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Abstrakt 
Tato  práce  se  zabývá  návrhem  přístroje  pro  automatické  měření  elektrických 

parametrů roztoků. V teoretické části je zpracován obsáhlý přehled elektroanalytických 
metod,  včetně stručného vysvětlení  jejich podstaty.  V další  části  je  rozebrána teorie 
konstrukce potenciostatu s důrazem na její hlavní úskalí. Poslední část je pak věnována 
návrhu přístroje schopného automaticky provádět cyklovoltametrická měření. 
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Abstract 
This  thesis describes  the  design  of  devices  for  automatic  measurement  of 

electrical parameters of  chemical solutions. The first part is  theoretical  and contains a 
comprehensive overview of electroanalytical methods + explanation of their principles. 
The next part discusses the theory of constructing a potentiostat with emphasis on  main 
drawbacks.  The  last  part  is  devoted  to  designing device  capable  of  automaticall 
cyclovoltametric measurements. 
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1 Úvod

V  poslední  době  probíhá  velmi  intenzivní výzkum  iontových  kapalin.  Tyto 
kapaliny  mají  mnoho  unikátních  vlastností,  které  je  předurčují  k  širokému  využití. 
Jednou z oblastí využití těchto kapalin, jsou elektrochemické senzory, jejichž vývojem 
se zabývá Katedra technologií a měření Západočeské univerzity v Plzni. 

Při vývoji těchto senzorů bylo nutno mimo jiné řešit i otázku měření elektrických 
parametrů  použitých  iontových kapalin.  Pro  tento  účel  byl  sestrojen  prototyp 
potenciostatu, který umožňoval tato měření provádět. Jeho obsluha však byla náročná a 
chyběly  mu  některé  funkce.  Bylo  tedy  potřeba,  na  základě  zjištěných  požadavků, 
navrhnout nové automatizované zařízení. Tato práce se zabývá možným konstrukčním 
řešením vhodného zařízení.

2 Iontové kapaliny

Jako iontové kapaliny jsou označovány soli se specifickými vlastnostmi. Tyto soli 
jsou na rozdíl od běžných solí kapalné i za relativně nízkých teplot. Aby mohla být sůl 
označena jako iontová kapalina, musí mít teplotu tání nižší než 100 °C. Dnes se navíc 
ještě  rozlišují  takzvané "room-temperature  ionic  liquids",  což jsou iontové kapaliny, 
které jsou tekuté již za laboratorních teplot. [1][3][4][5]

Výzkum  iontových  kapalin  je  relativně  moderní  záležitostí.  První  iontové 
kapaliny sice byly vyrobeny někdy počátkem dvacátého století, avšak tyto kapaliny byly 
velice nestabilní a citlivé na vzdušnou vlhkost. Dnes se označují jako iontové kapaliny 
první generace. [2]

Dnešní iontové kapaliny se skládají z organického nebo anorganického aniontu a 
organického kationtu. Mezi jejich hlavní výhody patří termostabilita (vydrží až 450 °C) 
a nehořlavost. S termostabilitou také souvisí velmi široký rozsah teplot, při kterých jsou 
kapalné. [5]

Dalšími  zajímavými  vlastnostmi  na  příklad  jsou:  zanedbatelný výpar  až  do 
400 °C, jedinečné rozpouštěcí vlastnosti a nemísitelnost s vodou. Tyto vlastnosti z nich 
dělají  ideální  elektrolyty  pro  provádění  chemických  reakcí.  Mohou  také  díky 
zanedbatelnému výparu nahradit některá těkavá organická rozpouštědla. [1][4][5]

V  dnešní  době  existuje  nesčetné  množství  různých  iontových  kapalin,  které 
mohou  mít  široké  spektrum  fyzikálních  a  chemických  vlastností.  Díky  těmto 
vlastnostem nacházejí široké uplatnění nejen v analytické chemii, ale také v průmyslu. 
Využívají  se  například  jako  náhrada  anorganických  elektrolytů  nebo  jako  speciální 
rozpouštědla.  [5]  Nabízí  se  také  využití  jejich  katalytických  účinků  například  k 
modifikaci  plastů  [7]  nebo úpravě  bioplynu.  [8]  Dále  se  otevírá  poněkud nečekaná 
možnost využití iontových kapalin jako maziv. [9]

Dalším významným odvětvím,  kde  se iontové  kapaliny velmi  dobře  uplatňují, 
jsou elektrochemické senzory. Díky tomu, že dnes je možné vytvořit obrovské množství 
druhů iontových kapalin s rozličnými elektrochemickými vlastnostmi, lze využít jejich 
elektrochemické  stability  a  širokého  potenciálového  okna  k  detekci  nejrůznějších 
chemických látek. [9][10]
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3 Měření elektrických parametrů roztoků

Níže popsané  metody si  kladou  za  cíl  stanovit  koncentraci  zkoumané  látky v 
roztoku měřením jeho elektrických parametrů. Těmito parametry jsou například: napětí 
na elektrodách, proud roztokem, vodivost roztoku, jeho permitivita nebo spotřebovaný 
náboj.  V principu jde  o  to,  že  některé  z  těchto  veličin  jsou  závislé  na  koncentraci 
zkoumané látky v roztoku. Měřením pak lze tuto koncentraci  nepřímo určit. [11]

Měření probíhá na takzvaném elektrochemickém článku. Tento článek je tvořen 
minimálně  dvěma  elektrodami  elektricky  spojenými pomocí  roztoku.  Na  jedné 
elektrodě dochází k oxidaci (anoda) a na druhé k redukci (katoda). Rozdíl potenciálů 
těchto elektrod pak tvoří napětí elektrochemického článku. Samotnou elektrodu obecně 
tvoří kontakt minimálně dvou vzájemně nemísitelných fází. Takovou elektrodou tedy 
může být například kov ponořený do roztoku. [12][13]

Pokud elektrochemickým článkem prochází proud, rozlišuje se  typ článku podle 
toho, co tento proud způsobilo. Pokud je proud důsledkem vnějšího zdroje připojeného 
k článku, jedná se o článek elektrolytický. Pokud je proud způsoben chemickou reakcí 
uvnitř článku, jedná se o článek galvanický. [11][13]

Pokud k článku není připojen externí zdroj nebo zátěž, článkem neprochází proud, 
a  je  možno změřit  elektromotorické  napětí.  Toto napětí  je  součtem potenciálů obou 
elektrod. [13]

Měření  elektrických  parametrů  elektrochemických  článků  se  provádí  různými 
metodami. Metody se dělí například podle toho, jestli článkem protéká nebo neprotéká 
proud,  podle  počtu  elektrod,  nebo  také  podle  toho  jestli  důsledkem procházejícího 
proudu dochází ke změnám obsahu zkoumané látky. [11]  

Základními druhy těchto metod podle [11] jsou:

 1  Metody založené na měření elektrické vlastnosti roztoku jako celku

 1.1  Konduktometrie

 1.2  Dielektrimetrie

 2  Metody založené na redoxní reakci

 2.1  Metody, při nichž článkem neprochází elektrický proud

 2.1.1  Rovnovážná potenciometrie

 2.2  Metody, při nichž článkem prochází elektrický proud

 2.2.1  Metody při nichž dochází ke kvantitativní přeměně zkoumané látky

 2.2.1.1  Elektrogravimetrie

 2.2.1.2  Coulometrie

 2.2.2  Metody, při nichž se obsah zkoumané látky změní elektrolýzou 
zanedbatelně

 2.2.2.1  Polarografie

 2.2.2.2  Amperometrie

 2.2.2.3  Voltametrie

10
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3.1 Konduktometrie

Konduktometrie je jedna z nejstarších elektroanalytických metod. U této metody 
se používají dvě nejčastěji platinové elektrody ponořené do zkoumaného roztoku. Tato 
metoda je  neselektivní.  Měří  se  elektrická  vodivost,  která  je vlastností roztoku jako 
celku.  [11][20]

Měření  vodivosti  vzorku  může  probíhat  buďto  pomocí  stejnosměrného  nebo 
střídavého  proudu.  Výhodou  střídavého  proudu  je,  že  nedochází  k  ovlivňování 
naměřené  hodnoty vodivosti  polarizací  elektrod.  Konduktometrie  pomocí  střídavého 
proudu se dělí na nízko a vysokofrekvenční. [19][21]

3.1.1 Nízkofrekvenční konduktometrie

Nízkofrekvenční  konduktometrie  se provádí  pomocí  dvou platinových elektrod 
zatavených  ve  vodivostní  nádobce.  Tato  nádobka  zajišťuje  opakovatelnost  tím,  že 
udržuje  stálé  geometrické  uspořádání  elektrod,  a  tím  i  neměnnou  tzv.  odporovou 
konstantu nádobky. Ukázka takovéto nádobky je uvedena na obrázku 1. [19][20]

Konduktometrické  metody  se  dělí  na  metody  přímé  a  na  konduktometrickou 
titraci.  Při  přímé konduktometrii  se stanovuje koncentrace elektrolytu  přímo pomocí 
elektrické  vodivosti  roztoku.  Přímá  konduktometrie  však  není  vhodná  ke  stanovení 
obsahu jednotlivých látek v roztoku, protože různé ionty mohou mít velmi podobnou 
vodivost. [11][21]

Přímá  konduktometrie  má  však  velkou  výhodu  v  jednoduchosti  a  vysoké 
citlivosti. Touto metodou lze určit i stopové množství elektrolytů. Díky tomu se přímá 
konduktometrie velmi dobře uplatňuje při kontrole čistoty vody. [11]

Přesnější  konduktometrickou  metodou  je  konduktometrická  titrace.  Při  této 
metodě se zaznamenává vodivost vzorku v závislosti na množství přidaného činidla. 
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Grafickým zobrazením výsledků pak vzniknou 2 přímky. Množství přidaného činidla 
odpovídající jejich průsečíku pak stanovuje tzv. bod ekvivalence. [11][21]

V zásadě se rozlišují 3 druhy konduktometrické titrace: neutralizační, srážecí a 
komplexotvorná. Při neutralizační titraci se titruje kyselý roztok zásaditým činidlem a 
naopak. Bodem ekvivalence je pak dosažení acidobazické rovnováhy. Touto metodou je 
možné  titrovat  i  velmi  slabé  kyseliny  nebo  zásady.  Titraci  lze  navíc  provádět  i  v 
nevodných rozpouštědlech. [19]

Při  srážecí  titraci  vzniká  spolupůsobením činidla  a  zkoumané  látky v  roztoku 
málo rozpustná sraženina. Bod ekvivalence pak stanovuje okamžik, kdy je v roztoku 
přítomná pouze sraženina a zanedbatelné množství zkoumané látky nebo činidla.  To 
znamená, že bylo použito ekvivalentní množství činidla k původnímu množství látky v 
roztoku. [19]

Komplexotvorná  titrace  je  podobná  srážecí  titraci.  Zde  ovšem tvoří  činidlo  a 
zkoumaná látka málo disociovaný komplex. Důsledkem toho je,  že se v okolí  bodu 
ekvivalence mění strmost křivky vodivosti. [19]

3.1.2 Vysokofrekvenční konduktometrie

Při vysokofrekvenční konduktometrii se využívají frekvence 1 – 100 MHz. Při 
těchto  frekvencích  není  třeba,  aby  byly  elektrody  v  přímém  kontaktu  s  roztokem. 
Využívá se induktivní nebo kapacitní vazby, kdy jsou elektrody připojeny vně nádobky. 
Díky tomu odpadají potíže se zanášením elektrod. [19][20]

Vysokofrekvenční  měření  lze  opět  provádět  jako  přímé,  anebo  jako 
konduktometrickou  titraci.  Přímá  vysokofrekvenční  konduktometrie  se  využívá 
například k  bezkontaktnímu měření vodivosti tavenin za vysokých teplot a tlaků. [19]

Vysokofrekvenční  titrace  se  využívají  stejně  jako nízkofrekvenční.  Přesnost  je 
srovnatelná a výhodou je, že nedochází k zanášení elektrod. [19]

3.2 Dielektrimetrie (dk-metrie)

Dielektrimetrie  se  používá  ke  stanovení  relativní  permitivity  různých  látek.  K 
tomuto  účelu  se  využívá  frekvencí  10  –  100  MHz.  Relativní  permitivita  závisí  na 
chemické struktuře látky. Touto metodou tedy lze nejlépe stanovovat koncentraci látek v 
binárních směsích, jejichž relativní permitivita je od roztoku dostatečně odlišná. Tato 
metoda se nejčastěji používá ke zjištění obsahu vody v různých materiálech. [19]

3.3 Rovnovážná potenciometrie

Tato metoda je založena na měření rovnovážného napětí mezi měřicí a referenční 
elektrodou galvanického článku.  Podstatou rovnovážné potenciometrie  je, že potenciál 
referenční  elektrody  zůstává konstantní,  zatímco potenciál  měřicí  elektrody se  mění 
podle koncentrace zkoumané látky v roztoku. Výsledné napětí měřené na nezatíženém 
článku je pak závislé na koncentraci zkoumané látky. [11][14]

Jak  již  bylo  uvedeno,  u  této  metody  je  zapotřebí  dvou  speciálních  elektrod: 
referenční a měřicí. Referenční elektroda je tvořena kovem pokrytým vrstvou své soli. 
Sůl  musí  být  v  roztoku  nerozpustná.  Celá  elektroda  s  povrchovou  vrstvou  je  pak 
ponořena do roztoku obsahujícího aniont soli, kterou má na povrchu. U těchto elektrod 
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vznikají dvě rozhraní: elektroda – sůl, a  sůl – roztok. Proto se nazývají tzv. elektrody 
druhého druhu.

Příkladem referenční elektrody může být stříbrná elektroda s povrchovou vrstvou 
chloridu  stříbrného  ponořená  do  roztoku  obsahujícího  anionty  chlóru.  Pokud  ve 
zkoumaném vzorku nejsou přítomny požadované anionty je potřeba roztok obklopující 
elektrodu a zkoumaný roztok oddělit tzv. difuzní bariérou. Jako bariéra u těchto elektrod 
slouží vrstva soli, jejíž ionty jsou obsaženy v obou roztocích; tzv. solný můstek. [14] 

Příklad takovéto elektrody je uveden na obrázku 2.
Jako referenční elektrody se nejčastěji používají: [11]

• Kalomelová elektroda 
• Argentchloridová elektroda
• Merkurosulfátová elektroda

Měřicí  elektrody  se  podle  své  konstrukce  dělí  na  elektrody  prvního  druhu, 
elektrody založené na rovnováze mezi oxidem kovu a kovem, elektrody oxidačně – 
redukční a membránové elektrody.

Elektrody  prvního  druhu  jsou  tvořeny  prvkem  ponořeným  do  roztoku 
obsahujícího  ionty  tohoto  prvku.  Tyto  elektrody  mohou  být  kovové  nebo  plynové. 
Příklad měřicí plynové elektrody je uveden na obrázku 3. [15]

Dalším  typem  měřicích  elektrod  jsou  elektrody  založené  na  rovnováze  mezi 
oxidem kovu  a  kovem.  Tyto  elektrody  jsou  konstrukčně  jednoduché  a  mechanicky 
odolné. Skládají se z kovové elektrody pokryté tenkou vrstvou oxidu téhož kovu. Jejich 
nevýhodou však je nelineární závislost potenciálu na pH měřeného roztoku. Materiálem 
pro výrobu těchto elektrod je například antimon, bismut nebo telur.
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Jako  měřicí  elektrody  se  používají  také  elektrody  oxidačně  –  redukční.  Tyto 
elektrody  jsou  tvořeny  drahým  kovem  (zlato  nebo  platina)  a  slouží  pouze  ke 
zprostředkování  přenosu  elektronů  mezi  oxidovanou  a  redukovanou  formou. 
Elektrodově aktivní částice se nacházejí již v samotném roztoku.

U membránových elektrod je fázové rozhraní tvořeno na membráně, která zcela 
odděluje dva roztoky. Tato membrána má tu vlastnost, že dokáže propouštět jen některé 
ionty. Princip je takový, že membrána propustí pouze ionty s jednou polaritou, zatímco 
ionty s  opačnou polaritou nikoli.  Tím dojde k polarizaci fázových rozhraní na obou 
stranách membrány a ustavení klidového potenciálu. Potenciál membránové elektrody 
je tedy závislý na výměně iontů mezi membránou a roztokem. [14][16]

Membrány se vyrábějí z materiálů, které jsou nemísitelné s roztoky do kterých se 
ponořují a inertní vůči používaným elektrodám. Jako materiály se nejčastěji používají 
hydrofobní kapaliny a nerozpustné pevné látky. Pevné membrány se nejčastěji vyrábějí 
slinutím  anorganických  prášků  nebo  z  monokrystalů.  Příkladem  elektrody  s 
monokrystalovou membránou je fluoridová elektroda.[11][14]  

Elektrody se skleněnou membránou jsou tvořeny vlastní elektrodou (Ag) pokrytou 
solí  (AgCl)  ponořenou  v  roztoku  (HCl).  Roztok  i  s  elektrodou  je  pak  uzavřen  ve 
skleněné baňce, jejíž část tvoří právě skleněná membrána. Tato elektroda se nejčastěji 
používá k měření pH roztoků. [14][17]

Elektrody s kapalnou membránou využívají k oddělení fází kapalné elektroaktivní 
látky. Aby kapalná látka mohla plnit účel membrány, musí být zachycena na nějakém 
nosiči. Dříve k tomuto účelu sloužila například skleněná frita nebo celulóza. Dnes se 
téměř výhradně jako nosič používá PVC. [14]

Kromě  kapalné  membrány  může  být  na  nosiči  fixován  například  enzym 
(stanovení látek které katalyzuje) nebo tkáně (tkáňové elektrody),  či dokonce bakterie 
produkující určitý enzym. [11]

Nákres membránové elektrody je uveden na obrázku 4.
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Obrázek 3: Vodíková elektroda [11]
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3.4 Elektrogravimetrie

Tato metoda funguje na principu vyčerpávající elektrolýzy, kdy se kvantitativně 
převede zkoumaná látka (kov) z roztoku na elektrodu. Elektroda se poté zváží, a podle 
přírůstku hmotnosti se určí obsah zkoumané látky v původním roztoku. Tato metoda je 
velmi přesná. Přesnost je omezena pouze přesností vážení elektrody. [18][19]

Typicky se pro tuto metodu používá spirálová platinová elektroda jako anoda a 
síťová (Winklerova) katoda. Uspořádání těchto elektrod je zobrazeno na obrázku 5.
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Obrázek 4: membránová elektroda [11]

Obrázek 5: Elektrody pro gravimetrii [19]
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Elektrogravimetrie využívá dvou způsobů, jak vyloučit zkoumaný kov na elektrodu. 
Prvním způsobem je elektrolýza za konstantního proudu. Tímto způsobem se vyloučí 
veškerý kov v roztoku na elektrodu. Tento způsob je tedy vhodný pouze tehdy, když se 
v roztoku nenacházejí jiné kovy, které by mohly měření ovlivnit. [19]
Druhou možností je elektrolýza za konstantního potenciálu. Touto metodou lze oddělit z 
roztoku pouze stanovovaný kov, nebo kovy, které se při daném potenciálu vylučují. Pro 
tuto metodu je však potřeba ještě třetí elektroda, aby bylo možné měřit potenciál na 
pracovní elektrodě. [19]

3.5 Coulometrie

Coulometrie je principielně podobná elektrogravimetrii. Množství vyloučené látky 
na anodě se ale nezjišťuje vážením, jako tomu bylo u gravimetrického stanovení, nýbrž 
podle  velikosti  přeneseného  náboje.  Podle  Faradayových  zákonů  totiž  množství 
vyloučeného kovu na anodě odpovídá velikosti přeneseného náboje článkem. Aby toto 
pravidlo platilo, nesmí se na anodě uplatňovat žádné jiné děje, než primární elektrodová 
reakce. To znamená, že elektrolýza musí probíhat se stoprocentním výtěžkem. [19] 

Stejně jako u elektrogravimetrie i u coulometrie lze elektrolýzu provádět buďto za 
konstantního  proudu  nebo  za  konstantního  potenciálu.  Coulometrie  za  konstantního 
proudu se také říká coulometrická titrace. [18][19]

Výsledky coulometrie a gravimetrie jsou srovnatelně přesné.  Coulometrie však 
navíc umožňuje stanovovat látky, které mají rozpustný produkt. [19]

3.6 Polarografie

Za objev této metody získal Jaroslav Heyrovský roku 1959 Nobelovu cenu za 
chemii. Princip polarografie spočívá v tom, že se zjišťuje závislost proudu mezi dvěma 
elektrodami ponořenými v roztoku, na jejich vzájemném potenciálu. [11]

Původní Heyrovského polarograf využívá rtuťové elektrody. Pracovní elektroda je 
tvořena skleněnou kapilárou, z níž rtuť postupně odkapává. Tím je zajištěno, že tato 
elektroda  má  neustále  čistý  povrch  a  nezanáší  se  produkty  elektrolýzy.  Jako  druhá 
elektroda pak slouží hladina rtuti na dně nádobky s roztokem. [22]

Touto metodou lze zjišťovat jak přítomnost látek v roztoku, tak i jejich množství. 
Závislost proudu procházejícího roztokem na napětí mezi elektrodami (polarogram) má 
schodovitý tvar (tzv polarografické vlny). Potenciál příslušící každé vzestupné hraně 
takového „schodu“ (vlny)  určuje  o jakou látku se jedná a  nárůst  proudu určuje její 
množství v roztoku. Vznik těchto vln je způsoben polarizací a depolarizací pracovní 
elektrody.  Pokud  je  v  roztoku  přítomna  látka,  která  podléhá  při  daném  potenciálu 
oxidaci nebo redukci, dojde k depolarizaci pracovní elektrody a roztokem začne téci 
proud.  Pokud  v  roztoku  taková  látka  není,  elektroda  zůstává  polarizovaná  a  proud 
neteče.  Ukázku  takového  polarogramu  zobrazuje  obrázek  6.  Derivací  takovéhoto 
polarogramu pak lze získat křivku sestávající se z jednotlivých píků, kde pozice píku 
určuje o jakou látku jde a výška píku určuje její koncentraci v roztoku. [11][22][23]
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3.6.1 Polarografické metody

V polarografii  dochází  vlivem odkapávání  pracovní  elektrody  k  nežádoucímu 
vlivu kapacitního proudu. Tento proud se projevuje obzvláště při nízkých koncentracích 
zkoumané látky.  Metody které  tento  nedostatek  řeší,  se  nazývají  tast  polarografie  a 
polarografie se superponovaným napětím. [11]

3.6.2 Tast polarografie

Tast  polarografie  eliminuje  nabíjecí  proud  tak,  že  se  proud  měří  těsně  před 
utržením rtuťové  kapky.  V tuto  dobu  je  již  nabíjecí  proud  vůči  difůznímu  proudu 
zanedbatelný.  Aby  bylo  možné  přesně  určit  okamžik  odtržení  rtuťové  kapky,  jsou 
přístroje pro tast  polarografii  opatřeny takzvaným mechanickým odtrhovačem. Tento 
odtrhovač klepnutím na kapiláru s rtutí zajistí přesný okamžik odtržení kapky. [11]

3.6.3 Polarografie se superponovaným napětím

Tato skupina metod pracuje na podobném principu jako tast polarografie. Ovšem 
na rozdíl od tast polarografie se neeliminují nabíjecí proudy pomocí samotné rtuťové 
elektrody,  ale  pomocí  střídavého  napětí  superponovaného  na  rovnoměrně  rostoucí 
stejnosměrné napětí. Podle typu střídavého napětí se rozlišují: AC  polarografie, square 
wave polarografie a pulzní polarografie. [11]

AC  polarografie  přičítá  k  stejnosměrnému  signálu  slabé  střídavé  napětí  s 
harmonickým průběhem. Frekvence střídavého napětí se pohybuje mezi 50 a 60 Hz. 
Výsledkem  této  metody  je  křivka  s  charakteristickými  maximy,  typickými  pro 
jednotlivé látky. Výhodou je, že tato křivka je snáze čitelná než klasická polarografická 
vlna  a  lze  proto odečítat  i  menší  koncentrace  látek  než  u  klasické  polarografie. 
Nedochází tedy k eliminaci nabíjecích proudů, ale k zlepšení čitelnosti výsledků. Vliv 
nabíjecích proudů lze omezit pomocí fázově citlivých polarografů. [11]

U square wave polarografie se k lineárně narůstajícímu napětí přičítá obdélníkový 
signál. Měření proudu potom probíhá vždy těsně před změnou polarity obdélníkového 
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Obrázek 6: Polarogram [23]
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signálu. Tím dochází podobně jako u tast polarografie k eliminaci nabíjecích proudů, a 
tudíž i ke zpřesnění metody. Získaný polarograf má podobně jako u AC polarografie 
tvar špiček. [11]

Pulzní polarografie umožňuje získat polarogram ve tvaru jak polarografické vlny, 
tak ve tvaru špiček (píků). U této metody se na elektrodu těsně před odtržením kapky 
přivádí krátký obdélníkový impulz (40 – 50 ms).  Pokud jsou na lineárně vzrůstající 
potenciál superponovány pulzy, je výsledkem polarogram ve tvaru píků. Pokud jsou ale 
na konstantní potenciál superponovány pulzy s rostoucí amplitudou, má polarogram tvar 
vlny. [11]

3.7 Voltametrie

Voltametrie  je  metoda  odvozená  z  klasické  polarografie.  Stejně  jako  u 
polarografie se zde zjišťuje závislost proudu procházejícího roztokem na přivedeném 
napětí. Výsledkem je také polarizační křivka, neboli polarogram. [11][24]

Rozdíl  mezi polarografií  a voltametrií  je ten,  že jako polarografie se označuje 
metoda využívající kapkovou rtuťovou elektrodu. Voltametrie využívá jiných elektrod, 
navíc se zde rozlišuje i dvou, nebo tříelektrodové uspořádání.

3.7.1 Uspořádání elektrod pro voltametrii

Jak bylo výše uvedeno, voltametrické měření může probíhat buďto ve dvou nebo 
tříelektrodovém  uspořádání.  Dvouelektrodové  uspořádání  je  podobné  jako  u 
polarografie. Do roztoku jsou ponořeny 2 elektrody, z nichž jedna slouží jako pracovní 
(polarizovatelná)  a  druhá  jako  referenční  (nepolarizovatelná).  Problémem  u  tohoto 
uspořádání je, že není přesně znám potenciál pracovní elektrody. Tento potenciál nelze 
přesně  změřit,  protože  výsledné  napětí  mezi  pracovní  a  referenční  elektrodou  je 
vyvoláno nejen potenciálem na pracovní elektrodě, ale také úbytkem napětí v roztoku 
způsobeným jeho odporem. [11]

Tříelektrodové  uspořádání  vzniklo,  aby  odstranilo  tento  nedostatek 
dvouelektrodového zapojení. Byla tedy přidána třetí takzvaně pomocná elektroda. Proud 
potom protéká  mezi  pracovní  a  pomocnou  elektrodou  a  potenciál  se  zjišťuje  mezi 
pracovní a referenční elektrodou. Protože mezi pracovní a referenční elektrodou neteče 
proud,  nevzniká  tudíž  nežádoucí  úbytek  a  naměřené  napětí  odpovídá  potenciálu  na 
pracovní elektrodě. [11]

Jako pracovní elektrody se používají například uhlíkové elektrody, platinové, zlaté 
nebo rtuťové. Rtuťová elektroda zde ale neodkapává. Tyto elektrody mohou pracovat 
buďto v klidném roztoku nebo míchaném. Míchání roztoku se pak provádí rotací nebo 
vibrací elektrody. Jako rotující elektroda se nejčastěji používá elektroda disková. [11]
[25]

Jako  referenční  elektrody  se  používají  obvykle  elektrody  druhého  druhu. 
Nejčastěji se používá kalomelová nebo argentchloridová elektroda. [11][25]

U tříelektrodového  uspořádání  se  jako  pomocné  elektrody používají  platinové 
plíšky  nebo  drátky.  Tyto  elektrody mají  mnohem větší  plochu  nežli  pracovní  nebo 
referenční elektrody a jsou téměř nepolarizovatelné. [11][25]
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3.7.2 Potenciostat

Potenciostat je velmi důležitou součástí voltametrického měřicího aparátu. Jedná 
se  o  zařízení,  které  reguluje  proud  protékající  roztokem  tak,  aby  mezi  pracovní  a 
referenční  elektrodou  byl  požadovaný  potenciál.  Možná  konstrukce  takovéhoto 
potenciostatu je na obrázku 7. [27]

3.7.3 Voltametrické metody

Ve voltametrii se využívá ke stanovení zkoumaných látek různých metod. Jak již 
bylo uvedeno, využívá se různých typů elektrod, dvou nebo tříelektrodového zapojení a 
měření v klidném nebo míchaném roztoku. Další  možností je řízení potenciálu mezi 
pracovní a referenční elektrodou.

Z  tohoto  ohledu  se  voltametrické  metody  dělí  na  amperometrii,  lineární 
voltametrii, diferenční pulzní voltametrii a rozpouštěcí (stripping) voltametrii. [11][27]

3.7.4 Amperometrie

Amperometrie  se  využívá  například  v  senzorech.  Na  elektrody  je  přiveden 
konstantní  potenciál  a  měří  se  proud  protékající  elektrolytem  senzoru.  Potenciál  je 
zvolen  tak,  aby  přítomnost  zkoumané  látky  způsobila  co  největší  změnu  proudu. 
Koncentrace zkoumané látky je pak určena podle proudu protékajícího elektrolytem.

Amperometrické  detektory  se  používají  například  k  detekci  plynných  látek  v 
kapalném nebo plynném prostředí. Příkladem je Clarkův detektor, který lze použít ke 
stanovení koncentrace kyslíku v krvi. [11]

3.7.5 Lineární voltametrie

Při této metodě se lineárně mění potenciál mezi pracovní a referenční elektrodou. 
Potenciál  může růst  nebo klesat.  Rychlost změny potenciálu je vyšší  než u klasické 
polarografie. U lineární voltametrie se potenciál mění cca 10 – 1000 mV/s, zatímco u 
klasické  polarografie  se  potenciál  mění  rychlostí  cca  1  mV/s.  Díky  rychlé  změně 
potenciálu dojde k vyčerpání oxidované nebo redukované látky v okolí elektrody, což 
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Obrázek 7: Potenciostat [40]
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má za následek opětovnou polarizaci elektrody a snížení proudu. Výsledkem je tedy 
křivka ve tvaru píků.  [11][24]

Rozšířením lineární voltametrie je cyklická voltametrie. U této metody potenciál 
na elektrodách lineárně roste do zlomového bodu, odkud zase lineárně klesá. Nárůst 
potenciálu se nazývá dopředný  scan, a pokles zpětný scan. Při měření tedy protéká 
proud  oběma  směry.  Výsledkem  této  metody  je  cyklický  voltamogram  –  takzvaná 
katodicko anodická-křivka. [11][24]

Pomocí cyklické voltametrie lze zjišťovat takzvaná elektrochemická reverzibilita 
(vratnost). Pokud jsou na voltamogramu kladné i záporné píky stejně vysoké, jedná se o 
vratnou elektrodovou reakci. Čím dále jsou píky od sebe a čím více se liší výškou, tím 
více je reakce nevratná. [11] 

3.7.6 Diferenční pulzní voltametrie

Metodu diferenčně pulzní voltametrie lze použít jak při klasické voltametrii, tak i 
při  polarografii.  Podstatou  této  metody  je,  že  se  podobně  jako  u  square  wave 
polarografie  superponuje  obdélníkový  signál  na  lineárně  vzrůstající  potenciál  mezi 
pracovní a referenční elektrodou. Neměří se však proud jako funkce potenciálu, ale měří 
se rozdíl proudů na konci kladné a záporné periody obdélníkového signálu. Výsledkem 
je potom graf  ve tvaru píků. Tato metoda je velmi přesná. [11]

3.7.7 Rozpouštěcí (stripping) voltametrie

Při  této  metodě  se  na  elektrodě  nejprve  elektrolyticky  nahromadí  povlak  ze 
stanovované látky, a poté se voltametricky zjišťuje množství rozpuštěného povlaku. Při 
rozpouštění povlaku ze zkoumané látky vznikají proudové špičky, které jsou pro danou 
látku charakteristické.  Výsledkem je  tedy graf ve tvaru píků.  Díky elektrolytickému 
zkoncentrování analyzované látky tato metoda  umožňuje detekovat látky i ve velmi 
malých koncentracích pomocí relativně levného vybavení. [11][26]

4 Teorie konstrukce potenciostatu

Hlavní  součástí  přístroje  pro  automatizované  měření  elektrických  parametrů 
roztoků je potenciostat.  Potenciostat  je zařízení,  které  udržuje na pracovní elektrodě 
požadovaný potenciál. Tento potenciál je důsledkem proudu protékajícího elektrodou a 
roztokem.  Potenciostat  tedy  reguluje  proud  pracovní  elektrodou  tak,  aby  potenciál 
odpovídal požadované hodnotě. [28]

Potenciál  pracovní  elektrody  se  měří  vůči  referenční  elektrodě.  Při 
dvouelektrodovém  uspořádání  je  do  vzorku  ponořena  pouze  pracovní  a  referenční 
elektroda.  Veškerý  proud  tekoucí  pracovní  elektrodou  tedy  teče  také  referenční 
elektrodou, což může mít za následek změnu vlastností referenční elektrody, což může 
vést k nepřesným výsledkům měření. Kromě toho se u dvouelektrodového uspořádání 
uplatňuje  vliv  odporu  samotného  roztoku,  což  také  znepřesňuje  měření.  Z  tohoto 
důvodu se ve většině případů preferuje tříelektrodové uspořádání, kde proud protéká 
mezi pracovní a pomocnou elektrodou, a potenciál se měří mezi pracovní a referenční 
elektrodou za bezproudového stavu. [11][28]

Potenciostat pro tříelektrodové zapojení má tedy dvě hlavní funkce:
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- měřit potenciál mezi pracovní a referenční elektrodou bez toho, aby referenční 
elektrodou procházel proud

- porovnávat rozdíl mezi požadovaným a skutečným potenciálem a podle toho  
upravovat proud pracovní a pomocnou elektrodou.

4.1 Požadavky na potenciostat

Hlavními  požadavky  na  potenciostat  jsou  rychlost  reakce,  přesnost,  proudové 
rozpětí, úroveň šumu a stabilita.

Rychlost reakce potenciostatu musí být úměrná rychlosti chemické reakce. Běžné 
potenciostaty mají šířku pásma od 100 kHz do několika MHz. Rychlost přeběhu bývá 
od 105 do 107 V/s. [29]

Protože  potenciostat  reguluje  proud  podle  rozdílu  nastaveného  napětí  a 
skutečného potenciálu, existuje stálá – byť minimální odchylka. Navíc se k této chybě 
přičítá i nekompenzovaný odpor kabelů od potenciostatu ke vzorku. [29]

Velikost  proudu  který  je  potenciostat  schopen  dodat,  odvisí  od  jeho  účelu.  V 
materiálových vědách se požadují proudy cca 100 mA - 1 A Pro speciální účely může 
být potřeba i několik desítek ampér. Důležité hledisko ale je, s jakou přesností dokáže 
potenciostat  proud  měřit.  Například  dobrý  laboratorní  potenciostat  s  výstupním 
proudem 1 A může mít rozlišení po 100 nA. [29] 

Šum  vzniká  převážně  ve  vstupních  částech  potenciostatu,  jako  tepelný  šum 
odporů nebo polovodičů. Pro lepší šumové poměry lze na vstupu použít nízkošumové 
zesilovače.  Tyto  zesilovače  však  často  mají  menší  vstupní  impedanci  a  menší  šířku 
pásma. [29]

Aby nedocházelo k rozkmitání potenciostatu, musí být stabilní. Jak uvádí [29], 
stabilitu lze otestovat pomocí obdélníkového signálu o frekvenci 1 kHz a amplitudě 100 
mV. Možné výsledky tohoto testu uvádí obrázek 8. Vlevo je reakce stabilní, uprostřed 
vyhovující a vpravo potencionálně nestabilní.
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Obrázek 8: Reakce potenciostatu[29]
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4.2 Schéma zapojení potenciostatu

Možné zapojení jednoduchého potenciostatu uvádí obrázek 9. Na tomto obrázku 
funkci  potenciostatu  zastává  jediný  operační  zesilovač.  Tento  zesilovač  měří  rozdíl 
napětí  mezi  uzemněnou  pracovní  elektrodou (WE)  a  referenční  elektrodou (RE). 
Zjištěný  rozdíl  odečítá  od  napětí  nastaveného  pomocí  potenciometru  RS.  Výstupem 
operačního zesilovače pak teče právě takový proud, aby rozdíl  nastaveného napětí  a 
napětí mezi pracovní a referenční elektrodou byl nulový. Tím je dosaženo konstantního 
potenciálu pracovní elektrody, který odpovídá nastavenému napětí. Voltmetr "E" potom 
zobrazuje nastavený potenciál  a voltmetr  "I" zobrazuje výsledný proud, jako úbytek 
napětí na měřícím odporu Rm. Odpor Rpr slouží jako ochrana operačního zesilovače před 
vysokým  napětím  při  odpojení  článku  a  kondenzátor  Cp slouží  jako  ochrana  proti 
rozkmitání zesilovače při prudké změně potenciálu pracovní elektrody. [29]

Jak uvádí [29] má toto minimalistické zapojení potenciostatu několik důležitých 
výhod: 

• Velmi nízká úroveň šumu, kterou ovlivňuje pouze velikost ochranného odporu 
referenční elektrody a vlastní šum operačního zesilovače.

• Uzemněná pracovní elektroda brání přijímání rušivých signálů z okolí.

Nevýhodou pak je, složitější měření:

• Proud se měří jako plovoucí úbytek napětí (nelze měřit vůči zemi).

• Chybí výstup pro měření skutečného potenciálu. Měří se pouze nastavené napětí. 
Pro měření skutečného potenciálu by bylo potřeba měřícího přístroje s velkým 
vstupním odporem.
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Obrázek 9: Schéma jednoduchého potenciostatu[29]
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Problém  s  měřením  výstupního  proudu  lze  řešit  například  použitím  zdroje 
plovoucího napětí, měřením na  snímacím rezistoru připojeném k zemi nebo použitím 
převodníku proudu na napětí. [29]

Jako  zdroj  plovoucího  napětí  lze  použít  jakýkoli  galvanicky  oddělený  zdroj. 
Potenciostat  napájený  tímto  zdrojem  může  mít  vlastní  (umělou)  zem  na  jiném 
potenciálu  než  je  pracovní  elektroda.  To  umožní  mít  zároveň  uzemněnou  pracovní 
elektrodu a zároveň měřit proud proti vlastní (umělé) zemi potenciostatu. [29]

Měření  proudu  na  snímacím rezistoru připojeném k  zemi  sebou  nese  výhodu 
snadného měření proudu bez potřeby galvanicky odděleného zdroje. Nevýhodou však 
je, že pracovní elektroda již není uzemněna a snižuje se tedy odolnost vůči vnějšímu 
rušení.  Další  nevýhodou také je,  že  potenciál  již nemůže být měřen proti  zemi,  což 
sebou nese vyšší složitost zapojení, a tím i menší šířku pásma. [29]

Použití převodníku proudu na napětí umožní měřit jak potenciál, tak proud vůči 
zemi. Kvůli použití převodníku však nemůže být pracovní elektroda galvanicky spojena 
se zemí, což může být zdrojem vnějšího rušení. [29]

4.3 Další obvody potenciostatu

Potenciostat se málokdy realizuje pouze ve formě výše uvedeného jednoduchého 
zapojení. Většinou toto zapojení nevyhovuje například proto, že má omezené výstupní 
napětí saturačním napětím operačního zesilovače nebo také proto, že dokáže dodat jen 
relativně  malý  proud.  Z  těchto  a  dalších  důvodů  se  potenciostaty  opatřují  dalšími 
obvody, které jim umožňují odstranit některé nedostatky nebo přidat další funkce.

4.3.1 Proudové a napěťové posílení

K tomuto  účelu  lze  použít  výkonových  zesilovačů,  podobných  například  těm, 
které se používají v audiotechnice. Pokud mají takovéto zesilovače separátní napájení, 
lze dosáhnout i výkonů v řádu stovek wattů. [29]

4.3.2 Vstupní zesilovač

Referenční elektrodou by neměl procházet žádný proud a nízkošumové operační 
zesilovače  vhodné  pro  potenciostat  nemají  dostatečně  velkou  vstupní  impedanci.  Z 
tohoto důvodu je vhodné mezi referenční elektrodu a potenciostat zapojit impedanční 
přizpůsobení.  Takovým  přizpůsobením  může  být  například  operační  zesilovač  v 
zapojení napěťového sledovače. [29]

4.3.3 Kompenzace napěťového úbytku

Vlivem proudu procházejícího roztokem a odporu roztoku,  může vznikat úbytek 
napětí, který pak ovlivňuje přesnost měření. Protože je tento úbytek závislý na proudu, 
lze  jej  poměrně  snadno  kompenzovat  potenciometrem  zapojeným  do  výstupu  pro 
měření proudu. Jezdec potenciometru se  pak připojí k řídícímu vstupu potenciostatu, 
čímž jej ovlivňuje v závislosti na procházejícím proudu. [29]

4.3.4 Generátor signálu

Protože  například  při  voltametrických  měřeních  je  potřeba,  aby  se  potenciál 
pracovní elektrody pravidelně měnil, připojuje se k potenciostatu generátor signálu. Pro 
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tato  měření se  používají  signály  jako  rampa  (lineární  nárůst  signálu),  trojúhelník 
(vzestupná a sestupná rampa),  harmonická funkce (sinus) nebo šum. Tento signál se 
získává pomocí zařízení zvaných generátory funkcí. [29]

Signál  pro  potenciostat  však  musí  být  kvalitní.  Nelze  tedy použít  běžné  D/A 
převodníky, protože produkují šum. Některé D/A převodníky mohou navíc při přepínání 
úrovní  výstupního  napětí  vytvářet  nežádoucí  špičky,  které  mohou  výrazně  ovlivnit 
skutečný potenciál pracovní elektrody. [29]

4.4 Požadavky na vyvíjený přístroj

Vyvíjené  zařízení  by  mělo  umožnit  voltametrické  měření  roztoků  v 
tříelektrodovém zapojení.  Měření  by  mělo  být  automatické  podle  předem zadaných 
parametrů. Přístroj by měl lineárně zvyšovat potenciál od dolní zadané meze až po horní 
zadanou mez. Rychlost nárůstu potenciálu bude zadána také. Po dosažení horní meze 
bude přístroj  potenciál  opět  snižovat  k  dolní  mezi.  Tento  cyklus  se  bude několikrát 
opakovat. Jedná se tedy o jednoúčelový potenciostat pro cyklickou voltametrii.

Podle předchozího prototypu byly určeny tyto požadavky:

• Minimální potřebný potenciál na pracovní elektrodě je alespoň -2 V

• Maximální potřebný potenciál na pracovní elektrodě je alespoň  2 V

• Minimální skenovací rychlost je 10 mV/s

• Maximální skenovací rychlost je 100 mV/s

• Maximální proud by neměl přesáhnout 100 µA

• Krok kterým se nastavují jednotlivé parametry, by měl být dostatečně jemný.

• Horní a dolní mez potenciálu mezi pracovní a referenční elektrodou by mělo být 
možno nastavit individuálně (možnost nastavit meze i nesymetricky vůči nule)

• Přesnost měření by měla být pokud možno co největší.

• Naměřená data by se měla přenášet do počítače.

5 Návrh vlastního měřícího přístroje

Aby  vyvíjený přístroj odpovídal  požadavkům,  musí  obsahovat  alespoň 
potenciostat,  generátor signálu,  měřící část,  řídící jednotku  a  rozhraní zprostředkující 
komunikaci s PC.

Blokové schéma takovéhoto přístroje je na obrázku 10.
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Konstrukce tedy byla rozdělena do následujících částí:

• potenciostat

• generátor signálu

• měřící jednotka

• řídící jednotka

• komunikace

• napájecí zdroj

• obslužný software

5.1 Potenciostat

Potenciostat  původního  prototypu  byl  zapojen  podle  obrázku  11.  Na  tomto 
obrázku představují výstupy RE referenční elektrodu, CE pomocnou elektrodu a WE 
pracovní elektrodu.  Vstup IN slouží jako ovládací vstup, pomocí kterého se nastavuje 
potenciál pracovní elektrody. Hodnota napětí na výstupu I-OUT pak slouží pro měření 
proudu. 
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Obrázek 10: Blokové schéma vyvíjeného přístroje
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Obrázek 11: Zapojení původního potenciostatu
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Toto zapojení má uzemněnou pracovní elektrodu, což zvyšuje jeho odolnost vůči 
vnějšímu rušení. Dále je zde použit proudový zesilovač pomocí dvojice unipolárních 
tranzistorů.  Proud se měří  jako  úbytek napětí  na rezistoru  RM. Protože  je  pracovní 
elektroda uzemněna, je úbytek na měřícím odporu plovoucí,  a musí  tedy být  měřen 
pomocí rozdílového zesilovače.  Pro měření potenciálu je třeba použít přístroj s velmi 
vysokým vnitřním odporem.

Zesílení přístrojového zesilovače je dáno vztahem:

U o=U i⋅(1+
2⋅R2

R1

)⋅
R4

R3

=U i⋅(1+
2⋅100
100

)⋅
100
1

=U i⋅300 [V ]

Kde  Uo je  výstupní  napětí,  Ui je  úbytek  napětí  na  odporu  RM,  hodnoty  R1 –  R4 

odpovídají odporům z obrázku 11.

Tento zesilovač tedy zesiluje 300x. Při maximálním proudu 100 µA bude úbytek 
na rezistoru RM 10 mV. Po zesílení přístrojovým zesilovačem tedy vznikne signál s 
amplitudou 3 V.

Pomocí  prototypu  bylo  zjištěno,  že proud bude  mít hodnotu  maximálně 100  μA 
při  napětí  2 V.  To znamená,  že  zátěž  má  odpor  přibližně  20  kΩ.  Protože  například 
zesilovač  TL072 dokáže  dodat  cca  40 mA  při  výstupu na krátko,  při  zátěži  10  kΩ 
nebude  potřeba  výstup  operačního  zesilovače  posilovat.  Tím  se  zmenší  zkreslení 
způsobené napětím UGS unipolárních tranzistorů a regulace se tím zpřesní.

Dále bude potřeba ochránit invertující vstup operačního zesilovače před možným 
vysokým napětím způsobeným například statickou elektřinou.  [30] tento problém řeší 
připojením diod mezi vstup operačního zesilovače a napájení.  Mezi takto ochráněný 
vstup operačního zesilovače a svorku přístroje je připojen odpor cca 1 kΩ, na kterém se 
při  připojení  vyššího  napětí  vytvoří  potřebný  úbytek.  Tento  odpor  je  však  zároveň 
zdrojem šumu, a proto k němu [29] doporučuje připojit paralelně kapacitu. Stejně tak 
zdrojem šumu mohou být i ochranné diody.

Podobným způsobem je potřeba ochránit i ostatní vstupy a výstupy, které budou 
vyvedeny ven z přístroje.

Aby bylo možno měřit potenciál pomocí běžného D/A převodníku, bude potřeba 
posílit vstup z referenční elektrody napěťovým sledovačem.
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Obrázek 12: Zapojení potenciostatu – varianta 1
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Schéma zapojení by pak mohlo vypadat, jak je uvedeno na obrázku 12. U tohoto 
zapojení  zůstal  operační  zesilovač  ve  funkci  potenciostatu  zapojen  stejně  jako  u 
prototypu.  Měření  proudu  zůstalo  také  zachováno.  Přibyl  pouze  operační  zesilovač 
IC4A, který plní funkci napěťového sledovače. Díky tomuto zesilovači je již možné 
měřit přímo potenciál na výstupu E-OUT.

Další možností je zapojení podle obrázku  13. V tomto zapojení je navíc přidán 
potenciometr R1. Pomocí tohoto potenciometru lze korigovat malé, proudově závislé, 
úbytky napětí na měřící soustavě.  [29] Operační zesilovač IC4B slouží jako rozdílový 
zesilovač se zesílením 1. Na tomto zesilovači se  odečítá malé kompenzační napětí z 
potenciometru R1 od změřeného potenciálu.

Paralelně  k  potenciometru  R1  je  připojen  odpor  R18.  Proto  lze  pomocí 
potenciometru R1 nastavit korekci 0 – 5% výstupního signálu pro měření proudu. Při 
maximální amplitudě 3 V (při  100  μA) je  tedy možno korigovat úbytky až  0,15 V. 
Úbytek 0,15 V při 100 μA odpovídá odporu 1,5 kΩ. Tímto způsobem tedy lze odstranit 
parazitní  odpor  měřené  soustavy až  do  hodnoty 1,5  kΩ.  Protože  však  tato  korekce 
zavádí kladnou zpětnou vazbu, je potřeba ji nastavovat opatrně, aby nedošlo ke snížení 
stability potenciostatu.

Nevýhodou těchto zapojení oproti původnímu zapojení použitém v prototypu je 
prodloužení regulační smyčky, což může vést ke zhoršení stability celého potenciostatu. 
Navíc součástky použité jako ochrana proti  přepětí mohou být zdrojem nežádoucího 
šumu. Na druhou stranu obě navrhované varianty poskytují proudově zesílený výstup 
pro  měření  potenciálu.  Poslední  zmíněná  varianta  navíc  umožňuje  kompenzovat 
proudově závislé úbytky na měřící soustavě, což může zpřesnit měření.

Hodnocení:

Aby bylo možno vybrat vhodnou variantu, byla provedena měření stability podle. 
[29]  Grafický výsledek měření  první  varianty je na obrázku  14. Porovnáním tohoto 
obrázku s obrázkem 8 na straně 21, bylo zjištěno, že je potenciostat stabilní.
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Obrázek 13: Zapojení potenciostatu - varianta 2
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Stejným způsobem byla měřena i druhá varianta zapojení potenciostatu. Zde však 
došlo vlivem kladné zpětné vazby způsobené korekcí k výraznému rozkmitání celého 
potenciostatu.  Problémem  je,  že  signál  přivedený  zpětnou  vazbou  je  zpožděn 
průchodem přes čtyři operační zesilovače, což společně s konfigurací celého obvodu 
napomáhá samovolnému rozkmitání.

Vzhledem k tomu, že úbytky na měřící soustavě se předpokládají velmi malé a 
navíc je lze později  zohlednit  při  matematickém zpracování výsledků, nebude druhá 
varianta uvažována k realizaci.  

5.2 Generátor signálu

Generátor signálu se připojuje k potenciostatu, který podle tohoto signálu mění 
potenciál.  Pro  vyvíjené  zařízení  je  potřeba  trojúhelníkový  signál,  s  nastavitelnými 
parametry.  Je  potřeba  nastavovat  horní  i  dolní  mez trojúhelníkového signálu  a  jeho 
strmost.  Navíc  by tento  generátor  měl  vytvářet  „čistý“  signál.  Tedy pouze  užitečný 
signál bez nežádoucích složek.

5.2.1 Relaxační generátor

První  možnou  variantou  je  relaxační  generátor  opatřený  potenciometry  pro 
nastavení jednotlivých parametrů signálu. Schéma takového generátoru je uvedeno na 
obrázku  15.  Tento  generátor  se  skládá  z  integrátoru  a  okénkového  komparátoru. 
Integrátor načítá kladné nebo záporné saturační napětí, které je výstupem okénkového 
komparátoru.  Jakmile  úroveň  napětí  na  výstupu  integrátoru  přivedeného  na  vstup 
okénkového  komparátoru  překročí  jeho  komparační  mez,  komparátor  překlopí  své 
výstupní  napětí  do  opačné  polarity.  To  způsobí,  že  se  na  vstupu  integrátoru  objeví 
opačné napětí a integrátor jej začne od naintegrovaného napětí odečítat.
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Obrázek 14: Odezva potenciostatu na obdélníkový signál.
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Rychlost  integrace  se  nastavuje  potenciometrem  R7.  Velikost  napětí  je  dána 
vztahem:

U o=U sat⋅
t

C3⋅(R6+R7)

Kde Uo je výstupní napětí, t je čas a Usat je saturační napětí. Změna výstupního napětí za 
čas tedy při Usat =5 V  odpovídá:

U o

t
=

U sat

C3⋅( R6+ R7)
=

5
100⋅10−6

⋅(0,47+0..4,7)⋅106 =0,010 ..0 ,106 [V /s ]

Potenciometrem R7 tedy lze dosáhnout požadované rychlosti skenování 10 – 100 
mV/s.  Horní  i  dolní  mez  signálu  se  nastavuje  potenciometrem R5.  Velikost  okénka 
komparátoru je dána vztahem:

ΔU=2⋅U sat⋅
R5

R4

Kde  ΔU je  velikost okénka komparátoru a Usat je saturační napětí.  Pokud tedy 
bude Usat =5 V, bude velikost okénka:

ΔU=2⋅U sat⋅
R5

R4

=2⋅5⋅
0..100
220

=0,00..4 ,55[V ]

Velikost okénka tedy vyhovuje pro rozmezí výstupních napětí -2 V až 2 V.

Posledním nastavovacím prvkem je potenciometr R2. Tento potenciometr slouží k 
nastavení středu okénka komparátoru. U tohoto zapojení je tedy možno nastavit zvlášť 
rozkmit výstupního signálu a zvlášť jeho střední hodnotu.

Alternativou tohoto zapojení je zapojení podle obrázku 16. U tohoto zapojení lze 
nastavovat zvlášť horní a dolní mez. Potenciometr R5 slouží k nastavení horní meze a 
potenciometr R2 slouží k nastavení dolní meze. Tento generátor má však zhruba o 0,7 V 
větší rozkmit výstupního napětí způsobený úbytky na diodách D1 a D2. Problematické 
je také nastavení horní nebo dolní meze blízko nule, protože diody vykazují v této části 
své  charakteristiky  velký  statický  odpor.  V  okolí  nuly  proto  stejné  pootočení 
potenciometru vyvolá daleko větší změnu mezního napětí, než dále od nuly. Možným 
řešením by bylo použití logaritmických potenciometrů.
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Obrázek 15: Relaxační generátor signálu 
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5.2.2 D/A převodník

Vzhledem k tomu, že navrhované zařízení musí automaticky provádět měření a 
komunikovat  s  počítačem,  musí být  vybaveno  mikrokontrolérem.  Použitím 
mikrokontroléru se navíc nabízí možnost využít ke generování signálu D/A převodník. 

Díky D/A převodníku  také odpadá potřeba  potenciometrů,  jakožto  nepřesných 
regulačních prvků. Další výhodou je, že mikrokontrolér může mít díky měřícím D/A 
převodníkům zpětnou vazbu, podle které může výstup A/D převodníku upravovat.

Nejjednodušší  takové  zapojení  D/A převodníku  je  na  obrázku  17.  Na  tomto 
obrázku  je  katalogové  zapojení  D/A převodníku  MCP4716  ke  kterému je  připojena 
dolní propust tvořená kondenzátorem C2 a odporem R3. Úkolem této dolní propusti je 
odstranit kvantizační šum. 

Kvantizační šum vzniká na D/A převodníku tím, že tento převodník nepřechází z 
jedné  úrovně  na  druhou  plynule,  ale  skokem.  Výsledkem  tedy  je,  že  výstup  D/A 
převodníku není lineární nárůst napětí, ale má podobu jakýchsi schodů. Dolní propust 
má toto zvlnění odstranit.  

Protože  však  nabíjení  kondenzátoru  nemá  lineární,  ale  exponenciální 
charakteristiku, nelze nikdy toto zvlnění úplně odstranit. Nabíjení kondenzátoru probíhá 
podle vztahu:
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Obrázek 16: Alternativní generátor signálu 

Obrázek 17: D/A převodník
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U c=U 0⋅(1−e
t

R3⋅C 2)

Kde Uc je napětí na kondenzátoru, U0 je napětí a t je čas. Hodnoty součástek R3 a 
C2 zde určují takzvanou časovou konstantu. Tato konstanta odpovídá nejvyšší rychlosti 
nabíjení kondenzátoru [V/s]. Čím větší hodnoty těchto součástek budou, tím déle bude 
nabíjení kondenzátoru trvat.  

Chování  tohoto  obvodu  bylo  odsimulováno  pomocí  programu  Ltspice.  Jako 
rychlost  změny napětí  bylo zvoleno 32 mV/s,  což je  geometrický průměr 100 a 10 
mV/s. Krok D/A převodníku byl určen zvolen 3.9 mV, což odpovídá desetibitovému 
D/A převodníku při amplitudě výstupního napětí 4 V.

Obrázek  18 zobrazuje průběh napětí  za dolní  propustí  „V(n002)“ která má na 
vstupu signál z D/A převodníku „V(n001)“. Tato propust byla navržena tak, aby časová 
konstanta odpovídala rychlosti změny napětí, tedy 32 mV/s. Z výsledné charakteristiky 
je  patrné,  že  výstupní  signál  je  velmi  podobný  požadovanému  trojúhelníkovému 
signálu, ale stále ještě vykazuje patrné zvlnění.

Zvyšováním časové konstanty propusti lze docílit menšího zvlnění. Tohoto efektu 
je  však  dosaženo  na  úkor  ostatních  parametrů  výstupního  signálu.  Při  zvýšení  této 
konstanty  na  čtyřnásobek,  dochází  sice  ke  zmenšení  zvlnění,  ale  zároveň  se  také 
zaoblují špičky trojúhelníkového signálu viz obrázek 19.  
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Obrázek 19: Detail průběhu napětí na dolní propusti

Obrázek 18: Průběh napětí na dolní propusti
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Nevýhodou tohoto řešení také je, že při změně scanovací rychlosti se zároveň i 
mění míra zvlnění výstupního signálu. Z tohoto důvodu byl výstupní filtr vypočítáván 
pro střední rychlost  32 mV/s, protože tak je zajištěno, že zvlnění bude v celém rozsahu 
co nejblíže navržené hodnotě.

5.2.3 D/A převodník s integrátorem

Dalším možnou realizací  generátoru signálu  může být D/A převodník, na jehož 
výstup se připojí operační zesilovač ve funkci integrátoru. D/A převodník tak určuje 
úroveň  integrovaného  napětí,  ze  kterého  pak  integrátor  vytváří  nezvlněné  lineárně 
narůstající  napětí.  Aby však  bylo  možné  vytvořit  i  sestupnou  část  trojúhelníkového 
signálu,  je  potřeba  přivést  na  vstup  integrátoru  záporné  napětí.  Toho  lze  docílit 
například tak, že se signál D/A převodníku posune z původního rozsahu 0 – 5 V na 
-2,5 – 2,5 V. Tento posun lze realizovat pomocí operačního zesilovače v invertujícím 
zapojení  s  přenosem 1, který bude  neinvertujícím vstupem připojen k ¼ napájecího 
napětí. 

Schéma takového generátoru signálu zobrazuje obrázek  20. Operační zesilovač 
IC2B zde  zajišťuje  výše  popisovaný posun výstupního napětí  D/A převodníku  o  ½ 
rozsahu do záporných hodnot. Operační zesilovač v tomto zapojení má přenos:

U o=−(U i−
R5

R4+ R5

U nap)⋅
R6

R3

+
R5

R4+ R5

U nap=−U i+
2⋅33

100+33
⋅U nap=0,496⋅U nap−U i[V ]

Kde Uo je výstupní napětí, Ui je vstupní napětí, Unap je napájecí napětí.

Toto  zapojení  tedy  invertuje  vstupní  signál  a  přičte  k  němu  zhruba  polovinu 
napájecího  napětí.  Pokud  by  inverze  vstupního  signálu  byla  nežádoucí,  lze  použít 
podobný rozdílový zesilovač, jako byl použit v zapojení na obrázku 13 na straně 27. Na 
invertující vstup tohoto zesilovače se přivede ½ napájecího napětí, a na neinvertující 
vstup se přivede signál z D/A převodníku. Přenos takového zesilovače pak bude: 

U o=U i−
1
2

U nap [V ]

Kde Uo je výstupní napětí, Ui je vstupní napětí, Unap je napájecí napětí.
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Obrázek 20: Generátor signálu s D/A převodníkem a integrátorem
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Rychlost nárůstu nebo poklesu napětí na výstupu generátoru tedy závisí na úrovni 
napětí na výstupu  operačního zesilovače IC2B. Při maximální nebo minimální hodnotě 
(2,5 V / -2,5 V) tedy roste napětí na výstupu integrátoru rychlostí:

U o

t
=

∣U i∣
C2⋅R7

=
2,5

10⋅10−6⋅2,2⋅106=114 [mV / s]

Kde Uo je výstupní napětí, t je čas a Ui je vstupní napětí.

Rychlost  integrace  tedy odpovídá  maximální  požadované  rychlosti  změny 
výstupního  signálu  100  mV/s.  Naopak minimální  požadované  rychlosti  10  mV/s  je 
potřeba na vstup integrátoru přivést napětí:

∣U i∣=
U o

t
⋅C2⋅R7=0,01⋅10⋅10−6

⋅2,2⋅106
=0,22 [V ]

Kde Ui je vstupní napětí, Uo je výstupní napětí a t je čas.

Minimální  požadované  rychlosti  (10 mV/s) tedy odpovídá  napětí  0,22 V, nebo 
-0,22  V  a  maximální  požadované  rychlosti  (100 mV/s) odpovídá  napětí  2,2  V, 
respektive  -2,2  V. Protože  operační  zesilovač  IC2B posouvá výstupní  napětí  z  D/A 
převodníku o 2,5 V dolů,  odpovídá nejnižší  požadované rychlosti  napětí  na výstupu 
převodníku 2,5  ± 0,22 V  a 2,5  ± 2,2 V  odpovídá maximální rychlosti.  Z celkového 
rozsahu D/A převodníku 0 – 5 V se tedy využijí rozsahy 0,3 – 2,28 V a 2,72 – 4,7 V. Na 
každý z těchto rozsahů připadá při použití desetibitového převodníku cca 405 úrovní, 
což poskytuje dostatečnou jemnost nastavení s krokem cca 0,22 mV/s.

Pokud by však byl krok 0,22 mV/s příliš velký, lze zapojení upravit podle obrázku 
21. Tento generátor využívá na místo stejnosměrného posunutí výstupu D/A převodníku 
řízený invertor představovaný operačním zesilovačem IC2B a odpory R3 – R6. Pokud 
je sepnut tranzistor Q1, chová se toto zapojení jako invertující zesilovač s přenosem -1. 
Pokud je však tranzistor Q1 rozepnut, chová se toto zapojení jako napěťový sledovač s 
přenosem  1.  Signálem  „INV“  je  tedy  možno  invertovat  celé  výstupní  napětí  D/A 
převodníku. Protože však na výstupu invertoru není potřeba  ±  5 V, ale  ±  2,5 V, je do 
referenčního  vstupu  převodníku  přivedena  ½  napájecího  napětí.   Tím  je  dosaženo 
dvojnásobného  počtu  úrovní  na  vstupu  integrátoru,  než  tomu  bylo  u  předchozího 
zapojení. 
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Zapojení na obrázku 21 má navíc oproti předchozímu zapojení přidáno relé REL1. 
Toto relé slouží k nastavení nulové počáteční podmínky před začátkem měření.

5.3 Měřící jednotka

Měřící  jednotka  má  za  úkol  zjišťovat  aktuální  hodnotu  měřených  veličin,  a 
převádět ji do binární podoby k pozdějšímu zpracování. K tomuto účelu poslouží A/D 
převodník.  Protože je potřeba měřit zároveň 2 signály (potenciál a proud), je potřeba 
alespoň dvoukanálový převodník.

Důležitými kritérii  výběru vhodného A/D převodníku jsou rozlišení a rychlost. 
Rozlišení  určuje  s  jakou  přesností  dokáže  A/D  převodník  kvantovat  měřený  signál 
(diskretizace  v amplitudě).  Rychlost  pak  udává kolik  měření  tento  převodník  stihne 
provést za jednu vteřinu (diskretizace v čase).

Pro voltametrická měření podle zadaných parametrů ( ± 2 V při 10 – 100 mV/s) je 
potřeba, aby A/D převodník naměřil dostatečný počet hodnot s potřebnou přesností. Při 
skenovací rychlosti 100 mV/s trvá proměření potenciálového rozdílu 1 V přesně 10 s. 
Aby bylo možno výsledky takového měření vyhodnotit, musí být převodník schopen 
provést za tuto dobu řádově několik stovek až tisíc měření. A/D převodník by tedy měl 
mít vzorkovací rychlost v řádu desítek až stovek vzorků za vteřinu.

Možnosti řešení měřící jednotky jsou v podstatě dvě. Buďto se může být využit 
A/D převodník přímo v mikrokontroléru (pokud je jeho součástí) nebo může být použit 
A/D převodník externí. Výhodou externího převodníku je, že může mít lepší parametry, 
než  převodník  v  mikrokontroléru.  Nevýhodou  však  je  potřeba  dalších  součástek  a 
složitější komunikace. 

Protože je potřeba měřit signál obou polarit a většina A/D převodníků je schopna 
měřit signál pouze  jedné polarity, je potřeba tento signál upravit. Jednou možností je 
měřený signál stejnosměrně posunout, podobně, jako tomu bylo u D/A převodníku na 
obrázku 20 ze strany 32. 
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Obrázek 21: Generátor signálu s dvojitou přesností
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Jinou možností je použít  přesný usměrňovač.  Jak uvádí  [28],  možností zapojení 
takového usměrňovače je několik. Jednou z možných variant je zapojení na obrázku 22. 
Toto  zapojení  vykazuje  podle  [28]  velmi  dobrou  linearitu  i  při  nízkých  úrovních 
vstupního signálu. Nevýhodou tohoto zapojení je, že se při kladné půlperiodě vstupního 
signálu uzavírá zpětná vazba IC1A přes  IC1B, čímž se zpomaluje rychlost odezvy a 
snižuje  maximální  frekvence.  Protože  však  toto  zapojení  bude  použito  pro  měření 
pomalých signálů, není tento nedostatek důležitý.

Princip funkce tohoto zapojení je takový, že v kladné půlperiodě zesilovač IC1A 
zvyšuje své výstupní napětí které přes diodu D2 ovlivní neinvertující vstup zesilovače 
IC1B. Zesilovač IC1B na to zareaguje také zvýšením svého výstupního napětí,  které 
ovlivňuje invertující vstup IC1A.  Oba operační zesilovače takto zvyšují svá výstupní 
napětí,  dokud  se  nevyrovná  napětí  na  invertujícím  vstupu  IC1A vstupnímu  napětí. 
Protože  výstupní  napětí  IC1A je  o  úbytek  na  diodě  D2  vyšší  než  napětí  na  jeho 
invertujícím vstupu, nemůže diodou D1 procházet proud. Tím pádem neteče proud ani 
odpory R2 a R4, takže na nich nevzniká úbytek napětí.  Výstupní napětí je tedy rovno 
vstupnímu. Při záporné půlperiodě zesilovač IC1A snižuje napětí na svém výstupu, čímž 
přes  diodu  D1  ovlivňuje  svůj  invertující  vstup.  Zesilovač  IC1A tedy  udržuje  své 
výstupní napětí takové, aby na obou jeho vstupech bylo stejné napětí. Protože dioda D2 
v tuto chvíli nevede, je na neinvertujícím vstupu IC1B potenciál země. Zesilovač IC1B 
se  tak chová jako invertující  zesilovač s  přenosem -1.  Výstupní  signál  je  tedy opět 
kladný a má stejnou amplitudu jako na vstupu. Vhodnou volbou R1 a R2 tak lze doladit 
nesymetrické zesílení kladné a záporné půlperiody.

Protože pro následné vyhodnocení měřeného signálu je potřeba znát i znaménko 
původního signálu,  byl  do původního zapojení  podle  [28]  přidán operační  zesilovač 
IC2A ve funkci  komparátoru.  Tento zesilovač využívá toho,  že na výstupu IC1A je 
napětí o úbytek na diodě různé od nuly. Díky tomu odpadají problémy s  rozdílovým 
napětím blízkým nule,  kdy na  výstupu  operačního  zesilovače  nemusí  být  saturační 
napětí.  Dioda D3 a  odpor  R5 pak slouží  k  tomu,  aby se  na  výstupu SGN objevila 
namísto záporného saturačního napětí logická nula.
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Obrázek 22: Přesný usměrňovač
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5.4 Řídící jednotka

Řídící jednotka bude realizována pomocí mikrokontroléru. Mikrokontrolér musí 
řídit chod generátoru signálu, zajišťovat měření potenciálu a proudu, provádět korekce 
naměřených údajů podle kalibračních dat a komunikovat s PC.  Je tedy potřeba,  aby 
mikrokontrolér  měl  alespoň  jednokanálový  D/A  převodník,  dvoukanálový  A/D 
převodník,  komunikační  port  (USB  nebo  UART)  a  alespoň  3  obecně  použitelné 
vstupy/výstupy.  Těmto  požadavkům  vyhovuje  více mikrokontrolérů.  Relativně 
zajímavou  variantou  je  například  PIC16F1782  od  firmy  Microchip.  Tento  levný 
mikrokontrolér  obsahuje veškeré potřebné periferie.  Protože však v době zpracování 
této práce  bylo snadněji dostupné vybavení pro programování  mikrokontrolérů AVR, 
byl vybrán procesor Atmega 8 firmy Atmel.

Mikrokontrolér Atmega 8 je osmibitový mikropočítač, s 8 kB programové paměti, 
1  kB statické  RAM a 512 kB EEPROM.  Tento  mikrokontrolér  je  vybaven  velkým 
množstvím periférií,  z  nichž jsou pro tento účel  nejdůležitější:  6  – 8 kanálový A/D 
převodník, UART a celkem 23 obecně použitelných vstupů (výstupů). ATmega8 tedy 
nemá potřebný D/A převodník, který bylo nutné nahradit externím obvodem připojeným 
přes I2C sběrnici.

ATmega  8  disponuje  desetibitovým  A/D  převodníkem,  mutiplexovaným  na 
7 vstupů, vnitřní napěťovou referenci a zem. Tento převodník dokáže při maximálním 
rozlišení převést až 15 000 vzorků za vteřinu,  což odpovídá datovému toku  30 kB/s. 
Rychlost  převodu  by  měla  být  dostatečná,  protože  při proměření  rozsahu  100  mV 
maximální  skenovací  rychlostí  (100  mV/s),  dokáže  převodník  při  použití  2  kanálů 
změřit cca  7 000  vzorků  na  jeden  kanál.  Desetibitovému  převodníku  odpovídá 
1024 kvantovacích úrovní, což znamená, že při lineárním nárůstu napětí bude 1 úroveň 
navzorkována téměř sedmkrát. 

5.5 Komunikace

Možností jak může externí zařízení komunikovat s počítačem je v dnešní době 
nespočet.  Od  bezdrátových,  jako  Wi-fi,  Bluetooth,  nebo  třeba  ZigBee,  přes 
vysokorychlostní LAN připojení až po „klasické“ paralelní a sériové porty.

Vzhledem k účelu vyvíjeného zařízení (měřící přípravek pro laboratorní účely), se 
jeví jako nejvhodnější „drátová“ připojení. Tato připojení jsou vhodná  jak z hlediska 
jednoduchosti implementace, tak z hlediska spolehlivosti.

Mikrokontrolér  ATmega8  je  vybaven  UART  jednotkou,  což  je  univerzální 
asynchronní komunikační rozhraní podobné rozhraní RS232 používanému u počítačů. 
Jediným  rozdílem  bránícím  v  přímém  propojení  UART  s  počítačem  jsou  odlišné 
napěťové  úrovně.  Tento  problém řeší  použití  některého  převodníku  typu  MAX232, 
kterých je dnes na trhu mnoho.

Jiným řešením by bylo využít převodníku UART/USB. Tyto převodníky jsou sice 
dražší než předešlá varianta,  ale výhodou je, že většina dnešních počítačů je vybavena 
USB rozhraním. Toto rozhraní se rozšířilo právě na úkor rozhraní RS232 které se dnes 
vyskytuje již jen sporadicky. Další  výhodou USB je, že umožňuje napájet  připojené 
zařízení přímo z počítače, čímž se eliminuje nutnost externího napájecího zdroje.  
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5.6 Napájecí zdroj

Velice  důležitou  součástí  je  napájecí  zdroj.  Zdroj  může  svými  parametry 
ovlivňovat veškeré napájené součásti a tím i přesnost výsledného měření. Vzhledem k 
připojeným zařízením je potřeba, aby zdroj poskytoval +5 V vůči GND pro napájení 
digitálních obvodů a ± 5 V vůči AGND pro napájení analogových obvodů. Aby měření 
nebylo ovlivněno  rušivým napětím indukovaným do  napájecích vodičů, měl být zdroj 
galvanicky oddělený.

Možností konstrukce takovéhoto zdroje je více. První variantou je použití běžného 
kompaktního  síťového  zdroje  10  V  DC  a  pomocí  operačního  zesilovače  vytvořit 
takzvanou  virtuální  nulu.  Toto  řešení  je  ale  nevhodné,  protože  vzhledem  k  počtu 
připojených obvodů by nulovým vodičem tekly poměrně veliké proudy, které by mohly 
způsobit  nestálost  nulového potenciálu.  Nehledě na to,  že operační  zesilovač tvořící 
virtuální nulu by negativně ovlivňoval stabilitu celého zapojení.

Další možností je použití síťového transformátoru s jedním sekundárním vinutím. 
Napětí z tohoto vinutí by se pomocí zdvojovače napětí usměrnilo na kladné a záporné. 
Poněkud  vhodnější by  byl  síťový  transformátor  s  odbočkou,  jehož  transformované 
napětí  by se dalo usměrnit  dvoupulzně.  U takovéhoto zdroje však vzniká problém s 
odfiltrováním síťové frekvence. Musí se zde použít relativně velké vyhlazovací kapacity 
a lineární stabilizátory.

Jako  nejvhodnější  se  jeví  využití  napájecího  napětí  ze  sběrnice  USB.  Tato 
možnost eliminuje potřebu jakéhokoli vnějšího zdroje. Protože je však potřeba, aby byl 
přípravek  galvanicky  oddělený  je  nutné  použít  oddělovací  DC/DC měnič Výhodou 
takovéhoto měniče je, že pracuje na vysoké frekvenci (řádově desítky až stovky kHz), 
která lze odfiltrovat pomocí menších kapacit a indukčností. Schéma zapojení takového 
zdroje je na obrázku 23.

Zdroj  na tomto obrázku využívá měniče THM_0505D firmy Tracopower.  Aby 
bylo napětí na výstupu zdroje vyhlazené, zařazuje se za něj dolní propust. Tato propust 
musí mít mezní kmitočet výrazně nižší, než je kmitočet, který má odfiltrovat. Spínací 
frekvence použitého zdroje je 80 kHz a podle zátěže se mění o ±30%. To znamená, že 
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nejnižší spínací frekvence tohoto zdroje je 56 kHz. Pro návrh účinného filtru lze použít 
frekvenci 10x nižší, tedy 5,6 kHz. [29]

Mezní frekvence filtru je dána vztahem:

f c=
1

2π√(C⋅L)
[ Hz ]

Kde fc je mezní kmitočet, C je kapacita a L je indukčnost.

Při použití kapacity 100 μF a indukčnosti 10 μH vychází zlomová frekvence cca 5 
kHz, což je pro odfiltrování spínací frekvence zdroje dostatečné.

6 Výsledný přístroj

Návrh  zapojení  přístroje  vznikl výběrem  nejvhodnějších  variant  z  předešlých 
návrhů. Schéma zapojení celého přístroje je uvedeno v přílohách A až G. Výkres desky 
plošných spojů včetně osazovacích plánů je pak uveden v přílohách H až K.

6.1 Mikrokontrolér

Pro řízení činnosti  přípravku slouží mikrokontrolér ATmega8. Jeho zapojení je 
uvedeno v příloze L. Tento mikrokontrolér ovládá generátor signálu,  měří požadované 
veličiny a komunikuje s počítačem. Komunikace s PC probíhá pomocí rozhraní UART 
(signály RXD a TXD).

Generátor signálu  je řízen pomocí I2C sběrnice (signály SDA a SCL) a signálů 
NULL a INV. I2C sběrnice slouží k nastavení rychlost integrace, signál NULL slouží k 
vynulování integrátoru a signál INV složí k nastavení směru integrování (nahoru / dolů).

Měření veličin se provádí pomocí vnitřního A/D převodníku. Obě měřené veličiny 
jsou  reprezentovány  analogovou  hodnotou  0  –  2,5  V  (signály  CUR  a  POT)  a 
znaménkem (POT_SGN a CUR_SGN). Navíc bylo přidáno čidlo pro měření  teploty 
(IC2) jehož výstup je měřen přímo. Aby bylo případně možné zvýšit rozsah měřených 
hodnot  napětí  a  proudu,  byly  přidány  signály  POT_GAIN  a  CUR_GAIN,  pomocí 
kterých může mikrokontrolér snížit úroveň vstupního analogového signálu na polovinu.

Dále  je  k  mikrokontroléru  ATmega8  připojen  konektor  K1 umožňující  jeho 
naprogramování, obvod resetu (R1 a C3), krystal a doporučené blokovací kondenzátory 
(C4 - C6). Krystal pro generování hodinového taktu mikrokontroléru byl zvolen tak, 
aby bylo možné přesně časovat komunikaci po UARTu. Kondenzátory C1 a C2 slouží k 
zatlumení nežádoucích vyšších harmonických frekvencí krystalu.

6.2 Generátor signálu

Generátor  signálu  je  tvořen  D/A převodníkem,  řízeným  invertorem  signálu  a 
integrátorem. Schéma zapojení je uvedeno v příloze B.

D/A převodník  (IC3)  je  ovládán  pomocí  I2C  sběrnice  (signály  SDA a  SCL). 
Odpory R2 a R3 slouží k napájení sběrnice, protože připojená zařízení používají budiče 
typu  otevřený  kolektor.  Kondenzátor  C7  slouží  k  blokování  odběrových  špiček  v 
digitální části převodníku. Odpor R5 a Zenerova dioda D1 tvoří referenční napětí pro 
D/A převodník.  Kondenzátor  C9  slouží  k  potlačení  šumu na  výstupu  převodníku  a 
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odpor  R6 slouží  k  navázání  převodníku  s  další  částí.  Tento  odpor  se  dá  v  případě 
diagnostiky zařízení rozpojit a měřit tak jednotlivé části zvlášť.

Za D/A převodníkem následuje řízený invertor signálu. Invertor je tvořen odpory 
R8 – R11 a operačním zesilovačem IC4B. Inverze signálu je řízena tranzistorem Q3. 
Odpor R7 drží tranzistor v zavřeném stavu v případě, že by výstup procesoru ovládající 
signál  INV přešel  do  stavu  vysokoimpedančního  vstupu  (stav  po  resetu).  Pokud  je 
tranzistor  uzavřen  (signál  INV  =  logická  „0“),  chová  se  operační  zesilovač  jako 
sledovač napětí. Jakmile je signálem INV přivedena logická „1“, tranzstor Q3 se otevře, 
a  připojí  neinvertující  vstup  operačního  zesilovače  IC4B  přes  odpor  R10  k  zemi. 
Operační zesilovač se tak začne chovat jako invertující zesilovač s přenosem -1.

Na výstup invertoru je přes odpor R12 navázán integrátor tvořený  operačním 
zesilovačem  IC4A a  kondenzátorem  C10.  Odpor  R12  převádí  přivedené  napětí  na 
nabíjecí  proud kondenzátoru  C10.  Integrátor  je  navíc  vybaven kontakty relé  REL1, 
které  umožňuje  vybít  kondenzátor,  a  udržet  tak  výstupní  signál  na  nulové  úrovni. 
Tranzistor  Q2  pak  souží  k  ovládání  cívky  tohoto  relé.  Kondenzátor  C8  vyrovnává 
špičky  způsobené  spínáním  a  rozpínáním  relé.  Kondenzátory  C11  a  C12  slouží  k 
vyhlazení napájecích napětí  pro celé pouzdro obsahující  operační zesilovače IC4A a 
IC4B.

Výstupem generátoru je signál POT_SIGNAL, který může být buďto nulový nebo 
rostoucí či klesající, s volitelnou strmostí.

6.3 Potenciostat

Schéma zapojení potenciostatu je uvedeno v příloze  C.  Jako vlastní potenciostat 
zde  slouží  operační zesilovač IC5A. Na jeho neinvertující vstup je přiveden signál z 
generátoru  (POT_SIGNAL) a  na  invertující  vstup  je  přivedeno  napětí  z  referenční 
elektrody  (RE).  Operační  zesilovač  tedy  udržuje takový  proud  pracovní  elektrodou 
(WE), aby na referenční elektrodě bylo požadované napětí. Druhý operační zesilovač 
IC5B slouží jen jako napěťový sledovač, aby následující obvody pro měření potenciálu 
nezatěžovaly Referenční elektrodu. Měření proudu článkem je realizováno jako měření 
úbytku napětí na odporu RM. Tento úbytek je relativně malý a plovoucí. Musí proto být 
zesílen  přístrojovým  zesilovačem  IC6.  Tento  zesilovač  navíc  umožňuje  převedení 
plovoucího úbytku napětí na signál vůči zemi.  Odpor R13 slouží k nastavení zesílení 
přístrojového zesilovače. Výstupem potenciostatu jsou tedy signály POT_1 a CUR_1, 
které reprezentují  hodnoty potenciálu pracovní elektrody a proudu článkem. Dvojice 
diod D2 a D3 slouží pouze jako ochrana operačních zesilovačů před přepětím.

Zapojení potenciostatu se liší od zapojení uvedeného na obrázku 12 na straně 26. 
Byly vynechány součástky C1 a R6 jako nadbytečné a operační zesilovač ve funkci 
potenciostatu  byl  připojen  přímo  na  referenční  elektrodu.  Tato  změna  sice  snížila 
vstupní  impedanci  svorky RE na  polovinu,  ale  zajistila  větší  stabilitu  potenciostatu. 
Navíc byl  změněn typ operačních zesilovačů z původních TL072 na TLV2402, které 
jsou přesnější a umožňují pracovat i v blízkosti napájecího napětí 

6.4 Zpracování měřených veličin

Protože výstupem potenciostatu jsou signály obou polarit a A/D převodník dokáže 
měřit jen napětí jedné polarity, je před měřením třeba signál upravit. K úpravě signálů 
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potenciálu a proudu slouží dva totožné usměrňovače. Schéma usměrňovačů je uvedeno 
v přílohách D a E.

Usměrňovač  signálu  potenciálu  (příloha  D)  je  tvořen  dvojicí  operačních 
zesilovačů IC7B a IC7D v zapojení přesného usměrňovače signálu.  Schéma je téměř 
totožné  se  schématem  uvedeným  výše  na  obrázku  22 ze  stránky  35.  Pouze  byly 
vyměněny původní operační zesilovače TL072 za TLE2064, které jsou přesnější. Byl 
zde  také přidán  kondenzátor  CX1  který  zabraňuje  kmitání  při  usměrňování  kladné 
půlvlny  vstupního  signálu.  Kondenzátor  CX2  se  neosazuje,  a  sloužil  by  také  pro 
zamezení  kmitání.  Navíc  zde  přibyl  odporový  dělič  tvořený  odpory  R21  a  R22  a 
spínaný  tranzistorem  Q4.  Tento  dělič  je  možno  použít  ke  snížení  amplitudy 
usměrněného signálu na polovinu, a tím zvýšení rozsahu A/D převodníku. Odpor R21 
zároveň  také  slouží  s  kondenzátorem  C19  jako  dolní  propust  realizující  takzvaný 
antialiasing filtr.  Tento filtr zabraňuje frekvencím vyšším, než je polovina vzorkovací 
frekvence  A/D  převodníku,  ovlivnit  výsledek  převodu.  Protože  každý  usměrňovač 
využívá 3 operační zesilovače, přičemž TL074 obsahuje 4 operační zesilovače v jednom 
pouzdře,  je  poslední  nevyužitý  zesilovač  uzemněn,  aby  nemohl  být  zdrojem 
nežádoucího rušení.

6.5 Komunikace

Jako komunikační rozhraní přípravku s počítačem byla vybrána sběrnice USB. 
Tato sběrnice umožňuje přípravku nejen komunikovat s počítačem, ale také řeší otázku 
jeho napájení. Protože však mikrokontrolér Atmega8 nemá hardwarový USB port, bylo 
potřeba použít  převodník  USB/UART.  Schéma  tohoto  převodníku  je  uvedeno  v 
příloze F.

Tento převodník je tvořen katalogovým zapojením FT230XS (IC9), ke kterému 
jsou  přidány  optočleny  OC1  a  OC2.  Tyto  optočleny  umožňují  galvanicky  oddělit 
signály UARTu. Protože mají v přijímači zabudovanou inverzi signálu, jejich LED se 
spínají k zemi. Kondenzátory C26 – C29 jsou opět blokovací kondenzátory digitálních 
součástek. RC filtry tvořené C24, R32 a C25, R33 sice nejsou pro funkci důležité, ale 
výrobce je doporučuje. Filtr C23, L1 slouží k potlačení rušení po napájecích vodičích 
směrem ven z přípravku. Led diody RX_LED a TX_LED slouží k signalizaci příjmu a 
vysílání dat. Odpory R34 – R37 jsou předřadné odpory k LED diodám. Konektor K3 
slouží  k  připojení  kabelu USB (koncovka typu „B“),  pomocí  kterého pak přípravek 
komunikuje s počítačem. 

6.6 Napájecí zdroj

Schéma napájecího zdroje je uvedeno v příloze G. Oproti zapojení uvedeném výše 
(obrázek  23 na  straně  37)  byly  změněny  výstupní  filtry,  protože  bylo  zjištěno,  že 
tantalové kondenzátory nebyly schopny vyhladit vyšší frekvence produkované DC/DC 
měničem. K tomuto účelu jsou nejvhodnější keramické kondenzátory. Protože je však 
problematické  získat  keramický  kondenzátor  o  vyšší  kapacitě  (řádově  desítky 
mikrofarad) bylo jednodušší zvýšit indukčnost. Výstupní filtry jsou tedy nyní tvořeny 
indukčností 1000 μH (L3 - L5) a  kapacitou 1 μF (C32 – C37). Tantalové kondenzátory 
C38  –  C40  slouží  jen  jako  filtrační  kondenzátory  pro  vyhlazení  pomalých  změn 
napájecího  napětí.  Nulové  odpory  R39  –  R43  slouží  k  odpojení  jednotlivých  větví 
zdroje pro účely měření.
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Na vstupní  části  je  zdroj  vybaven  filtrem C31,  L2,  filtrační  kapacitou  C30  a 
výkonovou Zenerovou diodou D8. Filtr na vstupní části zdroje by měl potlačit rušení 
elektroniky  připojené  před  galvanickým  oddělením  (hlavně  IC9  a  OC1).  Filtrační 
kapacita C30 vyhlazuje napájecí napětí této elektroniky. Dioda D8 slouží společně s 
pojistkou F1 (schéma viz. příloha F) jako ochrana před přepólováním napájecího napětí 
a jako ochrana proti přepětí. Jakmile by došlo k některému z těchto nežádoucích jevů, 
Zenerovou diodou začne procházet proud a pojistka se rozepne.

6.7 Program mikrokontroléru

Jak  bylo  výše  uvedeno,  mikrokontrolér  Atmega8  řídí  generátor  signálu, 
komunikuje s počítačem a měří potřebné veličiny. Po zapnutí nebo resetu se inicializují 
výstupy, A/D převodník, D/A převodník a časovač. Dále se z paměti EEPROM nahrají 
konfigurační  údaje,  a  nastaví  se  podle  nich  potřebné  periferie.  Poté  se  odešle  do 
počítače textový řetězec „Ready“ na znamení, že inicializace proběhla v pořádku.  Po 
odeslání tohoto řetězce program vstupuje do hlavní smyčky. V této smyčce program 
neustále testuje, jestli nebyl přijat nějaký příkaz z počítače, a jestli neprobíhá měření. 
Pokud byl přijat příkaz, program jej vykoná, a vrátí se zpět do hlavní smyčky. Pokud 
probíhá měření, program testuje, zda nebyly překročeny nastavené hranice potenciálu a 
proudu, a řídí průběh měření (mění směr integrace, ukončuje měření).  Během měření 
program také odesílá výsledky do počítače.

Program pro mikrokontrolér je včetně celého projektu pro Atmel studio 6 součástí 
této práce,  a je uveden na přiloženém CD. Vlastní program je rozdělen do několika 
souborů: adc.c, adc.h, cfg.c, cfg.h, correction.c, correction.h, generator.c, generator.h, 
mcp4716.c,  mcp4716.h,  potenciostat.c,  send_values.c,  send_values.h,  settings.c, 
settings.h, twi_master.c, twi_master.h, uart_rx.c uart_rx.h, uart_tx.c, uart_tx.h, wait.c a 
wait.h.

Soubory adc.* zajišťují obsluhu A/D převodníku na hardwarové úrovni. Definují 
funkce  adc_ini  (inicializace  A/D  převodníku),  adc_gettemp  (změření  teploty),  a 
adc_getVA (změření  potenciálu  a  proudu).  Funkce  jsou  napsány  tak,  že  po  jejich 
zavolání provede A/D převodník 10 měření u každé požadované veličiny a výsledky 
sečte. Po ukončení všech měření  zapíše výsledky zadané adresy a nastaví proměnnou 
adc_bussy na ''0''.Výsledkem těchto měření jsou hodnoty mezi -10230 a +10230.

Soubory cfg.* obsahují informace o hardwarové konfiguraci přístroje. dedinuje se 
zde připojení pimů mikrokontroléru k jednotlivým signálům. Dále tyto soubory obsahují 
několik jednoduchých maker pro řízení nebo čtení těchto signálů.

Soubory correction.* obsahují funkce pro přepočet hodnot z A/D převodníku na 
potenciál v milivoltech, proud v mikroampérách a teplotu ve stupních celsia.

Soubory generator.* definují funkce pro řízení generátoru signálu jedná se hlavně 
o funkci ''generator()'', která nastavuje rychlost integrace.

Soubory  mcp4716.*  zajišťují  obsluhu  D/A převodníku  na  hardwarové  úrovni. 
Protože komunikace s D/A převodníkem probíhá přes I2C sběrnici, využívají se soubory 
twi_master.* které tuto komunikaci zprostředkovávají.

Soubor potenciostat.c obsahuje vlastní program přístroje popisovaný výše.
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Soubory  send_values.*  definují  funkce  send_temp(),  send_cur()  a  send_pot(). 
Tyto funkce slouží k formátovanému odeslání hodnot potenciálu, proudu a teploty do 
počítače.

Soubory  settings.*  zajišťují  správu  nastavovacích  parametrů.  Dále  přiřazují 
písmena jednotlivým parametrům (příkazům) viz 6.8.1 Příkazy 

Soubory uart_rx.* a uart_tx.* obsluhují komunikaci mezi počítačem a měřícím 
přístrojem na hardwarové úrovni. 

Poslední soubory wait.c a wait.h obsahují jednoduché čekací rutiny používané v 
programu jako zpoždění.

6.8 Komunikační protokol

Komunikační protokol mezi počítačem a přípravkem je sestaven z ASCII znaků. 
Tento  způsob  sice  vnáší  do  přenosu  redundantní  informaci,  ale  zase  umožňuje 
komunikovat s přípravkem z počítače pouze pomocí jakéhokoli terminálu pro sériový 
port. Sériový port má toto nastavení:

9600 Baudů, 8 databitů, 1 stopbit, žádná parita.

6.8.1 Příkazy

Chování přípravku se řídí z počítače pomocí  příkazů. Každý příkaz je složen z 
typového znaku, hodnoty a ukončovacího znaku. Typovým znakem je malé nebo velké 
písmeno  anglické  abecedy.  Je  tedy  možno  použít  52  různých  typových  znaků  (26 
velkých  písmen  a  26  malých).  Hodnota  je  tvořena  číslicemi  0  –  9  a  případně  i 
znaménkem. Hodnota každého příkazu se může pohybovat v rozmezí  od -32768 do 
32767. Za poslední číslicí hodnoty následuje ukončovací znak, který je buďto středník 
';' nebo znak konce řádku '\n'.

Ke každému příkazu náleží proměnná se stejným názvem jako je typový znak 
příkazu, ve které se uchovává hodnota posledního zadaného příkazu. Hodnoty všech 
proměnných se uchovávají v paměti EEPROM a zůstávají tedy nezměněny i po vypnutí 
napájení. 

Příkaz: „A129;“ nastaví proměnnou ''A'' na hodnotu 129.

Příkaz: ''a-30000;'' nastaví proměnnou ''a'' na hodnotu -30 000.

Příkaz: ''b;'' nastaví proměnnou ''b'' na hodnotu 0.

Po každém úspěšném přijetí příkazu odesílá  mikrokontrolér nazpět potvrzení ve 
tvaru  ''název  proměnné''  ''=''  ''nová  hodnota''  (například  A=129).  Odesílání  tohoto 
potvrzení lze zakázat.

 Většina proměnných slouží k řízení chování přípravku. Některé jsou však zatím 
nevyužity a nemají na program žádný vliv. Funkce jednotlivých příkazů / proměnných 
uvádí tabulka v tabulce 1.
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Parametry ''t'',  ''O''  a  ''o''  slouží  k  nastavení  nuly  u  měřených  veličin  (teploty, 
potenciálu a proudu).  Společně s parametry ''T'', ''P'' a ''C''  slouží k přepočtu hodnot z 
převodníku  na  teplotu  ve  stupních  Celsia,  proud  v  mikroampérách  a  potenciál  v 
milivoltech. Přepočet jednotlivých hodnot hodnot probíhá podle následujících vzorců:

• Teplota:

temp=(val−t⋅10−1
)⋅T⋅10−5
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Kde:  ''temp''  je  výsledná  teplota  ve  stupních  Celsia,  ''val''  je  hodnota  z  A/D 
převodníku, ''t'' a''T'' jsou parametry (viz výše).

• Potenciál:

pot=val⋅P⋅10−4 O⋅10−3

Kde: ''pot'' je výsledný potenciál v milivoltech, ''val'' je hodnota z A/D převodníku, 
''P'' a''O'' jsou parametry (viz výše).

• Proud:

cur=val⋅C⋅10−4
−o⋅10−4

Kde:  ''cur''  je  výsledný proud  v  mikroampérách,  ''val''  je  hodnota  z  A/D 
převodníku, ''C'' a''o'' jsou parametry (viz výše).

Příkazy ''D'' a ''d'' slouží k nastavení koeficientů odpovídajících poměrům děličů 
pro signál potenciálu a proudu. Tyto koeficienty se vypočtou jako poměr hodnoty dané 
veličiny při zapnutém děliči (zvýšený rozsah) a při vypnutém děliči (normální rozsah).

Parametry ''I''  a  ''i''  představují násobící  koeficienty pro  nastavení  rychlosti 
integrace.  Jejich  hodnoty  lze  vypočíst  jako  poměr  nastavené  rychlosti  integrace  a 
skutečné rychlosti vypočtené například z tabulky získaných výsledků.

Parametry ''L'', ''H'', ''l'' a ''h'' slouží k ohraničení oblasti, ve které se má měření 
provádět.  Je potřeba dodržet,  aby dolní hranice měly nižší  hodnotu než horní a aby 
alespoň jedna horní a alespoň jedna dolní hranice byly v měřitelném rozsahu. Pokud je 
při měření dosaženo některé hranice (potenciálu nebo proudu) změní se směr integrace a 
podle nastavení parametru ''v'' se odešle aktuální hodnota. 

Parametr ''N'' určuje počet měřících cyklů. Po vykonání nastaveného počtu cyklů 
se měření automaticky zastaví. Záporná hodnota znamená nekonečný počet cyklů.

Parametr  ''Z''  slouží  k  vynulování  výstupu  generátoru  signálu.  Tento  signál  je 
vynulován dokud je parametr  ''Z''  různý od nuly. Automaticky se parametr  ''Z''  nuluje 
(zapíná se signál  z  generátoru) při  spuštění  automatického měření  (pomocí příkazu 
''R'').  Po  ukončení  měření  je  parametr  ''Z''  automaticky  nastaven  na  hodnotu  1 
(vynulování signálu z generátoru).

Parametry  ''G''  a  ''g''  slouží k ovládání děličů pro signály potenciálu a proudu. 
Signály  ovládající  děliče  jsou  ve  schématech  označeny  jako ''POT_GAIN''  a 
''CUR_GAIN''. Pokud je hodnota některého parametru nenulová, je zapnutý daný dělič a 
A/D převodník má u příslušného signálu zvýšený rozsah. Zvýšení rozsahu se však děje 
na úkor snížení přesnosti. Navíc mimo standardní rozsah již může docházet ke zkreslení 
signálu vlivem napájecího napětí.

Další parametry ''X'', ''x'', ''E'' a ''e'' představují ASCII hodnoty znaků, které se mají 
použít  jako oddělovače  hodnot,  desetinných míst  a  řádků.  Z těchto  hodnot  se  vždy 
odesílá jen neznaménkový dolní bajt. Hodnoty větší než 255 a záporné hodnoty jsou 
před odesláním oříznuty.

Parametr ''A'' slouží jako přepínač tvaru výstupních hodnot. Pokud je jeho hodnota 
nula, odesílají se přepočtené výsledky měření, tedy proud v μA a potenciál v mV. Pokud 
je  tento  parametr  nenulový,  odesílají  se  přímo  výstupy  z  A/D  převodníku  se 
znaménkem,  tedy  hodnoty  -1023  –  1023.  Tento  přepínač  má  vliv  pouze  na  tvar 
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odesílaných hodnot. Pro vyhodnocování podmínek měření se stále používají přepočtené 
hodnoty.

Parametr ''K'' slouží k nastavení prodlevy mezi odesíláním jednotlivých výsledků. 
Hodnota reprezentuje čas v desítkách milisekund. Nula nebo záporná hodnota znamená, 
že se  výsledky vůbec neodesílají. Při nastavování hodnoty tohoto parametru je potřeba 
brát v úvahu nastavenou rychlost datového toku. Při nízkých hodnotách parametru ''K'' 
je potřeba zvýšit baudrate.

Parametr  ''V''  slouží  k  povolení,  nebo  zakázání  odesílání  potvrzení.  Pokud  je 
jakýkoli příkaz správně přijat, je odesláno potvrzení ve formátu ''příkaz'' ''='' ''hodnota''. 
(např.: A=65) Pokud by toto potvrzení narušovalo výsledná data, je možné jej vypnout 
vynulováním tohoto parametru.

Parametr ''k'' přidává k naměřeným hodnotám ještě 3. sloupec hodnot, který slouží 
ke  snazší   orientaci  mezi  naměřenými  hodnotami.  V tomto  sloupci  jsou  označeny 
význačné  hodnoty.  Písmena  ''H''  a  ''L''  označují  mezní  hodnoty.  Tyto  hodnoty  jsou 
odesílány při dosažení maximální nebo minimální meze a tedy nezávisle na časování. 
Odesílání  těchto  hodnot  se  řídí  parametrem ''v''.  Za  příznakem mezní  hodnoty ještě 
následuje  číslice,  která  má  význam  pořadového  čísla  právě  probíhajícího  cyklu. 
Písmeno ''M'' označuje chybějící hodnotu. Tato hodnota nemohla být odeslána z důvodu 
nízké komunikační rychlosti mezi počítačem a měřícím přípravkem. Řešením je buďto 
zvýšení  komunikační  rychlosti  (parametr ''B'')  nebo zvýšení  prodlevy mezi výsledky 
(parametr  ''K''). Poslední  příznak  je  písmeno  ''E''  které  značí  úspěšně  ukončený 
stanovený počet měřících cyklů.

Parametr  ''v''  povoluje  odesílání  mezních  hodnot.  Pokud  je  tento  parametr 
nenulový,  odešlou  se nezávisle  na  časování  mezní  hodnoty.  Je  tedy jistota,  že  i  při 
velkých prodlevách mezi odesíláním výsledků budou tyto výsledky obsahovat krajní 
hodnoty. Jinou možností využití je kombinace s parametrem ''K'', pomocí kterého se 
úplně vypne odesílání hodnot po stanovených časech. Výsledky takového měření pak 
budou obsahovat pouze mezní hodnoty.

Parametr ''B'' Slouží k nastavení komunikační rychlosti. Platné jsou hodnoty -2 až 
5, které přepínají mezi rychlostmi 1200 Bd až 115200 Bd. Po přijetí příkazu ''B''  se 
odešle potvrzení o úspěšném nastavení parametru a okamžitě se přejde na požadovanou 
komunikační rychlost. Po restartu se komunikační rychlost nezávisle na parametru ''B'' 
automaticky  nastavuje  na  9600  Bd.  Při  zadání  jiné,  než  výše  uvedené  hodnoty  se 
komunikační rychlost nezmění.

Příkaz  ''R''slouží  ke  spuštění  nebo  zastavení  automatického  měření.  Pokud  je 
parametr tohoto příkazu různý od nuly, spouští se měření. Naopak ten samý příkaz s 
nulovým parametrem měření zastavuje. pokud je během měření přijat příkaz ke spuštění 
měření, resetuje se odpočet měřených cyklů a pokračuje se dál v měření.

Příkaz ''S''  slouží k odeslání hodnot všech proměnných. Ihned po přijetí tohoto 
příkazu jsou vypsány názvy a hodnoty všech 52 proměnných. U tohoto příkazu nezáleží 
na hodnotě parametru.

Příkaz  ''F''  spustí  jednorázové změření  teploty.  Výsledek tohoto  měření  je  pak 
odeslán ihned po potvrzovací zprávě.
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Příkaz  ''z''  resetuje  mikrokontrolér.  K  resetu  dojde  cca  do  20  ms  po  odeslání 
potvrzovací zprávy.

7 Orientační měření

S prototypem výsledného  přístroje  bylo  provedeno  orientační  měření  na  dvou 
vzorcích iontových kapalin (názvy viz tabulka v příloze L) s uspokojivým výsledkem. 
Bylo však zjištěno, že  přístroj zkresloval výsledky měření proudu, jakmile potenciál 
obou elektrod (WE a CE) přesáhl  hranici  cca 3,6 V Toto zkreslení  bylo způsobeno 
přístrojovým zesilovačem INA128  použitým pro  zesílení  úbytku  napětí  na  měřícím 
odporu. Z tohoto důvodu je ve finálním návrhu použit zesilovač INA210, který je pro 
podobné  účely  přímo  navržen.  Výsledky  orientačního  měření  zobrazuje  graf  na 
obrázku 24. Pro porovnání je v příloze Chyba: zdroj odkazu nenalezen uveden podobný 
voltamogram získaný pomocí jiného přístroje.

V pravé části tohoto grafu je patrné výše popisované zkreslení. Toto zkreslení se 
projevuje jako pokles proudu, při rostoucím elektrodovém potenciálu.

8 Hodnocení 

Zadání této bakalářské práce obsahovalo následující body: 

1. Seznamte  se  s  vlastnostmi  tříelektrodových  systémů pro  měření  elektrických 
parametrů iontových kapalin.

2. Navrhněte obvodová řešení vhodná pro automatizované měření s nastavitelnými 
parametry. Jednotlivá řešení otestujte a vyberte nejvhodnější.

3. Navrhněte schéma zapojení, které umožní snímání požadovaných obvodových 
veličin do počítače pomocí sériové linky.
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Obrázek 24: Výsledek orientačního měření iontové kapaliny
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4. Obvodové zapojení realizuje a proveďte orientační měření.

Ad. 1: Tento bod zadání byl splněn teoretickým přehledem elektroanalytických 
metod v úvodu práce.

Podle  druhého  bodu  pak  byly  vytvořeny  návrhy  v  části ''5 Návrh  vlastního
měřícího  přístroje''.  Nejlepší  návrhy  byly  zkonstruovány  a  otestovány,  popřípadě 
odsimulovány. Podle výsledků testů se pak vybrala nejvhodnější varianta každé části 
přístroje.

Podle bodu 3 byl z vybraných variant zkonstruován prototyp výsledného přístroje. 
Na tomto prototypu byly odladěny nedostatky, které vznikly spojením jednotlivých částí 
dohromady.  S  prototypem  výsledného  přístroje  bylo  také  provedeno  několik 
orientačních  měření,  čímž  byl  splněn  i  poslední  bod  zadání.  Výsledek  jednoho 
takovéhoto měření je uveden v části  ''7 Orientační měření''.

Podařilo  se  tedy zhotovit  prototyp  přístroje  pro  automatizované  voltametrické 
měření. U tohoto prototypu se vyskytlo několik technických problémů, z nichž většinu 
se podařilo operativně vyřešit.  Podle prototypu byl vypracován finální návrh přístroje, 
kde  již  jsou  všechny  zjištěné  nedostatky  odstraněny.  Popis  tohoto  přístroje,  včetně 
popisu změn se nachází v části ''6 Výsledný přístroj''

9 Závěr

Výsledkem  této  práce  je  tedy  návrh  přístroje schopného automatického 
voltametrického měření v nastaveném rozsahu. Přístroj se ovládá jednoduše textovými 
příkazy vysílanými pomocí  jakéhokoli  terminálu pro sériový port.  Měřená data  jsou 
kompatibilní s formátem csv, což usnadňuje jejich další zpracování. Díky napájení z 
USB nepotřebuje  přístroj žádný externí  zdroj, což jej  činí kompaktnějším a snadněji 
použitelným. Celková spotřeba přístroje (změřená u prototypu) je cca 150 mA. Velikost 
desky plošných spojů je 145 x 60 mm a v případě potřeby lze ještě zmenšit.

Výhodou  tohoto přístroje  je také galvanické oddělení měřící  části,  což zvyšuje 
odolnost vůči rušení a elektrostatickému výboji. Naopak nevýhodou je zjištěné zkreslení 
měření proudu, které zužuje použitelný rozsah přístroje. Řešení tohoto problému bylo 
zapracováno až do finálního návrhu.

Do budoucna by bylo vhodné k přístroji vytvořit obslužný software pro PC, aby 
bylo jeho ovládání pohodlnější.
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