je rozsah takového snímače až 600 g/m2 (pro používané 

rozměry sádrových destiček je možné použít hrubý přepočet 0,1 g ≈ 100 g/m2). 

Měření 2 

Dále jsem se rozhodl měřená data rozšířit i o frekvence 100 kHz a 1 MHz, aby byla 

viditelná jistá frekvenční závislost a bylo možná rozhodnout, v jakém řádu 

frekvencí by měl pracovat zvolený převodník kapacity. 

RLC metr HIOKI, měřicí kmitočet 100 kHz a 1 MHz, U = 1 V, průměrování 
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Obr. 22: Závislost kapacity deskových kondenzátorů se sádrou na množství vody při 100 kHz 

 
Obr. 23: Závislost kapacity deskových kondenzátorů se sádrou na množství vody při 1 MHz 

Z grafů je patrné, že vždy dojde k nasycení a od určitého množství vody se 

nezvyšuje kapacita. Pro vyšší kmitočet k tomu dochází pro větší množství 

absorbované vody. Stále zůstává v platnosti, že kondenzátor 1 je nejpoužitelnější 

díky rozsahu měřených kapacit. 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

kapacita Cs [pF] 

množství vody [g] kondenzátor 1 kondenzátor 2 kondenzátor 3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

kapacita Cs [pF] 

množství vody [g] kondenzátor 1 kondenzátor 2 kondenzátor 3 



 

 31 

6.3.3 Závěr 

Z výsledků měření deskových kondenzátorů plyne, že jsou nepoužitelné či 

použitelné s malým rozsahem pro nízké frekvence, ale pro nejvyšší měřicí kmitočet 

5 MHz byly snímače použitelné v celém svém rozsahu, jejich křivka byla 

monotónní, kapacita byla v rozsahu přibližně 1,5 až 8,5 pF. Jako nejvhodnější se 

jeví kondenzátor č. 1 (kondenzátor s nejmenší mezerou mezi deskami), který má 

největší rozsah měřených kapacit. Pokud bychom použili převodník pracující 

na kmitočtu 5 MHz, mohl by tak vzniknout snímač s rozsahem přibližně 550 g/m2. 

6.4 Měření s převodníkem Texas Instruments FDC 

2114 

Cíl: V minulém experimentu (6.3 Měření kapacity deskových kondenzátorů 

se sádrou) se ukázalo, že pro měření kapacity sádrových desek nad kondenzátory 

je nutné používat vysoké kmitočty. Byl vybrán převodník kapacity FDC2114 [12] 

od firmy Texas Instruments pracující na rezonančním principu. Jedná se o 12-

bitový převodník kapacity C na číselnou hodnotu. Sleduje rezonanční kmitočet 

paralelního LC obvodu, kam je náš snímač připojen jako proměnná kapacita, 

indukčnost v obvodu zůstává konstantní. Pro měření byl používán vývojový kit 

FDC2114EVM, kde je čip osazen včetně komunikace a jsou pouze připraveny 

vývody pro připojení měřené kapacity.  

Cílem tohoto experimentu je seznámení se s převodníkem Texas Instruments 

FDC 2114 a změřit závislost kapacity na nakapaném množství. 

6.4.1 Popis měření: 

První měření s tímto převodníkem provedl kolega Matěj Lang, ale nedospěl 

k požadovaným výsledkům, změřená charakteristika nebyla monotónní, 

s přibývající vodou se kapacita nejdříve snižovala a poté zvyšovala (viz Obr. 25). 

Mým cílem bylo provést stejné měření, zjistit příčinu neúspěchu a pokusit se 

problém vyřešit. 

Podobně jako u všech měření, na sádrové destičky přilepené na deskových 

kondenzátorech (označeny jako snímač 1 a snímač 2) bylo nakapáno množství 

vody potřebné pro plnou absorpci a při vypařování byla v jistých intervalech 

měřena kapacita a rezonanční frekvence pomocí převodníku TI FDC 2114. 

Dále jsem provedl jednoduchý experiment, zda převodník vůbec měří dobře. 

Byly k němu připojeny různé kondenzátory (řádově jednotky pF) a změna měřené 

kapacity (převodník má jistý offset, proto uvádím změna kapacity) odpovídala 

hodnotě připojeného kondenzátoru. Převodník tedy měří dobře, problém je 

potřeba hledat v připojených snímačích. 
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Dalším krokem bylo nahrazení vrstvy kaptonu, která zajišťovala oddělení 

sádry a vodivých desek kondenzátoru, za vrstvu obyčejné lepicí pásky.  Toto 

měření ukázalo, že problém stále přetrvává a příčinou není použití kaptonu.  

Použité přístroje: 

RLC metr HIOKI 3532, HIOKI Test Fixture 9261 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Převodník Texas Instruments FDC 2114 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přepočet vody na zkondenzované množství: 0,1 g ≈ 100 g 
 

 
Obr. 24: Umístění snímače v převodníku Texas (nemá dotyk s podložkou) 

  



 

 33 

6.4.2 Výsledky měření 

Měření 1  

Cíl - změřit závislost kapacity převodníkem Texas a pomocí RLC metru 

na nakapaném množství vody, ověřit opakovatelnost s měřením p. Langa 
 

 
Obr. 25: Závislost kapacity snímače 1 na nakapaném množství pomocí převodníku 

TI FDC 2114 

Z grafu je viditelný shodný trend kapacity, měření se však liší drobným 

posuvem. Toto bylo později vysvětleno tím, že u měření p. Langa byly měřeny  dva 

snímače zároveň a převodník byl umístěn vodorovně na stole. V mém případě byl 

připojen pouze jeden snímač (je indikováno o cca 0,2 pF méně) a převodník byl 

umístěn vertikálně, aby nebyl ovlivňován parazitní kapacitou od podložky, která 

záleží na aktuální vzduchové mezeře mezi snímačem a stolem. 
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Obr. 26: Závislost rezonanční frekvence převodníku TI FDC 2114 pro snímač 1 

na nakapaném množství 

Z měřených charakteristik je patrné, že pro narůstající množství kondenzátu 

není monotónní průběh rezonanční frekvence a tím pádem i měřené kapacity. Jako 

možnou příčinu jsem určil, že měřená kapacita bude záviset na měřicím kmitočtu a 

problémem může být rezonanční princip. Při vypaření jistého množství se zmenší 

podíl vody v pórech, dojde ke snížení kapacity a permitivity a tím pádem se změní i 

měřicí kmitočet. A tato změna měřicího kmitočtu může mít za následek mírný 

posun měřené kapacity, protože měříme na jiném kmitočtu a křivka tak není 

vztažena ke stejné hodnotě. Abych tuto možnost ověřil, provedl jsem měření s RLC 

metrem na kmitočtech mezi 4 a 5 MHz. 

Natavení: RLC metr HIOKI, měřicí kmitočet 4 až 5 MHz, U = 1 V, průměrování 

16 měření, možnost měření slow2, provedena korekce open a short 

 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

rezonanční 
frekvence [MHz] 

nakapané množství [g] 



 

 35 

 
Obr. 27: Závislost kapacity snímače 1 na nakapaném množství pro různé frekvence, měřeno 

pomocí RLC metru 

Pozn.: Graf byl oříznut o poslední hodnotu, vybočovala z trendu, zřejmě 

kromě nasycené sádry se vytvořila vrstva vody pod ní 

Tento graf má demonstrovat závislost kapacity snímače pro různé frekvence. 

Nejdříve byly zvoleny frekvence v rozsahu 4,8 až 5 MHz, protože se nejvíce blížily 

rezonanční frekvenci převodníku. Nakonec byl ale měřený interval rozšířen 

o frekvence od 4 MHz. 

Měření prokázalo, že na rozdílných frekvencích nedochází k příliš velkým 

odchylkám, křivky se v podstatě překrývají. Můžeme tedy tvrdit, že 

při přelaďování dochází k jistým změnám měřené kapacity (můžeme si to 

představit jako pohyb mezi jednotlivými měřenými charakteristikami), ale tato 

změna je relativně malá a nebude příčinou nemonotónní měřené charakteristiky 

s rezonančním převodníkem. 

Výsledky se snímačem 2 (který se liší tím, že má větší mezeru mezi deskami 

kondenzátoru) dopadla velmi podobně, proto zde nejsou prezentována. Toto 

měření dokázalo potvrdit opakovatelnost měření, ale ani pomocí RLC metru jsem 

nedokázal vysvětli nemonotónní průběh kapacity a rezonanční frekvence. 

Měření 2 

Cíl - změřit závislost kapacity převodníkem Texas a pomocí RLC metru 

na nakapaném množství vody, kdy vrstva kaptonové pásky mezi sádrou a 

kondenzátorem bude nahrazena izolepou 

RLC metr HIOKI, měřicí kmitočet 4 až 5 MHz, U = 1 V, průměrování 

16 měření, možnost měření slow2, provedena korekce open a short 
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Obr. 28: Závislost kapacity snímače 1 na nakapaném množství pro různé frekvence, měřeno 

pomocí RLC metru, místo kaptonu izolepa 

I v tomto grafu vidíme skoro zanedbatelný vliv měřicí frekvence na měřenou 

kapacitu. Srovnejme si měřené průběhy pro izolepu a kapton pro jednu měřicí 

frekvenci, ať je patrný rozdíl. Zvolil jsem měřicí frekvenci 5 MHz, která je nejblíže 

rezonanční frekvenci převodníku Texas. 
 

 
Obr. 29: Závislost kapacity snímače 1 pro frekvenci 5 MHz, měřeno pomocí RLC metru, 

kapton i izolepa 

V grafu je patrný jistý rozdíl mezi použitým izolačním materiálem. Lze tvrdit, 

že pro izolepu má snímač větší rozsah hodnot, tedy větší citlivost. V současné chvíli 

se ale nebudeme soustředit na tento parametr, hledáme totiž příčinu 

nemonotónního průběhu kapacity měřené převodníkem. 
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6.4.3 Závěr 

Tyto experimenty prokázaly, že měření kapacity v závislosti na nakapaném 

množství vody pomocí převodníku Texas jsou opakovatelná a vliv vrstvy mezi 

sádrou a deskou kondenzátoru (konkrétně kapton a izolepa) byl nepatrný. Bohužel 

se nepodařilo vysvětlit, proč je průběh měřené frekvence nemonotónní a v první 

části křivka kapacita klesá. Řešení tohoto problému bude cílem dalšího 

experimentu, kde se budu soustředit na parametry sádry. Nebudu ale měřit pouze 

její kapacitu, ale i další parametry. 

6.5 Měření parametrů sádry 

Cíl: V předchozím experimentu jsem narazil na problém, že měřené výsledky 

pomocí RLC metru a převodníku pracujícím na rezonančním principu se liší. Budu 

tedy opětovně měřit parametry sádry při navlhání pomocí RLC metru, ale kromě 

kapacity budu měřit i impedanci a fázový rozdíl. Pokusím se zjistit, proč dochází 

k nemonotónnímu průběhu měřené kapacity pomocí převodníku Texas FDC 2114. 

6.5.1 Popis měření: 

Měření bylo provedeno se sádrovými destičkami přilepenými na kondenzátorech, 

označeny jako snímač 1 a 2. Na oba materiály bylo nakapáno maximální množství 

vody, dokud sádra byla schopna absorbovat vodu. Když se na povrchu utvořila 

kapka, byl vzorek osušen, chvíli jsem počkal na ustálení a začalo měření. Měření 

tedy probíhalo od hodnot maximální absorpce po suchý stav, tedy jako ve všech 

předchozích měřeních. Přípravky byly měřeny pomocí RLC metru, 100 kHz, 1, 3 a 

5 MHz. 

Použité přístroje: 

RLC metr HIOKI 3532, HIOKI Test Fixture 9261 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přepočet vody na zkondenzované množství: 0,1 g ≈ 100 g 

6.5.2 Výsledky měření 

RLC metr HIOKI, měřicí kmitočet 100 kHz, 1, 3 a 5 MHz, U = 1 V, průměrování 

16 měření, možnost měření slow2, provedena korekce open a short 

Výsledky ukázaly, že snímač 1 a 2 se chová podobně, jsou zde prezentovány 

pouze výsledky snímače 1 
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Obr. 30: Závislost kapacity snímače 1 na nakapaném množství vody 

Toto měření je podobné některým dříve provedeným v části 6.3, měření se 

shodují v tom, že na nízkých frekvencích dojde brzy k zastavení růstu kapacity.  

U těchto měření ale byla kromě kapacity zapisována jiná data, jako například 

fázový rozdíl. 
 

 
Obr. 31: Závislost fázového rozdílu snímače 1 na nakapaném množství vody 

Z tohoto grafu je patrné, že v suchém stavu se snímač chová na všech 

frekvencích jako ideální, nebo téměř ideální kondenzátor bez parazitních jevů. 

Při  malém nárůstu množství vody se fázový rozdíl zmenší a poté dochází k jeho 

zpětnému nárůstu. U frekvence 100 kHz se snímač kromě malého množství vody 

chová jako dobrý kondenzátor, ale jak jsme viděli v předchozím grafu, jeho rozsah 
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je malý. Čím vyšší je měřená frekvence, tím je extrém fázového rozdílu při vyšším 

množství vody a klesá pomaleji. Pro všechny měřené frekvence ale platí, že fázový 

rozdíl neklesne pod -60°. 

Tvarově si je křivka pro kmitočet 5 MHz velmi podobná s křivkou rezonanční 

frekvence převodníku Texas. Pro úplnost dodejme, že rezonanční frekvence 

převodníku se pohybuje mezi 5,2 a 5,4 MHz a tato podobnost tedy bude 

opodstatněná, nejspíše to bude spolu souviset. 
 

 
Obr. 32: Závislost rezonanční frekvence převodníku Texas a fázového rozdílu při frekvenci 

5 MHz na nakapaném množství 

Dalším parametrem, který jsem vynesl do grafu je činitel jakosti, který udává, 

jak vysoký proud či napětí se nakmitá při rezonanci, určuje tedy kvalitu 

rezonančního obvodu. 
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Obr. 33: Závislost činitele jakosti snímače 1 pro různé frekvence, měřeno pomocí RLC metru 

Pozn.: V tomto grafu jsem již vynechal měřicí frekvenci 100 kHz, která pro 

naše účely není vhodná a její graf nemá monotónní průběh 

Činitel jakosti je tangensem fáze, proto křivky mají do jisté míry podobný 

charakter (jsou inverzní). Oba grafy mají extrém v místě, kdy je na snímač 

nakapané malé množství vody. Výsledky by si měly být podobné s měřenou 

kapacitou, ale vlivem jiných měřítek a velké kapacitě snímače naprázdno tento 

rozdíl nevynikne tak, jako u porovnání úhlu a rezonanční frekvence. 

Z výsledků provedeného měření můžeme soudit, že převodník je citlivý 

na vlastnosti kondenzátoru. Pokud má kondenzátor fázi -90 °, tak měří správné 

údaje. Pokud je ale fáze kondenzátoru jiná, znamená to, že roste jeho odpor 

(paralelní i sériový), jinak vyjádřeno klesá jeho činitel jakosti. Ačkoliv by 

rezonanční frekvence neměla záviset na velikosti činitele jakosti (na něm závisí 

amplituda), jeví se to jako pravděpodobné vysvětlení měřeného jevu. Jelikož 

neznáme přesnou konstrukci převodníku a výrobce neuvádí, zda je převodník 

citlivý na fázový rozdíl a jakost rezonančního obvodu, nelze to tvrdit s naprostou 

jistotu. 

6.5.3 Teoretický výpočet rezonanční frekvence 

Jelikož s převodníku TI FDC 2114 dochází při narůstajícím nakapaném množství 

k nemonotónnímu průběhu frekvence (nejprve klesání a potom nárůst), tedy i 

k nemonotónnímu průběhu měřené kapacity, pokusil jsem se o teoretický výpočet 

rezonanční frekvence RLC obvodu, který používá převodník FDC 2114. 
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Ideální schéma rezonančního obvodu převodníku Texas vypadá takto: 
 

 
Obr. 34: Schéma ideálního rezonančního obvodu 

Základem rezonančního obvodu je cívka L1 o indukčnosti 18 μH a 

kondenzátor o kapacitě 33 pF. K těmto dvěma prvkům je paralelně připojena 

měřená kapacita C2. Toto schéma však předpokládá ideální měřený kondenzátor 

(bylo ověřeno, že se skutečným kondenzátorem to funguje), avšak námi vyrobený 

snímač se nechová jako ideální kondenzátor, doplníme jej o sériový odpor. 

 
Obr. 35: Schéma reálného rezonančního obvodu 

Toto schéma už více odpovídá skutečnosti, že sádrový snímač se nechová 

jako ideální kondenzátor, ale má jistý sériový odpor způsobující daný ztrátový 

činitel. Sestavil jsem rovnici pro admitanci Y (převrácená hodnota impedance) 

tohoto zapojení: 

    
 

    
 

 

     
 

 

      
 (10) 

Zlomky jsem převedl na společný jmenovatel, provedl úpravu a výraz rozdělil 

na reálnou a imaginární část. Rezonance vychází z předpokladu, že velikost 

imaginární části je nulová. Výsledkem je relativně složitá kvadratická rovnice, jejíž 

řešení udává rezonanční frekvenci. (pro zjednodušení uvádějme prvky L1, C1 a R1 

bez indexů). 
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(11) 

Do rovnice jsem dosadil parametry snímače změřené při frekvenci 5 MHz 

(nejbližší rezonanční frekvenci) a vynesl jsem závislost rezonanční frekvence 

na nakapaném množství do grafu. Takto vypočtenou teoretickou rezonanční 

frekvenci jsem porovnal s frekvencí, kterou měřil převodník FDC 2114. 
 

 
Obr. 36: Závislost rezonanční frekvence na nakapaném množství 

Z grafu je patrné, že teoretický průběh rezonanční frekvence má být 

monotónní, tím pádem by i měřená kapacita měla být monotónní. Abych vyloučil 

případnou chybu výpočtu, pokusil jsem se ale obvod mírně transformovat, celou 

situaci jsem převedl do stavu, že sádrový snímač nebudeme reprezentovat pomocí 

sériového modelu (kondenzátor a odpor v sérii), ale pomocí paralelního modelu. 
 

 
Obr. 37: Schéma reálného rezonančního obvodu (paralelní) 

Jediné, co je potřeba je převést měřenou kapacitu Cs na kapacitu Cp a výpočet 

rezonanční frekvence se dokonce zjednoduší. V tomto schématu totiž paralelní 
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odpor R1 nezasahuje do podmínek rezonance (neovlivňuje rezonanční frekvenci, 

pouze ovlivňuje útlum, tedy velikost napětí). 

Přepočet z Cs na Cp: 

     
 

      
   

     (12) 

Výpočet rezonanční frekvence: 

   
 

           
 (13) 

Výsledky tímto druhým výpočtem vyšly téměř shodně (odchylky v řádu 

desetin %), lze tedy říct, že by chyba ve výpočtu být neměla. Teoreticky by tedy 

rezonanční frekvence měla stále klesat (i přes to, že dochází k nemonotónnímu 

průběhu fázového rozdílu), ale praktické měření ukazuje jiné výsledky. Své 

výpočty jsem ověřil v simulačním programu Multisim a ty je s minimálními 

odchylkami potvrdily. 

6.5.4 Závěr 

Cílem tohoto měření bylo změřit parametry snímače se sádrou a pokusit se 

vysvětlit, proč dochází k neočekávanému průběhu měřené závislosti kapacity 

na nakapaném množství vody.  

Při měření RLC metrem se kapacita snímače stále zvyšuje, avšak dochází 

k nemonotónnímu průběhu úhlu impedance (a tím pádem ke změně sériového 

odporu, činitele jakosti atd.). Nejspíše tato změna fáze ovlivňuje měřený 

rezonanční kmitočet a vypočtenou kapacitu převodníku Texas. 

Pro ověření byly provedeny teoretické výpočty (pro parametry, které byly 

naměřeny RLC metrem při frekvenci 5 MHz), ale podle nich by se měl rezonanční 

kmitočet zmenšovat i přes nemonotónní průběh úhlu impedance, jinými slovy to, 

že rezonanční frekvence nezáleží na činiteli jakosti. Stejné výsledky vykazuje i 

simulace v Multisimu. 

6.6 Měření s převodníkem Texas Instrument 

LDC1041 

Dalším postupem byla záměna převodníku. Druhý převodník byl také od firmy 

Texas Instruments, a to konkrétně model LDC1041[13]. To je 24-bitový převodník 

indukčnosti L a 8-bitový převodník paralelního odporu RP na číslo. Ten byl ale 

upraven tak, že místo pevné kapacity a proměnné indukčnosti, která má být 

měřena, byla použita konstantní indukčnost a měřena byla proměnná kapacita. 

Oproti převodníku FDC2114 jsme tak získali informaci o tom, jaký je průběh 

paralelního odporu RP. Předpoklad byl takový, že převodník umožňuje měření 
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paralelního odporu, tak na něj nebude tak citlivý jako TI FDC2114 a případně bude 

možné vliv paralelního odporu korigovat. 

Pro začátek jsem udělal uvěřující měření, že jsem k převodníku připojil suchý 

snímač. Z rezonanční frekvence jsem si vypočítal kapacitu a poté jsem paralelně 

připojoval kondenzátory s malou kapacitou (řádově jednotky pF). Po připojení 

jsem odečetl rezonanční frekvenci a určil nárůst kapacity, který přibližně 

odpovídal velikosti připojeného kondenzátoru. Ověřil jsem si tak základní 

správnou funkci převodníku a správnost výpočtů. 

Další měření jsem provedl tak, že jsem k suchému snímači paralelně 

připojoval odpory od jednotek kΩ do MΩ. Chtěl jsem tak ušetřit časovou náročnost 

měření kapání na snímač pouhou změnou paralelního odporu, o který nám jde. Je 

potřeba brát v úvahu, že paralelní odpor není roven pouze připojeném odporu, ale 

kombinaci s odporem snímače, který je přibližně 400 kΩ.  
 

 
Obr. 38: Závislost rezonanční frekvence a indikované kapacity převodníku TI LDC 1041 na 

připojeném paralelním odporu 

Z grafu je viditelné, že při připojování odporů se měnila rezonanční frekvence 

v závislosti na paralelním odporu, kde jsem však předpokládal jeho neměnnost. 

Samozřejmě jistou úlohu mohou hrát parazitní vlivy (například parazitní kapacita 

odporu), ale těmi by trpěly všechny odpory byť v jiné míře, ale ne v tak zásadní, 

aby byla změřena taková charakteristika. 

Dále se ukázalo, že indikovaná kapacita  záleží na velikosti napětí (1, 2 nebo 

4 V) a také záleží na nastavených limitech minimálního a maximálního odporu 

v registrech. Toto nastavení určuje velikost budícího proudu. V jistých nastaveních 

se dokonce stalo, že došlo k rozkmitání měřené hodnoty paralelního odporu.  
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Bylo také provedeno měření, kdy bylo kapáno na snímač, jehož výsledky byly 

rozporuplné. U jednoho měření byla změřena monotónní charakteristika, avšak od 

jistých hodnot byla saturována hodnota paralelního odporu. U dalšího měření byly 

limity odporu pozměněny, ale charakteristika snímače již byla nemonotónní jako 

s předchozím převodníkem. 

Považuji měření s rezonančními převodníky za nevhodné z důvodu 

nespolehlivosti, ačkoliv dle pramenů je rezonanční metoda hojně využívána. 

V diplomové práci Měření permitivity a ztrátového činitele vody [14] se můžeme 

dozvědět, že ztrátový činitel vody je frekvenčně závislý. U rezonanční metody to 

může přinášet jistý problém, protože funguje na principu různých měřicích 

kmitočtů. Dále se můžeme dočíst, že ztrátový činitel také závisí na složení vody. 

Pokud je voda deionizovaná, má ztrátový činitel svoje maximum v jiné oblasti než 

u převařené pitné vody. V práci není rozebrána příčina tohoto rozdílu, ale prozatím 

předpokládejme, že složení kondenzované vody v pláštích budov bude neměnné. 

Popsané závislosti ztrátového činitele jsou ukázány na následujících obrázcích.  
 

 
Obr. 39: Závislost ztrátového činitele na frekvenci u deionizované vody 
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Obr. 40: Závislost ztrátového činitele na frekvenci u převařené pitné vody 

Pro další vývoj snímače bych se tedy snažil najít způsob, jak měřit kapacitu 

na jedné frekvenci bez přelaďování kmitočtu, protože pomocí RLC metrů byly 

změřeny monotónní charakteristiky. Nevýhodou však je, že výsledky měření 

se sádrou ukázaly nutnost měřit na vysokých frekvencích kvůli dostatečné 

citlivosti (řády MHz) a převodníky pracující na neměnné frekvenci zahrnují nižší 

spektrum (desítky kHz). Pokusím se zjistit, jaký nejnižší měřicí kmitočet by musel 

být použit u pěny Askina, aby výsledný pracovní rozsah snímače vyhověl 

požadavkům zadání. S ohledem na výrazně vyšší schopnost absorpce proti sádře je 

předpoklad, že by i pracovní kmitočet mohl být nižší. 

6.7 Měření s pěnou Askina 

Cíl: Po experimentech se sádrou a různými převodníky, které nevedly 

k uspokojivým výsledkům, jsem se rozhodl zaměnit vrstvu absorpčního materiálu. 

V kapitole 6.2 byly různé absorpční materiály porovnávány z hlediska 

dielektrických vlastností a pěna Asina Foam se ukázala jako vhodná. Vynikala 

svými absorpčními vlastnostmi a největší změnou kapacity. Nevýhodou bylo 

kolísání výsledků, ale při experimentech a u praktické realizace snímače bude pěna 

pevně přilepena k deskám kondenzátoru. Díky tomu by výsledky měly být stálejší 

Změřím parametry pěny Askina nalepené nad kondenzátorem při navlhání 

(kapacita, impedance, fáze) a zjistím tak její vhodnost pro použití na snímači 
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6.7.1 Popis měření: 

Nad kondenzátor označen jako číslo 3 byla nalepena kaptonová páska a nad ní byl 

lepidlem Pattex 100% přilepen kvádr z pěny Askina, jež byl vystřižen do rozměrů 

15x15 mm. Kondenzátor 3 sice nabízí z použitých kondenzátorů nejmenší citlivost, 

ale použil jsem jej z důvodu, že kondenzátory 1 a 2 byly ve stejné době měřeny 

s převodníky Texas Instruments a nechtěl jsem je ničit, aby byla zachována 

kontinuita pro vzájemné srovnávání výsledků. Při měření bylo na pěnu nakapáno 

cca 0,5 g vody a měření jsem provedl dvakrát po sobě, aby byla zjištěna i 

opakovatelnost měření. Při pohledu na pěnu bylo znatelné, že voda nebyla 

rovnoměrně rozprostřena, pěnu jsem několikrát prstem mírně stlačil a nyní už 

distribuce v materiál vypadala homogenně. Několik minut jsem před měřením 

vyčkal, během kterých jsem vzorek různě otáčel (na bok, nebo pěnou dolů). Měření 

neprobíhalo od hodnot maximální absorpce po suchý stav, ale pouze v rozsahu 

odpovídajícímu přibližně 1000 g/m2. 

Přípravek byl měřeny pomocí RLC metru, a to na frekvencích 100 kHz a 1, 3 a 

5 MHz. Do grafů ale byly vyneseny pouze výsledky pro vyšší kmitočty, které nás 

více zajímají. 

 

Použité přístroje: 

RLC metr HIOKI 3532, HIOKI Test Fixture 9261 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přepočet u pěny Askina na kondenzát: 0,1 g ≈ 240 g/m2  
 

 
Obr. 41: Nalepení pěny Askina nad deskovým kondenzátorem 
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6.7.2 Výsledky měření 

 
Obr. 42: Porovnání opakovatelnosti měření u snímače 3 (pěna Askina, RLC metr) 

Měření opakovatelnosti nedopadlo úspěšně, protože měřené charakteristiky 

se výrazně liší. Výsledky se shodují pouze v tom, že pro rostoucí kmitočet se 

snižoval rozsah měřených kapacit. Také jsem si u měření všiml, že docházelo 

k nerovnoměrnému vypařování, protože se začínala vytvářet suchá místa. Zřejmě 

to bylo následkem toho, že jsem chtěl měření označené mereni 2 uspíšit a snímač 

jsem mezi okamžiky odečítaní hodnot přikládal k ventilátoru počítače. Mereni 3 už 

probíhalo za normálních podmínek, kdy vypařování vody z pěny probíhalo 

pozvolně. 

Následně jsem výsledky porovnal s měřením pomocí impedančního 

analyzátoru, který jsem použil v následujícím měření (6.8) pro vytvoření 

kompletní kmitočtové závislosti. Podmínky měření charakteristiky označované 

mereni 3 a charakteristiky měřené impedančním analyzátorem byly stejné. 
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Obr. 43: Porovnání opakovatelnosti měření kapacity pěny Askina nad kondenzátorem (RLC 

metr a impedanční analyzátor) 

Z grafu je patrné, že až na poslední část křivky pro 1 MHz jsou měření 

relativně srovnatelná. Stále jsem ale zkoumal nehomogenitu vody v pěně, protože 

u sádry k ničemu takovému nedocházelo. Zkusil jsem na pěnu nakapat vodu 

na jednu stranu, na noc jsem ji uzavřel do sáčku a druhý den jsem zkoumal, zda se 

voda rozprostře do celého objemu. To se nestalo, u pěny bylo viditelné tmavší 

nabobtnalé místo, kam byla voda předchozí den nakapána. To je nevýhoda této 

zkrácené metody, kdy je na snímač kapáno malé množství vody. Kdyby probíhala 

absorpce, tak by byla rovnoměrná v celém objemu. Při kapání na pěnu tedy bude 

potřeba být obezřetný a sledovat homogenní rozmístění, aby byla měření 

porovnatelná. 

Dále jsem zkoumal vliv, kam je voda na snímači nakapána, zda je důležitá 

horizontální distribuce (u prostředního citlivého rozhraní mezi kondenzátory nebo 

na okrajích) nebo vertikální (blízko/daleko od kondenzátoru). Měření jsem 

provedl pomocí RLC metru HIOKI.  

Měřicí kmitočet 100 kHz, 1, 3 a 5 MHz, U = 1 V, průměrování 16 měření, 

možnost měření slow2, provedena korekce open a short 
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Obr. 44: Závislost distribuce vody v pěně Askina 

Z grafu je patrné, že nejdůležitější je vertikální distribuce, protože 

při nakapání na horní kraje se kapacita nezvýšila, při nakapání na střed se zvýšila 

mírně. Pokud došlo ke stlačení okrajů, voda se přiblížila deskám kondenzátorů a 

kapacita se výrazně zvýšila. I při stlačení středu se zvýšila a při čekání nezáleželo 

na orientaci v prostoru (tedy gravitaci), kapacita stále mírně rostla. Pokud došlo 

ke zmáčknutí, byl zaznamenán další nárůst kapacity, při krátkém čekání se už voda 

vypařovala a kapacita klesala. 

Čím je ale způsobeno to, že kapacita stále mírně narůstá při opakujícím se 

stlačování pěny? Domnívám se, že to může být způsobeno použitím lepidla, 

protože bylo tekuté a jeho při jeho nanášení jsem postupoval trochu nedbale. Mezi 

pěnu a kapton jsem lepidlo náhodně rozetřel po styčné ploše. To může znamenat, 

že pod pěnou mohou být malá volná místa, kam se voda může z pěny při stlačení 

dostat. Pro další vývoj nahradím vrstvu lepidla oboustrannou lepicí páskou, nebo 

lepidlo rozetřu rovnoměrně po celé ploše, abych tento vliv zmenšil. 

6.7.3 Závěr 

Byly změřeny parametry snímače, kdy byla nad deskový kondenzátor přilepena 

pěna Askina. Jedná se v podstatě o podobné výsledky jako se sádrou, ale díky 

absorpčním vlastnostem pěny Askina se měřená charakteristika pohybuje 

ve vyšších množství kondenzátu a bez nasycení měřené kapacity, než tomu bylo 

u sádry. V rozsahu do cca 1100 g/m2 byl i průběh fázového rozdílu monotónní, 

nemělo by to tedy způsobovat podivné chování převodníků s rezonančním 

způsobem měření. Velkým rozdílem oproti sádře ale je, že nejvhodnější 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

kapacita [pF] 

nakapané množství [g] 

měření postupného vypařování 
(měření 3) 
nakapána polovina na horní 
necitlivé strany 
nakapána druhá polovina nahodu 
doprostřed 
zmáčknuto na stranách 

zmáčknuto všude 

5 minut čekání, pěna nahoru 

5 minut čekání, pěna dolů 

zmáčknuto 

10 minut čekání, pěna dolů 

zmáčknuto 

10 minut čekání, pěna dolů 



 

 51 

charakteristika byla na nejnižším z měřených kmitočtů, u sádry to byl nejvyšší 

kmitočet.  

Měření opakovatelnosti dopadlo jednou neúspěšně z důvodu uspěchání, 

při dalším už byly výsledky relativně srovnatelné. Do budoucna ale může být 

kritická nerovnoměrná distribuce vody v pěně, vrstva tekutého lepidla bude 

nahrazena oboustrannou lepicí páskou, nebo lepidlem rovnoměrně rozetřeným 

po celém povrchu, což by tento jev mělo zmírnit. 

6.8 Měření snímačů impedančním analyzátorem 

U experimentů s převodníkem Texas LDC1041 jsem zmínil, že používané 

rezonanční převodníky nejsou vhodné pro měření kapacity z důvodu proměnné 

měřicí frekvence. Rozhodl jsem se dále zjistit, jaký nejnižší kmitočet bude ještě 

vhodný pro měření kapacity s pěnou Askina. 

6.8.1 Popis měření 

Využil jsem impedanční analyzátor HP 4294A a měřil jsem kapacitu a fázový rozdíl 

všech používaných snímačů, tedy snímače 2 se sádrou a snímače 3 s pěnou Askina 

v rozmezí kmitočtů 16 kHz až 12 MHz. Při této příležitosti jsem změřil i snímač 1 

se sádrou a zapojenou cívkou, konkrétně jsem hledal jeho rezonanční frekvenci. 

Při nasycování vzorků jsem postupoval jako u předchozích měření. 

Nastavení impedančního analyzátoru HP 4294A: napětí 0,5 V, frekvence 

16 kHz až 12 MHz, 801 hodnot frekvencí, bez průměrování, měřeny parametry 

impedance, fázový rozdíl, sériová kapacita 

Přepočet u pěny Askina na kondenzát: 0,1 g ≈ 240 g/m2  

Přepočet u sádry na kondenzát: 0,1 g ≈ 100 g/m2  

Pozn.: V obrázcích je fázový rozdíl označován termínem fáze. 
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6.8.2 Výsledky měření 

Měření se snímačem 2 (sádra) 

 
Obr. 45: Závislost kapacity sádry na nakapaném množství a frekvenci 

 
Obr. 46: Závislost fázového rozdílu sádry na nakapaném množství a frekvenci 

Z měřených závislostí můžeme konstatovat to, co bylo změřeno již dříve, 

jedná se o rozšíření pohledu ve větším spektru. Snímač se sádrovým kvádrem je 

nevhodný pro měření na nízkým kmitočtech, kdy se kapacita ustálí již při malém 
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množství vody. Se zvyšujícím se kmitočtem sice klesá rozsah měřených kapacit, ale 

snímač je citlivější až se jeho průběh přibližuje lineárnímu. Pro nízký kmitočet je 

fázový rozdíl snímače přibližně -90 °. Pro vyšší kmitočty je průběh takový, že 

při narůstajícím množství vody se fázový rozdíl zmenšuje a poté se opět začne 

zvyšovat. 

Měření se snímačem 3 (pěna Askina) 

 
Obr. 47: Závislost kapacity pěny Askina na nakapaném množství a frekvenci 

 
Obr. 48: Závislost fázového rozdílu pěny Askina na nakapaném množství a frekvenci 
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U snímače vyrobeného z pěny Askina můžeme zaznamenat do jisté míry 

podobný průběh měřených parametrů. Pro vyšší kmitočty klesá rozsah měřených 

kapacit a také citlivost, ale nedochází k ustálení kapacity na jisté hodnotě. Z těchto 

výsledků můžeme konstatovat, že snímač by byl schopen pracovat i na relativně 

nízkých kmitočtech. Tuto skutečnost si vysvětluji tím, že v pórech se nachází méně 

vody než u sádry a k saturaci kapacity by také došlo, ale až při větším nakapaném 

množství. Relativní vlhkost materiálu je v případě pěny menší pro potřebné 

nakapané množství k dosažení požadovaného rozsahu kondenzátu. 

Měření se snímačem 1 (sádra a cívka - rezonanční obvod) 
 

 
Obr. 49: Závislost impedance rezonančního kmitočtu snímače se sádrou na nakapaném 

množství a frekvenci 

Při měření rezonančního kmitočtu pomocí impedančního analyzátoru jsem 

dospěl k závěru, že rezonační frekvence se nachází v oblasti mezi 5,5 a 7,5 MHz a 

v průběhu je vidět vliv činitele jakosti na amplitudu s přibývající vodou. Převodník 

TI LDC 1041 je určen pro detekování kmitočtů 5 kHz až 5 MHz. Znamená to tedy, 

že byla zvolena nesprávná velikost indukčnosti cívky a rezonanční kmitočet je 

nad touto oblastí. Z druhého pohledu kdyby rezonanční frekvence byla větší, než je 

převodník schopen detekovat, tak by zřejmě detekoval stejnou kapacitu pro různá 

nasycení, což se nedělo, byl schopný změřit jistou charakteristiku. Zřejmě parazitní 

vlivy u tohoto převodníku posunuly rezonanční kmitočet do správné oblasti. Toto 

se pokusím ověřit jednoduchým experimentem s osciloskopem. 

Z tenkého drátu jsem navinul malou cívku s 5 závity, kterou jsem připojil 

k sondě osciloskopu, ale pouze k měřicímu hrotu, cívka byla tedy plovoucí. 
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Na osciloskopu jsem vybral vhodná měřítka a nastavil vhodnou spouštěcí úroveň 

spouštění na puls. Měření jsem provedl se suchým snímačem. 
 

 
Obr. 50: Měření rezonančního kmitočtu převodníku TI LDC 1041 osciloskopem 

Výsledek tohoto krátkého měření, že osciloskop indikoval frekvenci 

3,57 MHz, což byla podobná hodnota, kterou ukazoval převodník. Osciloskop nijak 

neovlivnil měření, převodník měl stále stejnou frekvenci a ukazoval stejnou 

kapacitu 17,9 pF. Odpovídá to výpočtu použité cívky a rezonančnímu kmitočtu 

3,57 MHz. Kdyby nebyly přítomny žádné parazitní jevy a kapacita by byla 1 pF, 

jako ukazoval RLC metr v suchém stavu, rezonanční frekvence by musela být 

15,9 MHz. 

6.8.3 Závěr 

V tomto měření byl jednak ověřen fakt, že snímač vyrobený ze sádry musí pracovat 

na vysokých kmitočtech. Snímač vyrobený z pěny Askina ale zaručuje lepší citlivost 

a rozsah měřených kapacit na nižších kmitočtech. Bylo by možné tedy použít 

převodník pracující na nízkém kmitočtu a vyhnout se tak rezonančnímu principu, 

u kterého použité převodníky reagovaly na paralelní odpor. U ověření rezonance 

snímače 1 se jevilo, že rezonanční kmitočet je vyšší než je schopen převodník LDC 

1041 měřit. U praktické kontroly osciloskopem jsem ale zjistil, že díky parazitním 

jevům se frekvenční kmitočet nachází ve vhodné oblasti, ale vlivem činitele jakosti 

jsou tyto převodníky nevhodné. 
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6.9 Měření snímačů s převodníkem AD 7477 a pěnou 

Askina 

Cíl: V předchozím měření se ukázalo, že s pěnou Askina je možno měřit 

na podstatně nižším kmitočtu než se sádrou. To je díky menšímu obsahu vody 

v jejím objemu, které odpovídá stejném množství kondenzátu. Využil jsem tedy 

snímače s převodníky AD7747 [15] pracující s obdélníkovým signálem o kmitočtu 

16 kHz, které dříve vyrobil p. Lang a testoval je se sádrou. U jeho experimentů se 

takto vyrobené snímače ukázaly jako nevhodné, což jsem také potvrdil svými 

měřeními parametrů sádry v širším frekvenčním spektru. Cílem experimentu bude 

sádrovou desku nahradit vrstvou pěny a změřit charakteristiku takového snímače. 

6.9.1 Popis převodníku AD7747 

Převodník AD7747 je 24 bitový převodník kapacity na číselnou hodnotu, jeho 

výstup je digitální přes sběrnici I2C. Převodník má nastavitelný offset měřené 

kapacity a také umožňuje měření teploty, což se hodí pro případnou korekci na vliv 

teploty. Jedním z jeho výstupů je aktivní stínění, které je ale využíváno pouze 

na straně čipu a konkrétně v prostoru mezi čipem a deskami elektrod. Je to 

z důvodu, že se jednalo o prototyp a byla vytvořena pouze jednostranná DPS. 

Podrobnější popis převodníku je v kapitole 7 - Popis převodníku a DPS další série 

snímačů. 

6.9.2 Popis měření: 

Desky kondenzátorů jsem očistil isopropylalkoholem a nalepil jsem na ně jednu 

vrstvu kaptonu. Pomocí oboustranné lepicí pásky jsem nalepil kvádr z pěny Askina 

o rozměrech cca 15x15 mm. Stejně byl upraven i snímač C1 s meandrovitým 

tvarem. 

Před měřením bylo nakapáno cca 0,6 g vody, pěnu jsem několikrát mírně 

stlačil a vyčkal. Snímač byl umístěn v držáku tak, aby byl cca 10 cm nad stolem a co 

nejméně jej ovlivňovaly okolní předměty, které potenciálně představují proměnné 

kapacity během měření. Nejdříve byl proměřován snímač 1 ve vodorovné orientaci 

pěnou dolů, a to několikrát pro zjištění opakovatelnosti měření. Poté jsem provedl 

měření v jiné orientaci, abych zjistil případnou závislost měřené charakteristiky. 

U snímače C1 (snímač s meandrovitými elektrodami) jsem nejprve provedl 

měření v suchém a nasyceném stavu. Tento snímač má vyšší kapacitu při suchém 

stavu a jeho dynamický rozsah je menší. Později jsem provedl také měření celé 

charakteristiky. Interval mezi měřeními byl zpočátku 5 minut, poté byl prodloužen 

na 10 až 15 minut. 
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Chtěl jsem proměřit i další již dříve vyrobené snímače, ale jeden se vlivem 

koroze stal nefunkční (nechal jsem jej přes noc vlhký v plastovém sáčku, abych 

mohl druhý den navázat na měření) a druhý byl nefunkční kvůli chybě při pájení. 

Nadále jsem ověřoval vliv přiblížení snímače k okolním překážkám, a to 

v  oblasti nad pěnou. Vliv předmětů na opačné straně DPS, než jsou elektrody, 

nemá význam. Současná verze snímače nemá vytvořenou krycí elektrodu. 

Nad pěnu jsem do různých vzdáleností umisťoval minerální vatu a nebo sklenici 

s vodou. Tuto citlivost jsem ověřoval u suchého i navlhlého snímače, u navlhlých 

snímačů byl nastaven offset 0x90. 

U převodníku také bylo zkoumáno, zda je podobně citlivý na paralelní odpor 

jako dříve testované rezonanční převodníky. Nemůžeme to ale srovnávat stejnou 

vahou, protože u rezonančního principu by rezonanční frekvence neměla záležet 

na velikosti paralelního odporu (a z měřených charakteristik závisela). Tento 

převodník ale nepoužívá rezonanční princip, ale sleduje odezvu na odeslaný 

obdélníkový impuls. Při připojení odporů k měřicím vstupu převodníku mělo 

za následek, že snímač začal vypisovat maximální kapacitu. V katalogovém listu 

jsem se dočetl, že parazitní odpor má za následek vyšší měřenou hodnotu kapacity. 

Pro odpory menší než 10 MΩ způsobuje chybu citlivosti, offsetu linearity, 

nad 10 MΩ chybu offsetu. Při měření RLC metrem byl zjištěn rozsah paralelních 

kapacit 4 až 12 MΩ, tedy na rozhraní těchto intervalů. Znamená to tedy, že 

proměnný paralelní odpor může mít za následek různé měřené křivky. Změna 

paralelního odporu vlivem množství vody však bude zahrnuta v měřené křivce, 

problém by mohl nastat pouze v situaci, kdy by absorbovaná voda nebyla čistá a 

obsahovala nějaké příměsi. To je ale asi docela pravděpodobné, pokud se podaří 

rychle vyvinout snímač, mohl by vliv čistoty vody být zjištěn. 

Použité přístroje: 

Měřicí karta NI USB-8451, program I2C control.vi 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přibližný přepočet na kondenzát je 0,1 g ≈ 240 g/m2 
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Obr. 51: Zapojený snímač AD7747 s pěnou Askina (menadrovité elektrody) 

6.9.3 Výsledky měření 

 
Obr. 52: Závislost kapacity na nakapaném množství snímače 1 (s AD7747 a obdélníkovými 

elektrodami) s pěnou Askina - opakovatelnost 

V grafu jsou zobrazeny výsledky tří měření provedených stejným postupem. 

Jediným možným zdrojem rozdílu je různá distribuce vody, je možné, že 

po stlačení není rovnoměrná. Křivky se mírně liší, v extrémním případě pro jednu 

kapacitu je změřen rozdíl i 0,05 g, což představuje 100 g/m2. Ale i přesto se jedná 
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o dílčí úspěch. U dvou křivek je patrné, že od určitého množství je měřen 

maximální kapacita převodníku 8,192 pF. To je ale možné ovlivnit nastavením 

offsetu. 
 

 
Obr. 53: Závislost kapacity snímače 1 (s AD7477 a obdélníkovými elektrodami) s pěnou 

Askina na nakapaném množství a offsetu 

U vypnutého offsetu (0x00) a offsetu s hodnotou 0 (0x80) se křivky neliší, 

U vyšších offsetů (0x90 a 0xA0) je odstraněno nasycení na konci rozsahu a křivka 

má největší rozsah. U vyšších offsetů ale dochází k nasycení při nízkém množství a 

jsou proto nepoužitelné. Z měřených se jako nejlepší ukázaly offsety 0x90 a 0xA0. 

Podle měřených křivek v Obr. 53 můžeme tvrdit, že snímač by měl umožňovat 

měření až 900 g/m2 zkondenzované vody. 
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Měření s jinou prostorovou orientací 

 
Obr. 54: Závislost kapacity snímače 1 (s AD7477 a obdélníkovými elektrodami) s pěnou 

Askina na nakapaném množství a offsetu při vertikální orientaci 

Podobně jako u měření ve vodorovné poloze snímače můžeme konstatovat, 

že pro jeden nejnižší a dva nejvyšší nastavené offsety je měřená charakteristika 

oříznuta. U dalších nastavených offsetů se již liší pouze posunem. Oproti 

vodorovné orientaci je největší nárůst kapacity do 0,2 g vody, poté je citlivost 

značně menší. Rozdíl mezi jednotlivými prostorovými orientacemi nejlépe vynikne 

srovnáním v jednom grafu. 
 

 
Obr. 55: Závislost kapacity snímače 1 (s AD7477 a obdélníkovými elektrodami) s pěnou 

Askina na nakapaném množství při vertikální orientaci - porovnání s horizontální orientací, 

offsety 0x00 
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Fialová křivka pro svislou orientaci má mírně jiný průběh než křivky 

pro vodorovnou orientaci. Směrnice nárůstu kapacity v první části charakteristiky 

je větší a oproti měření reprezentované zelenou křivkou můžeme shledat relativně 

velký rozdíl. Z tohoto měření tedy vyplývá, že záleží na prostorové orientaci 

snímače a zřejmě bude potřeba pro různé orientace používat správné převodní 

charakteristiky.  

Snímač s meandrovitým tvarem 

 
Obr. 56: Závislost kapacity snímače C2 (s AD7477 a mendrovitými elektrodami) s pěnou 

Askina na nakapaném množství a offsetu 

Z měřené charakteristiky snímače s meandrovitým tvarem je patrné, že má 

vyšší kapacitu v suchém stavu a tím pádem nižší rozsah měřených hodnot. 

Na druhou stranu je jeho charakteristika značně lineárnější. U nejvyššího 

nastaveného offsetu byla naměřena neměnná charakteristika, u druhého 

nejvyššího se lišila jedna měřená hodnota vůči ostatním křivkám. U zbylých 

nastavených offsetů nebyl zaznamenán lišící se tvar, křivky se liší pouze posunutím 

na svislé ose. 

Vzhledem k tomu, že převodník má velké rozlišení (24 bitů), tak je možné 

použít i meandrovité uspořádání elektrod s lineárnější charakteristikou. Navíc by 

toto uspořádání elektrod mohlo přinést výhodu v tom, že snímač by nemusel být 

tolik závislý na prostorové orientaci. Vliv prostorové orientace ale nebyl dále více 

zkoumán, zaměřil jsem se na měření snímače v horizontální poloze. 
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Zkoumání vlivu přiblížení k překážce 

 
Obr. 57: Závislost nárůstu kapacity na vzdálenosti od předmětů (minerální vata, voda) 

Pokud je snímač suchý a je přibližován k suchému předmětu (minerální 

vata), není znatelná téměř žádná změna kapacity. Pokud jsou snímače navlhčeny 

(řádově 0,4 - 0,5 g, tedy 1000 - 1250 g/m2) a přibližovány k suché minerální vatě, 

je změna kapacity totožná pro oba snímače, až 0,075 pF, což je malá změna. 

Pokud jsou suché snímače přibližovány k vodě, je změna kapacity větší, 

u snímače C2 (meandry) několikanásobně a neklesá s rostoucí vzdáleností, asi se 

jednalo o chybu měření. Pokud byl vlhký, změna kapacity byla manší.  

Pokud  je vlhký snímač 1 přibližován k vodě, je změna kapacity téměř 0,25 pF 

při vzdálenosti od 2,5 mm od hladiny vody (nakapáno cca 0,385 g, odpovídá 

960 g/cm2). V Obr. 52 s měřenými křivkami pro různé offsety můžeme vidět, že 

změna kapacity o 0,25 pF v oblasti nakapaných 0,4 g vody představuje velkou 

chybu měření - jedná se o plochou část charakteristiky. 

Nadále byl zkoumán vliv vlhké minerální vaty (buď ponechané nad boxem 

s vysokou vlhkostí, nebo po nějakém měření kondenzace pod hydroizolací, protože 

ta zřejmě bude představovat nejreálnější podmínky, v tomto experimentu jsem se 

zaměřil na extrémní případy. Po přiblížení snímače k minerální vatě, která byla 

ponechána a nad boxem s vysokou vlhkostí, byla zaznamenána přibližně stejně 

velká změna kapacity jako u suché minerální vaty. Vlhkost minerální vaty 

přiblížené ke snímači nemá na měřenou hodnotu vliv. 
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6.9.4 Závěr 

V tomto měření jsem se zaměřil na snímač s pěnou Askina a převodníkem AD7477 

pracující na stálém kmitočtu 16 kHz. Nejprve jsem zkoumal měření charakteristiky 

při vypařování vody ze snímače v horizontální poloze pěnou dolů (představuje 

snímač nalepen pod vodorovnou izolací), a to několika měřeními, abych zjistil 

opakovatelnost. Všechny charakteristiky splňovaly rozsah více než 600 g/m2 

kondenzátu, maximální rozdíl mezi charakteristikami byl ale až 100 g/m2.  

Nadále jsme u snímače ověřoval charakteristiku při vertikální orientaci (pěna 

do strany, desky nad sebou), tvar charakteristiky je jiný, největší nárůst kapacity je 

v nižší oblasti kondenzátu a poté kapacita narůstá pomaleji.  

Charakteristiku jsem změřil i pro meandrovitý kondenzátor C2, který má sice 

oproti deskám vyšší kapacitu v suchém stavu a tedy menší rozsah, ale i tak je díky 

24 bitovému převodníku dostatečná citlivost a jeho charakteristika je lineárnější a 

má vyšší rozsah hodnot kondenzátu, a to až 1200 g/m2. 

V poslední části jsem zkoumal vliv přiblížení předmětů ke snímači, resp. 

k pěně Askina. Pokud byl snímač suchý a byla přiblížena suchá minerální vata, byla 

zaznamenána minimální změna kapacity. Pokud byl vlhký snímač přiblížen k vatě, 

byla změna měřené kapacity přibližně 0,075 pF. Nebyl patrný rozdíl mezi 

jednotlivými designy. V extrémním případě přibližování k vodě byly snímače 

ovlivňovány mnohonásobně víc. Praktické měření s vlhkou minerální vatou 

ukázalo, že nárůst kapacity je stejný jako u suché vaty. Bude se tedy jednat o jistý 

neměnný offset. Snímač má být v konstrukci umístěn v této vatě, takže pokusy 

přibližování k  vodě byly extrémní případ, který není tak podstatný. 
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7 POPIS PŘEVODNÍKU A DPS DALŠÍ SÉRIE 

SNÍMAČŮ 

Po tom, co se v předchozí sérii experimentů (6.9 Měření snímačů s převodníkem 

AD 7477 a pěnou Askina) ukázal tento snímač jako vhodný, bylo rozhodnuto 

o plném soustředění na jeho vývoj. Je nutné vytvořit snímač, který bude odolný 

prostředí o vysoké vlhkosti a bude mít stínění z druhé strany DPS. Současná verze 

to nesplňovala, došlo k výrobě nové sady snímačů. Nejprve ala popíši samotný 

převodník AD7747 a poté různé vyrobené designy DPS. 

7.1 Popis převodníku AD7747 [15] 

Jak jsem dříve předeslal, jedná se o 24 bitový převodník kapacity a teploty 

na číselnou hodnotu s digitálním I2C výstupem. Tento převodník má také výstup 

pro aktivní stínění. Měřicí desky kondenzátorů jsou připojeny na CIN1(+) - 

zkráceně CIN - a GND výstupy čipu.  

Na výstup CIN je vyslán obdélníkový impuls a je vzorkována odezva, která je 

následně digitálně filtrována a převedena na číslo. Princip aktivního stínění je 

takový, že na výstup SHLD je vyslán stejný obdélníkový puls jako na výstup 

pro měření kapacity. Mezi výstupy CIN a SHLD tak není žádné napětí a neuplatňuje 

se zde žádná parazitní kapacita. Mezi výstupy GND a SHLD už jistá kapacita může 

být, ale ta nemá na měřenou hodnotu žádný vliv, velikost této kapacity není 

snímána. Pro požadovanou funkci kondenzátoru otevřeného do poloprostoru je 

nutné ponechat plochu mezi elektrodami bez stínění, ale v okolí převodníku či 

v jiných částech DPS je potřeba zdroje parazitních kapacit zastínit. 
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Obr. 58: Popis jednotlivých registrů [15] 

Jak je z obrázku patrné, čtení se provádí z registrů 1 - 6, zápisem do registrů 

7 - 18 se provádí nastavení různých funkcí, například ovládání kapacitního a 

napěťového výstupu pro měření kapacity a teploty, nastavení digitálních filtrů a 

s tím související doby převodu údaje, ovládání aktivního stínění nebo nastavení 

offsetu a zesílení kapacitních výstupů. Vše je podrobně popsáno v dokumentaci 

k převodníku[15]. Pro účely svého měření používám pouze čtení z registrů a zápis 

do prvních 5 registrů ovládajících základní nastavení kapacitního a napěťového 

výstupu, stínění, další konfiguraci a programovatelný CAPDAC umožňující zvýšit 

rozsah snímače až o 17 pF. 

7.2 Popis DPS 

Byla vyrobena ověřovací série snímačů s různými designy, aby byl poté vybrán ten, 

který bude nejméně ovlivňován okolím a který bude mít nejvhodnější 

charakteristiku pro určení množství kondenzátu z měřené kapacity. Vyšel jsem 

z designů, které navrhl p. Lang při výrobě vlastních snímačů. Největší úpravou bylo 

rozšíření stínící elektrody do všech volných ploch na straně čipu a na celou druhou 

stranu DPS. Kromě 2 vyzkoušených designů, které navrhl p. Lang - obdélníkové a 

meandrovité elektrody - jsem zadal do výroby i několik dalších. Jimi byly opět 

obdélníkové a meandrovité elektrody, které ale byly zmenšeny a kolem nich 

přidána stínící elektroda. Důvodem bylo, aby snímač mohl odstínit 
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zkondenzovanou vodu kolem něj a neměřil vyšší hodnotu. Dalšími designy byly 

kruhové elektrody, kde vnitřní elektroda byla buď kružnice nebo plný kruh a 

vnější elektroda byla přerušená kružnice. V posledním případě vnitřní elektroda 

byla kruhová, vnější elektroda celá kružnice a přívod k vnitřní elektrodě byl 

proveden prokovem z dolní strany DPS. 

Ilustrativně přikládám schémata 2 DPS, schémata všech designů jsou 

v Příloha 2 - Schémata DPS. 
 

 
Obr. 59: DPS s obdélníkovými elektrodami 

 
Obr. 60: DPS s obdélníkovými elektrodami a 

stíněním 
 

V horní polovině se nachází různé měřicí elektrody, v dolní části DPS se 

nachází samotný převodník, 2 kondenzátory (0,1 a 10 μF) pro filtraci vstupního 

napětí, 2 odpory sloužící jako pull-up rezistory pro I2C komunikaci a 5 vývodový 

konektor se vstupy VDD, GND, SDA, SCL a RDY  . Z celé spodní strany DPS je 

stínění kromě jednoho designu, u kterého je zde vedena signálová cesta (varianta 

s prokovem). 

Jediným parametrem, kterým se DPS lišily oproti výrobnímu standardu, byl 

materiál. Tím se stal konkrétně materiál IS FR400, který mi byl doporučen 

technologem firmy Gatema, která DPS vyráběla. Tento materiál má předpoklady 

být co nejvíce odolný vlhkosti, ale žádný doporučený materiál pro vysoké vlhkosti 

neexistuje. Mnohem důležitější pro ochranu před vlhkostí je aplikace krycího laku. 

Jako krycí lak jsem vybral produkt Urethan 71[16] švýcarské firmy Kontakt Chemie. 

Jedná se o průhledný, jednosložkový polyuretanový lak a teplotní odolností -40 až 
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+120 °C. Po aplikaci vrstvy o tloušťce 20 - 40 μm je jeho dielektrická pevnost větší 

než 40 kV/mm a odpor větší než 1012 Ω. 

Dalším materiálem nutným pro výrobu je samozřejmě absorpční materiál, 

vybraná pěna Askina. Kromě do teď používané klasické varianty o tloušťce 

cca 4,5 mm byla objednána také varianta Cavity[11] o tloušťce cca 4 mm. Díky tomu 

bude možné zmenšit celkovou výšku snímače přibližně o 1,5 mm. Vše je ale nutné 

ověřit, zda ovlivnění okolím nebude vyšší než v případě dříve používané varianty a 

jaký vliv to bude mít na měřenou charakteristiku. Pěna Askina Foam Cavity byla 

otestována podobně jako ostatní absorpční materiály a konstanta převodu jsem 

stanovil, že 0,1 g vody v pěně odpovídá přibližně 220 g/m2 kondenzátu. 

Posledním důležitým členem je spoj mezi pěnou Askina a DPS, konkrétně 

jeho krycím lakem. Na výběr je několik variant, a to buď tekuté lepidlo, lepidlo 

ve spreji či lepicí páska. Tekuté lepidlo jsem vyloučil z praktických zkušeností, kdy 

je složité zajistit stejně širokou vrstvu v celé ploše spoje. U lepidla ve spreji jsem se 

obával, aby při nesprávné aplikaci (buď na okolí DPS, nebo na části pěny Askina, 

které nechceme přilepit) nemělo vliv na prostup či srážení vody. Rozhodl jsem se 

tedy pro výběr oboustranné lepicí pásky, kde je zaručena stejná tloušťka v celé 

ploše spoje a také je nejvíce pod kontrolou velikost lepicí plochy. 

Distributorem lepicích pásek 3M jsem byl ujištěn, že akrylové lepicí pásky 

mají pevnost od -30 °C a dle typu pak do 70 či až 150 °C a jsou odolné proti 

vlhkosti. Pro zajištění spoje je ale vhodné polyuretanovou pěnu ošetřit vrstvou 

přípravku zvaného Primer 94. 

7.3 Popis výroby 

Připravené DPS byly osazeny součástkami a ve 24 hodinových intervalech na ně 

byly naneseny 3 vrstvy laku Urethan 71. Lak byl aplikován na celý povrch snímače 

kromě konektorů pro připojení. Provedl jsem ihned experiment s vodou, kdy jsem 

snímače ponořil do destilované vody. Při ponoření byla měřená kapacita 

na maximální hodnotě, ale po vytažení a osušení byla u všech snímačů buď žádná 

nebo minimální odchylka oproti stavu před ponořením.  

Z pěny Askina Foam Cavity byly vystříhány čtverce o rozměrech přibližně 

15x15 mm. Na ně byl ze jedné strany aplikován přípravek Primer 94, který 

po několika minutách zaschnul. Poté byla pěna touto stranou přilepena k DPS 

pomocí lepicí pásky 3M 7955 MP. Takto vyrobené snímače jsou připraveny 

k použití. 
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7.4 Měření parazitních vlivů nových snímačů 

Cíl: Po tom, co jsou vyrobeny nové snímače, je potřeba provést nové měření 

charakteristiky, zda je stejná jako u původního typu. Také je potřeba vybrat 

vhodný design a provést experiment s kondenzací, kdy bude snímač umístěn pod 

hydroizolaci. Nejdříve jsem se rozhodl pro měření parazitních vlivů na měřenou 

kapacitu. 

7.4.1 Popis měření: 

Referenční hodnotu jsem provedl pro snímač, který je umístěn ve vzduchu a 

není tak ničím ovlivňován. Potom jsem provedl měření pro snímač, který je spodní 

stranou přiložen ke stolu, zjistím tak kvalitu stínění pro přiblížení necitlivé strany 

k překážce. Snímač jsem také položil pěnou ke stolu, abych mohl částečně 

podchytit dosah snímačem a případně tedy objekty za pěnou. V těchto případech 

se jednalo o objekt s relativně malou permitivitou (v řádu jednotek). Provedl jsem 

také stejné přiblížení, ale ke sklenici s vodou. Jedná se ale svým způsobem o už 

extrémní případ, ale přináší větší rozsah. Poslední variantu jsem provedl 

pro přiblížení sklenice vody ze strany snímače, přiblížil jsem sklenici vody z boku 

DPS tak, aby se DPS dotýkala. Ověřil jsem tak funkčnost stínění kolem elektrod. 

Toto měření jsem 2x provedl pro suchý snímač a poté pro dvě různá 

nasycení, abych podchytit více stavů. 

Použité přístroje: 

Měřicí karta NI USB-8451, program I2C control.vi 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přepočet na kondenzát: 0,1 g ≈ 220 g/m2  
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7.4.2 Výsledky měření 

Tabulka 6: Vliv okolí snímače na měřenou kapacitu 

suché snímače desky desky + SHLD meandry meandry + SHLD 2 kružnice kruh + kružnice kruh s prokovem

kapacita ve vzduchu kapacita [pF] 0,648 0,536 3,038 1,975 0,5093 0,5101 0,5601

snímač položen na stůl, pěnou nahoru změna kapacity [pF] 0,001 0,006 0,003 0,001 -0,001 0,0008 0,0038

snímač polože na stůl, pěnou dolů změna kapacity [pF] 0,139 0,107 0,082 0,069 0,0341 0,0329 0,0367

spodní strana snímače přiložena k vodě změna kapacity [pF] 0,007 -0,005 -0,012 -0,001 -0,0007 -0,0002 0,0426

přibližování sklenice vody ze strany (až 

na dotek s DPS), snímač položen na stole
změna kapacity [pF] 0,174 0,065 0,146 0,052 0,0126 0,0115 0,0175

přibližování ke shlenici vody, pěna 

směrem k vodě
změna kapacity [pF] 0,098 0,211 0,184 0,167 0,0964 0,0687 0,1022

vlhké nímače

kapacita ve vzduchu kapacita [pF] 10,679 12,289 10,035 9,889 2,092 1,545 4,087

snímač položen na stůl, pěnou nahoru změna kapacity [pF] 0,019 -0,012 0,011 -0,045 0,002 0,004 0,081

snímač polože na stůl, pěnou dolů změna kapacity [pF] 0,377 0,172 0,533 0,241 0,11 0,074 0,581

spodní strana snímače přiložena k vodě změna kapacity [pF] 0,104 -0,034 0,191 -0,013 -0,008 -0,004 0,037

přibližování sklenice vody ze strany (až 

na dotek s DPS), snímač položen na stole
změna kapacity [pF] 0,265 0,053 0,366 0,099 0,044 0,034 0,198

přibližování ke shlenici vody, pěna 

směrem k vodě
změna kapacity [pF] 1,315 0,892 1,463 1,021 0,823 0,618 1,538

kondenzát [g/m2] 445 446 552 437 453 411 449  
V tabulce jsou prezentovány výsledky pouze dvou měření, jednoho pro suché 

snímače a druhého pro vlhký snímač (ostatní měření dopadla podobně). 

Z naměřených hodnot je patrné, že nejméně jsou ovlivňovány kruhové 

snímače. Mají tedy nejmenší dosah, jsou nejméně ovlivňovány ze stran. Svou 

počáteční kapacitu mají velmi malou a ta je podobná jako snímače s deskovými 

elektrodami. Meandrovité snímače mají počáteční kapacitu vyšší, jejich ovlivnění je 

podobné jako u deskových. V vlhkém stavu stojí za povšimnutí, že prakticky 

u všech zkoumaných vlivů se rozdíly zvětšily, znamená to, že pokud snímač nebude 

suchý, bude ovlivňován více. Kruhové snímače opět vynikaly nejmenším nárůstem 

kapacity, ale jejich kapacita po nakapání se prakticky moc nezvýšila. U deskových a 

meandrovitých snímačů se naopak kapacita zvýšila tak, že byl využit offset a 

nastaven na hodnotu 0xA0, aby bylo možno měřit mimo základní rozsah. 

Při nakapání podobného množství vody, které by mělo odpovídat přibližně 400 až 

550 g/m2 byl největší nárůst kapacity u deskových snímačů, meandrovité snímače 

se s vyšší kapacitou v suchém stavu řadí až za ně. Z předchozích měření ale 

vyplýval podobný závěr a navíc to, že meandrovité snímače měly větší rozsah a 

linearitu. To ale platilo u starších snímačů bez krycích elektrod a s jiným druhem 

absorpční pěny, skutečné výsledky odhalí až nové měření. 

7.4.3 Závěr 

V testech ovlivnění snímačů jsem zjistil, že nejméně jsou ovlivňovány kruhové 

snímače, a to z důvodu, že mají dostatečně velké stínění kolem elektrod. Deskové a 

meandrovité nejsou tak odolné, ale zaručují větší rozsah měřených kapacit a tím 

pádem vyšší citlivost. Další měření ale ukáže, jaká bude měřená charakteristika 

na nakapaném množství nebo už přímo na množství kondenzátu, kdy budou 

snímače umístěny pod hydroizolací a chlazeny. 
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7.5 Měření kapání na nové snímače 

Cíl: Po měření ovlivnění přichází na řadu zjištění převodní charakteristiky kapáním 

na nové snímače a vybrat tak vhodný design pro další měření. 

7.5.1 Popis měření: 

Postup měření je stejný jako u všech předchozích měření, tedy nakapání většího 

množství, zmáčknutí pěny, odečtu měřené hodnoty a zvážení. Snímače byly vždy 

kromě okamžiků vážení orientovány pěnou dolů. Rozdíl je tedy pouze ve finální 

verzi snímače. Nyní je použita nově vyrobená série se 3 vrstvami laku, oboustranná 

lepicí páska a pěna Askina Foam Cavity. 

Použité přístroje: 

Měřicí karta NI USB-8451, program I2C control.vi 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: cca 24 - 25 °C 

Přepočet na kondenzát: 0,1 ≈ 220 g/m2 

7.5.2 Výsledky měření 

 
Obr. 61: Závislost kapacity na nakapaném množství s novými snímači 

Nastavený offset snímačů: desky, desky+SHLD, meandry, meandry+SHLD 

0xA0, ostatní 0x00. První hodnota u suchého stavu všech snímačů je pro offset 

0x00. 

Hodnoty pro nejvyšší množství kondenzátu můžeme zanedbat, stejně jako 

u předchozích měření se jedná o oblast, kde mají křivky opačný průběh patrně 

z nerovnoměrné distribuce vody. Snímače s kružnicovými elektrodami jsou 

nevhodné pro tato měření, jejich malý dynamický rozsah se ukázal už u měření 
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ovlivnění. Zde se navíc ukázalo, že charakteristika je nemonotónní. Pravděpodobně 

je to způsobeno nadmírou stínění, které je až kontraproduktivní. Pěna navíc 

pro větší množství vody bobtná a o to větší část se objevuje nad stíněním. Těžkou 

lze odhadnout, zda by tvorba kruhových tvarů pěny a tím zmenšení části 

nad stíněním pomohla tuto charakteristiku zlepšit. 

Snímače s deskovými a meandrovitými elektrodami jsou si podobné a 

charakteristika je vhodná. U deskových elektrod je rozsah větší, což je opak vůči 

měření se starší verzí snímačů. U všech snímačů je ale možné měřit kondenzáty až 

do 500 až 600 g/m2. 

U dalšího měření jsem se rozhodl snížit velikost offsetu (z hodnoty 0xA0 

na 0x90, což odpovídá 4,31 pF), aby bylo možné lépe měřit suchý stav. Bohužel to 

nebyl šťastný krok, po nakapání jsem zjistil, že u deskových snímačů není změřena 

část pro více než 0,1 g. U meandrovitých snímačů byla měřena celá kapacita, křivka 

byla podobná jako v předchozím měření. 

U posledního měření jsem již offset nenastavoval odhadem, ale hledal jsem 

nejnižší hodnotu offsetu, se kterou je možné měřit suchý stav snímače. Provedl 

jsem měření a u deskových snímačů ani tato hodnota offsetu není dostatečná 

pro měření dané charakteristiky. Pokud tedy s deskovými snímači budeme chtít 

měřit charakteristiku od suchého stavu až po množství kondenzátu nad 600 g/m2, 

nelze se obejít bez změny offsetu během měření. 
 

 
Obr. 62: Závislost kapacity na nakapaném množství s novými snímači (nižší offset) 

Nastavený offset snímačů: desky, desky+SHLD 0x90, meandry 0xA7, 

meandry+SHLD 0xA5 

V měřených charakteristikách je podivný zlom u meandrovitého snímače 

se stíněním, pro který jsem nenašel vysvětlení. Druhý meandrovitý snímač má 
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relativně vhodnou charakteristiku, ale v porovnání s deskovými je jeho rozsah 

menší. U deskového snímače bez stínění výsledný rozsah nestačil, opět některé 

hodnoty oříznuty. Po uvážení toho, že můžeme během měření měnit offset snímače 

a tím využít jeho větší charakteristiku se deskový snímač jeví jako vhodnější. 

Měření jsem také provedl pro případ, kdy nad snímači bude přilepena vyšší 

pěna Askina Foam, která byla používaná u předchozí verze snímačů. 
 

 
Obr. 63: Závislost kapacity na nakapaném množství s novými snímači (původní pěna Askina, 

offset A0) 

Pozn: koeficient pro přepočet 1 g ≈250 g/m2 

I v tomto případě je vidět odlišný trend než u předchozí verze snímačů, kdy 

snímač s meandrovitými elektrodami měl lineární charakteristiku. Nyní je jeho 

charakteristika podobná jako u deskových elektrod a jeho rozsah je nepatrně 

menší. Podle přepočtu nakapaného množství vody na množství kondenzátu by ale 

se všemi designy měl být splnitelný požadovaný rozsah 600 g/m2. Nejvhodnější 

jsou ale snímače s deskovými elektrodami. 

7.5.3 Závěr 

V těchto experimentech jsem se zaměřil na získání charakteristiky snímačů 

v závislosti na množství kondenzátu při nakapání většího množství vody a 

následném vypařování. Snímače s různými variantami kruhových elektrod se 

ukázaly jako nevhodné, jejich rozsah byl menší a při narůstajícím množství 

kondenzátu dochází nejdříve k nárůstu a poté k poklesu kapacity. Naopak snímače 

s deskovými a meandrovitými mají rozsah měřených kapacit tak velký, že je nutné 

používat offset převodníku pro měření celé charakteristiky. Všechny tyto snímače 
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splňují požadavek měření 600 g/m2 vody a jako výhodnější byly vybrány deskové 

snímače, protože mají větší rozsah.  

Experiment byl také proveden pro původní pěnu Askina, aby byl zjištěn 

případný rozdíl oproti původním verzím snímačů. Měřené charakteristiky jsou 

podobné, opět splňují rozsah 600 g/m2. Snímač s deskovými elektrodami by 

dokonce měl umožňovat měření až 1000 g/m2. Pro další měření budou zvoleny 

stále snímače s pěnou Askina Foam Cavity, která je nižší a snímač by tak měl být 

kompaktnější. 

Dalším krokem bude umístění snímačů do přípravku pro kondenzaci vody 

pod hydroizolací a změření skutečné  charakteristiky při tomto ději. 

7.6 Měření kondenzace pod hydroizolací pomocí 

snímačů 

Cíl: V minulém experimentu jsem s novou verzí snímačů provedl experimenty 

s kapáním vody a přepočtem na množství kondenzátu. Všechny designy by měly 

splňovat rozsah 600 g/m2 vody, ale jako vhodnější byly určeny snímače 

s deskovými elektrodami. Nyní bude hlavním cílem provést experiment 

při probíhající kondenzaci, kdy budou snímače umístěny pod ochlazovanou vrstvu 

hydroizolace, bude tak provedena skutečná charakteristika v závislosti 

na kondenzaci a můžeme provést zpětné porovnání. 

7.6.1 Popis měření: 

V minerální vatě byly vyříznuty dva malé otvory, do kterých byly vloženy měřené 

snímače. Jednalo se o deskový a deskový se stíněním, které byly vytipované 

v předchozích experimentech. Na spodní stranu těchto snímačů byla přilepena 

oboustranná lepicí páska a poté byly snímače přilepeny k hydroizolaci. Kvádr 

s minerální vatou byl ze stran a kolem přívodních vodičů oblepen lepicí páskou, 

aby byl přístup vlhkosti možný ze spodní strany a vlhkost nikudy neunikala. 

Obě desky přípravku byly chlazeny na 5 °C a každých 30 minut byla změřena 

kapacita snímačů a byl zvážen referenční kvádr s minerální vatou. Kapacitu jsem 

měřil pro 3 různé offsety: nulový (0x00), maximální (0xBF) a střední (0xA0) 

používaný při předchozích experimentech.  

Před tímto měřením bylo předchozí den provedeno jedno pokusné měření 

s odečtem pouze několika hodnot pro zjištění offsetů a očekávaných rozsahů. 

Po tomto měření byly snímače ponechány v minerální vatě, aby se před dalším 

měřením ustálila s vlhkostí v boxu. Měření jsem pak prováděl ve dvou dnech. 

Po prvním dni byla ze spodní strany minerální folie přiložena potravinová folie, 

aby byla prostředí oddělena, v minerální vatě se vytvořila vysoká vlhkost a 
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kondenzát se dále nevypařoval. Následující den bylo prvně spuštěno chlazení a až 

po půl hodině byla folie odstraněna. 

Použité přístroje: 

Měřicí karta NI USB-8451, program I2C control.vi 

Váha RADWAG ASR 310.R2 

Podmínky měření: vlhkost v boxu cca 90 %, teplota chladicích desek 5 °C. 

7.6.2 Výsledky měření 

 
Obr. 64: Závislost kapacity snímačů při kondenzaci pod hydroizolací 

Hranice mezi výsledky měření z prvního a druhého dne je 80 g/m2 

kondenzátu. První den měření dopadl úspěšně pro oba snímače. Charakteristika je 

lineární, bohužel s vysokou počáteční hodnotou. Je možné, že snímač má tak 

vysokou kapacitu pro vlhkost 90 % nebo po předchozím dni s něm nějaká 

nadbytečná vlhkost zůstala. Z ověřujícího experimentu bylo ověřeno, že 

po předchozím dni zůstala ve snímači nadbytečná vlhkost, protože bez kondenzace 

má snímač nad boxem kapacitu přibližně 4 pF. 

Druhý den jsem se pokusil o navázání měření, které ale nedopadlo úspěšně. 

Pro snímač bez stínění se kapacita stále zvyšovala, ale už s jinou směrnicí. 

U snímače se stíněním měřená hodnota kolísala, pro což ale mám vysvětlení. 

Měření bylo prováděno tak, že jednou byl změřen snímač bez stínění a poté snímač 

s ním. Do dalšího měření byl stále zapojen a napájen snímač se stíněním a až 

po odečtu hodnoty byl změřen snímač první. Ten byl opět do dalšího měření 

napájen. Pro každé druhé měření, před kterým byl snímač napájen a zahříván, byla 

měřena nižší kapacita. Tedy zřejmě docházelo k vypaření jistého množství vody 

v oblasti čipu. Je to nevýhoda tohoto stavu, kdy je čip zakryt pouze lakem, protože 
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může být citlivý v určitých částech na vodu. V ideálním stavu bychom požadovali, 

aby v této části nebyl citlivý vůbec a byl citlivý pouze v oblasti s pěnou. Do příštího 

měření tedy vyhodnocovací oblast snímače zakryji větší vrstvou izolace než 

pouhým lakem, například tekutou bužírkou. 

Z měřených výsledků vidíme, že použitelný rozsah snímače je značně nižší, 

než slibovaly experimenty, kdy na snímače byla voda kapána. Po tomto  měření 

jsem se rozhodl pro ověření, zda odpovídá množství kondenzátu určeného 

z referenčního kvádru s tím, co měří snímače. Oba kvádry jsem rozřízl a bylo 

znatelné, že pod hydroizolací referenčního kvádru je méně kondenzátu. Pomocí 

malých čtverců minerální vaty, které jsem přiložil k povrchu v podobných místech, 

jsem provedl porovnávací odběry kondenzátu. Zjistili jsem, že v referenčním bloku 

bylo 4x méně kondenzátu pod hydroizolací než v bloku měřeném. Může 

to znamenat, že kondenzace probíhala různě rychle. To se ale neshoduje s tím, že 

rychlost kondenzace byla již dříve ověřena a prohlášena za stejnou. Další 

vysvětlení může být to, že v okamžicích vážení, kdy je kvádr na váhu položen 

na bok (kvůli jejím rozměrům) steče část kondenzátu na stranu a v nějakém místě 

se usadí. Kondenzát je stále přítomen a hmotnost tak odpovídá. Druhou možností 

je, že se kondenzát opět vypaří a měříme nižší hmotnost a kondenzát neodpovídá. 

Nemůžeme určit, který z mechanismů to je nebo zda je to kombinace, proto bude 

vhodné se tomuto způsobu v budoucnu vyvarovat a upravit tak měřicí postup. Jako 

první východisko vidím si na měřeném kvádru změřit rychlost kondenzace a tu 

pak předpokládat za stejnou i při dalších měřeních, nebo upravit postup vážení tak, 

aby kvádry s vatou nebyly stavěny na bok. 

Druhé měření kondenzace 

Pro další měření jsem provedl jisté úpravy. Část snímače s elektronikou jsem 

zakryl tekutou bužírkou a připravil jsem si program pro záznam měřené hodnoty, 

aby bylo možné provést kontinuální měření bez přerušení. Je to ale za cenu toho, 

že můžu měřit pouze jeden snímač, protože převodníky AD7747 mají pevnou 

adresu. Pro určení množství kondenzátu jsem provedl obě navrhované úpravy. 

Jednou bylo ověření rychlosti kondenzace, tu jsem stanovil na 14,28 g/m2/hod. 

Přípravek byl mimo to kontrolně vážen, už se tedy neporovnával s referenčním 

kvádrem. 

Měření jsem provedl kontinuálně, pouze s několika krátkými přerušeními 

pro ověření hmotnosti. Kondenzace probíhala pouze v kvádru se snímači, který byl 

zvážen včetně snímačů i přívodních vodičů v horizontální poloze. Před měřením 

byl snímač ponechán dostatečně dlouho, aby se jeho kapacita pro 90 % vlhkost 

v boxu ustálila. Používaný snímač byl s deskovými elektrodami a stíněním. Jeho 

rozsah je sice menší než u verze bez stínění, ale výhoda stínění je, že snímač by 

neměl být tolik ovlivňován kondenzátem po jeho stranách (parazitní kapacita). 
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Obr. 65: Závislost kapacity snímače Desky+SHLD při kondenzaci pod hydroizolací 

V měřené charakteristice je v její první části vidět teplotní závislost snímače, 

kdy při ochlazování z 24 na 6,5 °C se kapacita zmenšila ze 4 na 1,85 pF. Poté už 

docházelo ke kondenzaci a kapacita narůstala, s jedním drobným poklesem. Celá 

charakteristika má dostatečnou citlivost pro rozsah 200 g/m2, o určité citlivosti 

můžeme mluvit i do 250 g/m2. Dokonce i nad 300 g/m2 se kapacita stále zvyšovala, 

ale na hranici měřitelných hodnot a citlivost je značně menší než v předchozích 

částech charakteristiky. 

Kontrolní vážení během měření neindikovalo žádnou velkou odchylku, 

množství kondenzátu stanovené výpočtem z hmotnosti minerální vaty bylo 

po měření 338 g/m2, množství stanovené pomocí rychlosti kondenzace a 

probíhajícího času 314 g/m2. Rozdíl je zanedbatelný vzhledem k tomu, že mohlo 

docházet k jinak rychlé kondenzaci na povrchu snímače a rychlost absorpce v pěně 

probíhá také jinou rychlostí, proto je tento údaj spíše orientační a hodnotu 

stanovenou z rychlosti a času bych považoval za přesnější. 

7.6.3 Závěr 

První měření s těmito snímači ukázalo, že je nutné je provádět kontinuálně 

bez přerušení a je potřeba více chránit elektronickou část DPS a také najít lepší 

metodu určení množství kondenzátu. Výsledek druhého měření je takový, že nelze 

přímo srovnávat metodu kapání na snímač se skutečnou kondenzací, hodnoty 

kondenzátu se liší. Při experimentech s kapáním na tyto snímače se jevil 

dosažitelný rozsah kolem 550-600 g/m2, při reálné kondenzaci je bohužel 

přibližně poloviční. Volba tenčího materiálu Askina Foam Cavity se ukázala jako 

nevhodný krok a buď je potřeba použít vhodnější materiál, například se vrátit 
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v k vyšší pěně Askina Foam, případně hledat jiný materiál, nebo použít převodník 

pracující na vyšším kmitočtu. 

7.7 Měření teplotní závislosti 

Cíl: Dále jsem se rozhodl pro experiment a ověření teplotní závislosti snímače. Je 

totiž dobré vědět, zda snímač bude teplotně závislý a je potřeba provádět korekci 

na měřenou teplotu, nebo se žádná teplotní závislost neprojevuje a měření teploty 

není kritické. Určitou teplotní závislost ale už můžeme předpokládat, a to 

pod bodem mrazu, protože led má mnohem menší permitivitu než voda. 

7.7.1 Popis měření: 

Měření bylo provedeno pro suchý snímač a poté po nakapání přibližně 0,4 g vody, 

což odpovídá cca 900 g/m2, ale reálná kondenzace ukázala, že množství je spíše 

poloviční, tedy cca 450 g/m2. Pro toto nakapání byl snímač zabalen do plastového 

sáčku a ten byl zalepen kolem přívodních vodičů, aby se v sáčku vytvořilo 

prostředí o vysoké vlhkosti a co nejvíce vody bylo v pěně. Měření probíhala 

od nejnižší teploty -20 °C po 40 °C s krokem 10 °C a snímač byl v teplotní komoře 

umístěn horizontálně pěnou dolů, tedy naopak než při kondenzaci. 

Použité přístroje: 

Měřicí karta NI USB-8451, program I2C control.vi 

Teplotní komora AOIP Hyperion 

7.7.2 Výsledky měření 

 
Obr. 66: Teplotní závislost snímače s AD7747 a pěnou Askina Foam Cavity 
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 U suchého snímače se lineárně zvyšuje kapacita do teploty 20 °C, poté začíná opět 

klesat. Změna kapacity se pohybuje mezi 0,55 a 0,6 pF, což je zanedbatelná 

hodnota oproti vlivu absorpce vzdušné vlhkosti. Kapacita snímače v 90 % vlhkosti 

je totiž přibližně 4 pF. Možným vysvětlením teplotní závislosti v suchém stavu  je, 

že při teplotách pod 30 °C byl snímač schopen absorbovat vzdušnou vlhkost a 

kapacita se mírně zvyšovala, případně malé množství vody pěna absorbuje i 

z vlhkosti místnosti. Také se může jednat o teplotní závislost samotného 

převodníku, ta by ale dle jeho katalogového listu měla být minimální (změna 

citlivosti -0,075 při 50 °C, chyba offsetu -0,05 fF při 50 °C). 

Pokud snímač obsahoval vodu, tak při teplotách pod bodem mrazu byla 

kapacita velmi nízká. Je to způsobeno pevným skupenstvím vody, kdy nemůže 

docházet ke změně orientace molekul a je nižší permitivita, konkrétně 4,8, tedy 

přibližně 17x menší. Nad bodem mrazu bylo potřeba použít offset snímače 

(nastaven na 0xBF) a kapacita se lineárně zvyšovala, směrnice tohoto růstu je 

přibližně 0,85 pF/10 °C. 

7.7.3 Závěr 

Teplotní závislost suchého snímače je vůči rozptylu měřených kapacit při absorpci 

vlhkosti zanedbatelná, u vlhkého snímače už byl znatelný větší rozdíl. U teplot 

pod bodem mrazu se měřená kapacita snížila o více než 80 % vlivem malé 

permitivity ledu. U teplot nad bodem mrazu lze určit teplotní koeficient 

0,85 pF/10 °C při použitém nakapaném množství. 
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8 ALTERNATIVNÍ KONSTRUKCE SNÍMAČE 

Současně s vývojem kapacitního snímače s porézním absorpčním materiálem byla 

testována jiná konstrukce. Princip tohoto snímače je opět kapacitní. Jedna 

elektroda je umístěna nad vrstvou hydroizolace a druhá, elektroda je pod 

minerální vatou. U elektrody pod minerální vatou je nutné splnit podmínku, že 

bude propouštět vlhkost, jak materiál jsem zvolil tahokov. Vzdálenost elektrod 

záleží na tloušťce hydroizolace a minerální vaty. Velikost elektrod je vybrána tak, 

aby měl snímač dostatečnou citlivost (velké elektrody).  

8.1 Popis experimentu 

První měření jsem provedl s elektrodami 20x20 cm, tedy stejně velkými jako 

minerální vata, a RLC metrem HIOKI. Bohužel i přes velké rozměry takového 

kondenzátoru byla citlivost na rostoucí množství kondenzátu velmi malá. 

V průběhu práce jsem ale začal pracovat s převodníkem AD7747, který se ukázal 

jako vhodný pro měření velmi malých kapacit. Použil jsem jeden snímač z původní 

série (bez stínění, bez laku), přerušil jsem vodivou cestu na DPS k měřicímu 

kondenzátoru a připájel jsem externí elektrody. 

Experiment jsem vyzkoušel opět s elektrodami z tahokovu o rozměrech 

20x20 cm jako u RLC metru, ale kapacita byla příliš velká na to, aby ji snímač mohl 

měřit. Pro horní elektrodu jsem použil novou o rozměrech 4x4 cm, spodní zůstala 

stejná. U prvního experimentu docházelo ke kolísání měřených hodnot. Zjistil jsem, 

že příčinou byla absence stínění přívodních vodičů, jejich parazitní kapacita se 

výrazně měnila vzájemným přibližováním. Pro další měření jsem tedy použil 

stíněné vodiče. 

Chlazení desek bylo zapnuto na 5 °C, množství kondenzátu jsem určil pouze 

z počáteční hmotnosti suchého kvádru (ustáleného s 90 % vlhkostí) a z hmotnosti 

po ukončení měření, průběh jsem zvolil lineární. S měřicí aparaturou jsem během 

měření nijak nemanipuloval, aby výsledky nebyly ovlivněny přikládáním horní 

měřicí elektrody na různá místa. Horní měřicí elektroda byla k hydroizolaci 

přilepena lepicí páskou, aby nedošlo k náhodnému posunu. 



 

 80 

8.2 Výsledky měření 

 
Obr. 67: Závislost kapacity na množství kondenzátu pod hydroizolací 

Z grafu je patrné, že takový snímač má monotónní charakteristiku se změnou 

přibližně 0,3 pF, což je přibližně 10% nárůst měřené kapacity. Rozsah měřených 

kapacit a citlivost by bylo možné ovlivnit velikostí horní měřicí elektrody. 

Samozřejmě se elektrické parametry změní při použití jiné tloušťky izolací 

(hydroizolace či minerální vaty). 

Měření jsem provedl pouze pro tento rozsah kondenzátů, jednalo se 

o vyzkoušení této metody a vývoj se primárně soustředil na vývoj snímače 

s hydrofilní pěnou. 
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9 ZÁVĚR 

V této práci byla stručně rozebrána problematika měření vlhkosti v pórovitých 

materiálech se závěrem, že bude vhodné použít kapacitní metodu a že pro měření 

vlhkosti pórovitých materiálů se využívají snímače pracující na rezonančním 

principu. 

Také byl proveden průzkum trhu s výsledkem, že na trhu nejsou snímače, 

které by byly schopny měřit množství kondenzátu v řádu desítek až stovek g/m2. 

Existují snímače, které mají buď digitální výstup (je/není kondenzát, 

nedochází/může docházet ke kondenzaci), nebo i analogový, ale rozsah je buď 

malý, nebo jej výrobce neuvádí. Byla popsána výroba snímače z desek otevřeného 

kondenzátoru na desce plošného spoje i elektricky izolační vrstvou a porézním 

materiálem (sádra nebo pěna Askina).  

První provedené měření sloužilo ke změření materiálů, aby byla zjištěna 

konstanta pro přepočet množství vody v materiálu vůči kondenzátu 

pod hydroizolací. Dále jsem pracoval se snímačem se sádrou a maximální rozsah 

takového snímače je až 600 g/m2 kondenzátu. Pokud byl snímač měřen 

na konstantní frekvenci, jeho charakteristika byla pro vysoké kmitočty v řádu MHz 

monotónní a největší rozsah byl naměřen pro snímač s nejmenší vzdáleností 

elektrod. V okamžiku, kdy jsem ale použil převodníky pracující na rezonančním 

principu, charakteristika byla nemonotónní a příčinou byla citlivost na velikost 

paralelního odporu, tedy činitel jakosti kondenzátoru. 

Dále byla absorpční vrstva sádry nahrazena pěnou Askina Foam a výsledky 

ukázaly, že takový snímač by mohl pracovat na kmitočtu i v řádu desítek kHz a 

stále by měl velkou citlivost v rozsahu 1000 g/m2 kondenzátu. Nevýhodou tohoto 

materiálu je, že pro stejné množství kondenzátu obsahuje menší množství vody a 

její nerovnoměrná distribuce znesnadňuje kalibraci. 

Toto řešení jsem i tak považoval jako vhodné a byla vyrobena nová série 

snímačů, které mají stínění i z druhé strany DPS, aby nebyly ovlivňovány 

přiložením k nějakému povrchu. Popsána byla celá výroba těchto snímačů včetně 

použitých krycích a připevňovacích materiálů a byl vybrán další absorpční 

materiál. Tím byla pěna Askina Foam Cavity, která má podobné absorpční 

vlastnosti, ale je nižší, výsledný snímač je tedy nižší. 

Měření s touto verzí snímačů ukázalo, že snímače s deskovými i 

meandrovitými elektrodami by měly být schopny měřit množství kondenzátu 

v požadovaném rozsahu 600 g/m2. Pokud byla ke snímačům připevněna původní 

pěna Askina Foam, byl rozsah snímačů podobný, u deskového designu až 

1000 g/m2. Rozhodl jsem se ale zůstat u nižší verze pěny Askina právě kvůli 

rozměrům snímače. 
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Experiment s umístěnými snímači pod hydroizolací při probíhající 

kondenzací ukázal, že rozsah takto použitého snímače je nakonec přibližně 

poloviční, než jak byl samostatný absorpční materiál zkalibrován při umístění 

pod hydroizolací. Znamená to tedy, že vyrobený snímač dosahuje pouze 250 g/m2. 

Vzhledem k tomu, že se na trhu nevyskytují snímače umožňující měřit množství 

kondenzátu, nebo je rozsah malý, jedná se o jistý úspěch. 

Aby byl snímač schopen měřit vyšší množství kondenzátu, zaměřil bych se 

znovu na volbu absorpčního materiálu. Je možné, že původní pěna Askina Foam by 

byla vhodnější, nebo je potřeba najít jiný, ještě více vyhovující materiál. Také bych 

se více zaměřil na zabezpečení elektronické části a zvětšil bych krycí vrstvu 

izolace, ideálně na výšku pěny. Vhodné by také bylo zabezpečit, aby v izolaci 

nedošlo k nechtěnému stlačení snímače. K tomu by mohlo posloužit například jisté 

víčko, které by se k DPS z vrchní strany přiložilo. V části s absorpčním materiálem 

by bylo děrované pro přístup vlhkosti a v části s elektronikou by bylo uzavřené a 

připravené pro zalití izolačním materiálem. 

Byla také vyzkoušena alternativní konstrukce snímače pro měření množství 

kondenzátu, kdy nad vrstvu hydroizolace a pod vrstvu minerální vaty byly 

umístěny kovové děrované elektrody. Byla tak měřena kapacita přímo měřené 

střešní skladby bez využití absorpčního materiálu. Tuto metodu jsme ověřil a 

měřená charakteristika v rozsahu byla monotónní a měřená kapacita se zvýšila 

o 10 %. K vyzkoušení pro větší rozsah kondenzátu bohužel nedošlo, protože jsem 

se primárně soustředil na snímač s absorpční pěnou. 
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Obr. 70: DPS s meandrovitými elektrodami 

 
Obr. 71: DPS s meandrovitými elektrodami a 

stíněním 
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Obr. 72: DPS s kružnicovými elektrodami 

 
Obr. 73: DPS s kruhem a kružnicí 
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Obr. 74: DPS s kruhem, kružnicí a prokovem 

 

 


