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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového 

znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána 

problematika povrchového znečištění a možnosti její detekce, včetně různých zdrojů těchto 

nečistot. Dále jsou rozebrány vhodné konstrukční materiály použitelné na výrobu krytů 

elektronických zařízení, dále nezbytná a volitelná certifikace, týkající se ručních měřících 

zařízení. Praktická část je potom věnována samotnému návrhu zkušebního zařízení, jeho 

výrobě a následné montáži, včetně jeho otestování.  
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This diploma thesis deals with the design of a device for the detection of surface 

contamination using UV-VIS spectroscopy. The theoretical part of the thesis describes the 

problems of surface contamination and the possibility of its detection in more detail, 

including the various sources of these impurities. Further, suitable construction materials 

that could be used for the manufacturing of electronic device enclosures, as well as the 

necessary and optional certification related to handheld electronic devices, are discussed. 
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1 Úvod 

Ve velmi konkurenčním průmyslovém prostředí je pro výrobce nezbytné dodávat na 

trh takové produkty, které splní všechny požadavky odběratele, především co se týče 

kvality výrobku. Při existenci spousty konkurenčních produktů by uvedení nekvalitního 

produktu na trh mělo za následek poškození pověsti produktu i firmy a v konečném 

důsledku by mohlo vyústit i v krach výrobce. Celková kvalita výrobku a zařízení je dána 

nejen samotným technickým řešením, ale především technologickým zpracováním. Pro 

vysokou užitnou hodnotu výrobků je taktéž podstatná kvalita povrchové úpravy. Povrchy 

všech materiálů musí být před aplikací povrchových úprav zbaveny nečistot, které 

znesnadňují aplikaci povrchových úprav. Pokud by tato předúprava neproběhla dostatečně 

kvalitně, mohlo by se to projevit porušením celistvosti a přilnavosti povrchové úpravy. [1] 

Tyto nečistoty lze rozdělit obecně na dvě kategorie dle jejich povahy, na nečistoty bez 

chemického spojení nebo s chemickým spojením. Nečistoty s chemickým spojením, také je 

lze nazývat jako nečistoty vlastní, jsou především okuje, nebo korozní produkty. V případě 

nečistoty bez chemického spojení, též nečistoty ulpělé (cizí), se jedná především o 

mastnoty, grafit, prach, zbytky brusných a leštících prostředků, nebo zbytky kovů po 

předchozích mechanických úpravách atd. Nejdůležitějšími operacemi předúpravy povrchu 

jsou tedy operace odmaštění a moření. Správné provedení těchto procesů je velmi důležité 

pro následnou bezchybnou aplikaci povrchové úpravy. [2] 

Metod k určování čistoty povrchu existuje celá řada, jak metody přímé, tak metody 

nepřímé. Přímé metody mají tu výhodu, že k detekci dochází přímo na analyzovaných 

součástech, a jsou tak vhodné pro průmyslovou praxi. Mimo průmysl je další možností 

využití přímé metody pro detekci daktyloskopických stop v kriminalistické praxi. 

Daktyloskopickými stopami se rozumí otisk, či vtisk tzv. papilárních linií. Ty jsou spojené 

mimo jiné s vylučováním potu. Otisk prstu, běžným okem většinou neviditelný, je tak tvořen 

směsí látek vylučovaných potními žlázami, látkami z regenerace kůže, případně dalšími 

sloučeninami z okolí. Vzhledem k tomuto faktu je tak možné pro detekci daktyloskopických 

stop použít zařízení pracující na principu UV-VIS spektroskopie. Vývoj zařízení probíhá na 

Ústavu strojírenské technologie, Fakulta strojní, ČVUT Praha ve spolupráci 

s Kriminalistickým ústavem a firmou TechTest s.r.o., v rámci projektu VI20172019066. [2] 

[53] 
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1.1 Cíle práce 

Mnoho moderních metod detekce povrchového znečištění využívá pro svoji funkci 

principu luminiscence. Tato diplomová práce si klade za cíl v teoretické části v první řadě 

nalézt metody, které jsou dostupné k měření znečištění povrchu a vysvětlit princip, na 

kterém pracují zařízení pro UV-VIS spektroskopii. V dalších kapitolách bude zmapováno, 

jaké materiály zvolit pro funkční konstrukci elektronických zařízení a nutné a volitelné 

certifikace, které by zařízení mělo splňovat. V experimentální části poté proběhne návrh a 

ověření funkčnosti experimentálního zařízení, které přinese nové poznatky z hlediska 

použití různých druhů budící frekvence záření pro detekci mastných kontaminantů na 

povrchu.  
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2 Druhy kontaminantů povrchu a jejich detekce 

2.1 Úvod do problematiky 

Jak již bylo zmíněno v úvodním slově této práce, proces odmaštění a moření povrchu 

je naprosto klíčovým pro dosažení kvalitní a funkční úpravy povrchu. Drtivá většina vad 

povrchové úpravy vzniká právě z nezvládnuté předúpravy povrchu součásti. Vzniká proto 

tlak na zhotovitele povrchových úprav, aby se zabývali komplexními způsoby kontroly 

procesu. Cílem výzkumu je vývoj metodiky a zařízení, které by umožňovalo kontinuální 

kontrolu odmašťovacího procesu. Tento vývoj probíhá ve spolupráci technických univerzit 

a jejich průmyslových partnerů. [2] 

Ovšem nečistoty na povrchu nemusí být pouze mastnoty. Existuje celá řada druhů 

kontaminantů, od vlasů přes chemické zbytky po výrobním procesu až po iontovou 

kontaminaci. Volba vhodné metody pro detekci nečistot tak není vůbec snadnou záležitostí. 

Pro každý druh kontaminantu existuje několik vhodných metod, o nejpoužívanějších 

metodách bude pojednávat další část práce. [34], [35] 

V průmyslové praxi se v poslední době pro detekci kontaminantů prosazují metody 

založené na UV-VIS spektroskopii. Jsou založené na vybuzení viditelného záření 

kontaminantů pomocí ultrafialového záření z LED. Limitujícím faktorem této metody je, že 

lze detekovat pouze takové kontaminanty, které vykazují luminiscenci. V současné době se 

také pracuje na možnosti využití zařízení na principu UV-VIS spektroskopie pro zajišťování 

daktyloskopických stop. Několik prací se zabývalo použitím již existujícího zařízení 

Recognoil® k detekci otisků prstů. Příklad snímku získaného ze zařízení je na následujícím 

obrázku. Zde je viditelný velký vliv znečištění podkladového materiálu, na kterém se nachází 

otisk. Dále je nutné zmínit omezení z hlediska druhu základního materiálu. Určité druhy 

plastů či různé nátěrové hmoty mohou vykazovat vyšší hodnotu luminiscence. Tím nedojde 

k vytvoření potřebného kontrastu mezi stopou a základním materiálem. Luminiscencí 

různých druhů barev se zabývá například bakalářská práce [3]. Bylo by tedy určitě dobrým 

dalším krokem ve vývoji zařízení pro detekci daktyloskopických stop vyzkoušet různé druhy 

LED – kombinace vlnových délek. [3] [54] 
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Obrázek 1: Otisky detekované pomocí zařízení Recognoil® [54] 

2.2 Druhy kontaminantů 

Nečistoty na povrchu vznikají různým způsobem. Obecně se dají rozdělit do dvou 

hlavních kategorií. Rozlišujeme nečistoty s chemickým spojením, jedná se především o 

okuje a korozní produkty. Kontaminaci povrchu bez chemického spojení je více druhů, 

může jít například o znečištění vzniklé vlastním procesem výroby, nebo špatným 

skladováním, či manipulací. Kontaminanty povrchu lze rozdělit do několika specifických 

kategorií: [34] 

• Kontaminace částicemi, kterými obvykle rozumíme přítomnost cizích předmětů na 

povrchu – prach, vlasy, vlákna cizího materiálu.  

• Tenký film, nebo kontaminace na molekulární úrovni, může pokrývat pouze část, 

nebo celý povrch předmětu, původ této kontaminace může být organický nebo 

anorganický. Do této kategorie kontaminace se řadí následující kontaminanty: 

kyseliny (HF, HCl, HNO3, a další), kondenzovatelné sloučeniny (např. silikony, xyleny, 

hydrokarbonáty), dopantové plyny (např. boron, fosfor, arsenové sloučeniny), 

oxidanty (ozón), a biotoxické sloučeniny. Analýza znečištění těmito kontaminanty je 

z hlediska výrobního procesu nejvíce důležitá, neboť jde o kontaminanty 

z výrobního procesu, anebo z okolního vzduchu ve výrobním závodu. Jde především 

o mastnoty, oleje, povrchově aktivní látky, chemické zbytky. Adsorpce 

kontaminantů, jako jsou hydrokarbonáty nebo vlhkost, může být zapříčiněna 

vystavením povrchu okolnímu prostředí. Přítomnost hydrokarbonátů na povrchu 
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předmětu může být potencionálním rizikem, neboť může dojít ke samovznícení při 

specifických podmínkách.  

• Iontová kontaminace označuje kontaminaci povrchu látkami, které mají 

elektronovou aktivitu, a mohou se uvolnit. Tyto ionty mohou způsobit chemickou, 

elektrochemickou, nebo galvanickou korozi součásti. K tomuto znečištění dochází 

při výrobním procesu, dále lidskou aktivitou při montážních operacích, zejména při 

pájení. Znát hodnotu iontového znečištění je velmi důležité zejména 

v elektrotechnice, kdy vlivem znečištění dochází ke zhoršení izolačního stavu a ke 

zvýšenému výskytu zkratů mezi vodiči a mezi vývody součástek.   

• Mikrobiologická kontaminace označuje všechny nežádoucí organismy, které se 

nacházejí buď na samotném povrchu předmětu, nebo na usazeninách na jeho 

povrchu. Patří sem biologické kultury, spóry, bakterie. Tento druh znečištění je 

velmi rozšířen v lékařském a potravinářském průmyslu.  

2.3 Metodiky měření kontaminace povrchu 

Pro detekci mastnot a nečistot na povrchu součástí existuje celá řada různých metod. 

Dělíme je na metody přímé a metody nepřímé, přímé metody se využívají pro detekci 

zamaštění přímo na analyzovaných součástech, měření podává okamžité výsledky, a tak je 

jejich použití vhodnější v průmyslové praxi. Naopak při nepřímých metodách jsou nečistoty 

detekovány mimo měřenou součást, a tak jsou tyto metody oproti přímým méně prakticky 

využitelné. Příkladem může být například proces použití kontrolního rozpouštědla, které 

extrahuje podíl kontaminujících látek z povrchu měřené součásti a podíl znečištění se 

následně z použitého rozpouštědla analyzuje. [2] 

Metoda, která bude pro detekci zvolena, záleží na celé řadě aspektů. Především jak 

již bylo uvedeno v předchozí kapitole, existuje celá řada různých druhů znečištění. Pro 

každý druh znečištění existuje celá řada metod, přičemž ne všechny metody lze využít na 

detekci všech druhů nečistot. Dále je nutné určit, jestli bude vhodnější použít metody 

přímé, nebo nepřímé. Pro průmyslovou praxi je snaha zdokonalovat přímé metody, aby 

dosahovaly co možná nejpřesnějších výsledků, protože je lze použít přímo na zkoušeném 

výrobku ve výrobním procesu. Přímé metody lze zatím většinou používat pouze na menší 

rozměrové úseky výrobku, a tak nemohou přesně specifikovat znečištění výrobku jako 

celku, neboť kontaminanty na povrchu většinou nebývají rozloženy rovnoměrně. Proto je 
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použití přímých metod komplikované zejména u výrobku se složitou strukturou povrchu, 

nebo s velkou pórovitosti, či hlubokými otvory.  

U nepřímých metod odpadá problém se složitým povrchem, neboť většinou lze 

extrahovat kontaminanty jako celek, například hydrokarbonáty lze z povrchu odpařit atd. 

Největší nevýhodou nepřímé metody je tedy zvolení správné extrakční metody. [34] 

Aspekty, které je třeba při volbě metody zohlednit jsou následující: [34] 

• Objektivnost, rychlost, spolehlivost, opakovatelnost. 

• Doba nutná pro zpracování vzorku. 

• Měřící rozsah dostatečně pod požadovaným limitem čistoty povrchu. 

• Možnost zachytit a změřit široké spektrum kontaminantů. 

• Možnost rozlišit mezi jednotlivými kontaminanty. 

• Kompatibilita měřící metody s metodou extrakce kontaminantu z povrchu 

předmětu. 

• Závislost metody na zkušenostech operátora. 

• Zkušenosti a vzdělání operátora. 

• Cena metody. 

2.3.1 Metodiky měření mastného znečištění 

Vzhledem k tomu, že správné odmaštění povrchu je naprosto zásadním krokem ve 

výrobním procesu pro dosažení dokonale funkční povrchové úpravy, jsou v této kapitole 

uvedeny nejpoužívanější metody pro detekci mastnot. Těmito metodami jsou: [3], [15] 

• Detekční fixy a inkousty. 

• Fluorescenční metoda. 

• Hmotnostní metoda. 

• Postřiková metoda. 

• Metoda porušení souvislého vodního filmu. 

2.3.1.1 Detekční fixy a inkousty 

Detekční fixy a inkousty jsou jednou z nejpoužívanějších metod, zejména kvůli své 

jednoduchosti a příznivé ceně. Rozhodujícím kritériem dobré přilnavosti povrchové úpravy 

je hodnota povrchového napětí. Obecně platí, že čím vyšší je povrchové napětí materiálu, 

tím lepší je přilnavost čehokoli při fixaci na povrch materiálu. Tato hodnota je nicméně také 
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ovlivněna specifikací základního materiálu, například plastové materiály mají obecně tuto 

hodnotu nižší, a tím pádem pro správnou aplikaci povrchové úpravy je nezbytné použít 

chemické nebo fyzikální ošetření povrchu pro dosažení lepší přilnavosti. U kovových 

materiálu je důvodem k nízké hodnotě povrchového napětí převážně již zmíněná nečistota 

nebo mastnota na povrchu. Jako obecný limit se v oboru povrchových úprav uvádí hodnota 

38 mN·m-1. Pokud změřené povrchové napětí bude nad touto hodnotou, přilnavost 

povrchové úpravy by měla být dobrá. [3] 

Postup testování detekčními fixy je v zásadě velmi jednoduchý. Jako první se použije 

testovací fix se střední hodnotou 38 mN·m-1. Pokud se linka inkoustu po době cca 2 sekund 

neslije v kapky, povrchové napětí je stejné, nebo vyšší než povrchové napětí testovacího 

roztoku. Poté se na povrch nanese roztok s vyšší střední hodnotou, a postup se opakuje, do 

té doby, než dojde ke slití testovacího roztoku v kapky. Pokud již při začátku měření 

testovacím roztokem s hodnotou 38 mN·m-1 došlo ke slití linky v kapky, zkouška pokračuje 

tak, že se používá fix s nižší hodnotou. Hodnota povrchového napětí se poté udává dvěma 

krajními hodnotami. [14] 

2.3.1.2 Metoda hmotnostní  

Tato metoda spočívá ve velmi přesném zvážení materiálu, které musí být provedeno 

s přesností na 0,1 mg. Následně je materiál dokonale odmaštěn v rozpouštědle. Po 

odmaštění je materiál znovu zvážen, a při znalosti plochy materiálu můžeme z rozdílu 

těchto dvou hmotností určit plošnou hustotu zamaštění v gramech na metr čtvereční [g.m-

2]. Tato metoda je vhodná pro vyšší koncentrace (nad 0,1 g.m-2). [3] [15] 

2.3.1.3 Metoda porušení souvislého vodního filmu 

V této metodě se využívá působení povrchového napětí vody, které umožňuje na 

nezamaštěném povrchu zachovat po jeho vyjmutí z vody po určitou dobu neporušený 

vodní film. Mastné látky způsobí změnu povrchového napětí, které se následně projeví 

porušením vodního filmu. Vyhodnocování probíhá měřením času od vyjmutí výrobku 

z destilované vody, do okamžiku porušení filmu. Tato metoda není vhodná pro plošné 

koncentrace vyšší, než 0,0001 g.m-2. [15] 

2.3.1.4 Metoda postřiková 

Je založena na aplikaci postřiku, tvořeného roztokem nigrosinu v destilované vodě, 

který snižuje povrchové napětí vody. Měřítkem pro vyhodnocení je dobré vytvoření 
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souvislého filmu roztoku na ploše povrchu zkoumaného výrobku, který je vymezený 

šablonou. Tato metoda je vhodná pro koncentraci zamaštění od 0,0001 do 1 g.m-2. [15] 

2.3.1.5 Fluorescenční metoda 

Touto metodou se měří fluorescence heterocyklických substituovaných sloučenin, 

obsažených v tucích minerálního původu, nebo fluorescenčních látek přidaných. Základní 

podmínkou pro užití této metody je, aby základní materiál měl zanedbatelnou fluorescenci. 

Tohoto principu využívá i UV-VIS spektroskopie. Principu této metody bude věnována 

samostatná kapitola. [3] [15] 

2.3.2 Metody měření iontové kontaminace 

Pojem iontová čistota vyjadřuje, že na povrchu se nenachází látky, které mají 

elektronovou aktivitu a mohou se uvolnit. Těmito látkami mohou být disociované kyseliny, 

zásady, soli i organické radikály (z nedokončené polymerace). Všechny tyto látky mohou 

s vlhkostí vytvářet dielektrika, čímž dochází k pohybu iontů kovů, a dochází tak ke vzniku 

vodivých můstku mezi elektrodami na elektronické sestavě. Typickým příkladem aplikace 

měření iontové kontaminace jsou desky plošných spojů – DPS. [21] 

Jako u všech typu kontaminace, i zde existují metody přímé a nepřímé.  

2.3.2.1 Metoda ROSE 

Resistivity Of Solvent Extract – Jedná se o laboratorní metodu měření. Zde použitá 

zkratka DPS označuje desku plošných spojů. DI voda je deionizovaná voda.  

„DPS je omyta přesným množstvím přesně připraveného roztoku DI vody a 

izopropanolu (IPA). Existují dvě normy na koncentraci IPA: 75 hmotnostních % ve vodě a 50 

hmotnostních % ve vodě. DI voda musí mít min. 6 MΩ.cm-1–25 MΩ.cm-1. Po stanovené době 

se měří vodivost roztoku a srovnává se s kalibračním měřením, kdy se stejná testovací lázeň 

kontaminuje přesným množstvím NaCl (odtud údaje iontové nečistoty v ekvivalentu μg NaCl 

na čtvereční palec, resp. na cm2).“ [21] 

2.3.2.2 Ionograf 

Přímá dynamická metoda měření. Elektronické zařízení, nejčastěji plošný spoj, je 

proplachováno extrakčním médiem, většinou se jedná o roztok deionizované vody a IPA. 

Tím dochází k extrakci nečistot z desky. V průběhu měření je roztok kontinuálně 

regenerován. Podle rychlosti regenerace je vyhodnocována kontaminace v přepočtu na 

ekvivalent solnosti. [21] 
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Obrázek 2: Charakteristická křivka měření (vlevo). Schéma ionografu (vpravo) [21] 

2.3.2.3 Omegametr 

Přímá statická metoda při níž se roztok DI vody a izopropanolu připraví v přístroji 

cirkulací přes speciální vysoce výkonné iontoměniče (hodnota cca 20 mΩ.cm). Po dosažení 

požadované hodnoty se iontoměničové kolony oddělí z okruhu a roztok se vystaví působení 

vzorku. Hodnota vodivosti postupně klesá (typicky asymptoticky k nějaké ustálené 

hodnotě, která je výsledkem měření). Kalibrace se provádí opět pomocí NaCl, výsledky se 

udávají v μg NaCl na plochu – používá se čtvereční palec, nebo centimetr. [21] 

 

Obrázek 3: Omegametr [21] 
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Obrázek 5: Typická křivka měření omegametru [21] 

S ohledem na uspořádání měření ovšem nelze přímo srovnávat jednotlivé uvedené 

metody mezi sebou, doporučená limitní hodnota pro znečištění se udává jinak pro každou 

z těchto metod.  

NAWC – Naval Air Weapon Center USA hranici přijatelných výsledku stnaovila jako: 

• Metoda ROSE 10 μg·palec-2. 

• Ionograph 20 μg·palec-2. 

• Omegameter 14 μg·palec-2. 

Dále je možné využít i nepřímých metod, u nichž se neměří znečištění ve fyzikálních 

jednotkách, místo toho se zjišťují účinky nečistot takovým způsobem, aby se podmínky 

testu pokud možno co nejvíce přiblížily praxi. Nejpoužívanější nepřímou metodou je měření 

povrchového odporu (SIR). [21] 

2.3.2.4 Měření povrchového izolační odporu (SIR)  

Povrchový odpor je určený poměrem napětí mezi dvěma elektrodami proudu 

protekajícího mezi nimi. Pomocí metody SIR je možné detekovat přítomnost zbytků tavidla 

i v případě nerovnoměrného znečištění DPS – desky plošných spojů. Nevýhodou metody je 

nutnost vytvoření dodatečných obvodů na vrchní straně DPS pro získání korektních hodnot. 

Blíže specifikované parametry měření jsou definovány v americké normě ANSI J-STD-004B. 

[21] [52] 

Obrázek 4: Schéma omegametru [21] 
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2.3.3 Ostatní metody měření kontaminace povrchu 

2.3.3.1 Metody měření povrchu 

Existuje velmi široké spektrum metod, které mohou detekovat, měřit a po chemické 

stránce odlišovat jednotlivé druhy kontaminantů. Každá z těchto technik poskytuje 

informace o jiném aspektu čistoty povrchu, a kombinací více metod lze povrch předmětu 

kompletně charakterizovat. Nevýhodou těchto měřících zařízení je jejich cena a nutnost 

kvalifikované obsluhy, která je schopna analyzovat a interpretovat získané výsledky 

z měření. [34] 

Nejpoužívanějšími metodami jsou: [36] 

• AES – Auger Electron Spectroscopy (Augerova elektronová spektroskopie) – lze určit 

chemické složení povrchové vrstvy, oxidaci – vhodné pro analýzu extrémně tenkých 

vrstev do 1nm. 

• SIMS – Secondary Ion Mass Spectrometry (Hmotnostní spektroskopie sekundárních 

iontů) – lze určit chemické složení povrchové vrstvy, studovat difúzní procesy a 

korozi – nízký detekční limit – lze určit jednu částici z milionu, destruktivní metoda 

• PES – Photoelectron Spectroscopy (Fotoelektronová spektroskopie) – chemické 

složení povrchové vrstvy, studium chemického stavu atomů 

• APS – Appearance Potential Spectroscopy (Spektroskopie prahových potenciálů) 

• LEED – Low-Energy Electron Diffraction (Difrakce pomalých elektronů) – studium 

monokrystalických povrchů 

2.4 UV-VIS spektroskopie 

UV-VIS spektroskopie funguje na principu ozařování povrchů kovů 

vysokoenergetickým UV zářením a sledováním projevů fluorescence ve viditelném spektru 

záření.  

V literatuře se často vyskytují tři pojmy, které si jsou svým významem blízké. Těmito 

pojmy jsou luminiscence, fluorescence a fosforescence.  

Fluorescence je druh studeného světla, které téměř okamžitě vymizí po skončení 

budícího působení, zatímco fosforescence trvá i nadále, její intenzita po ukončení buzení 

klesá. Doba, po kterou tento „dosvit“ trvá, není nijak omezen, často jde o zlomky sekund, 

ale může se jednat i o hodiny, nebo dny. Jako příklad nám známé fosforescence lze uvést 

ciferník hodin, který ve tmě svítí. Je buzen denním světlem, a jeho fosforescence může trvat 
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klidně celou noc. Třetím pojmem je luminiscence, pro kterou existuje i české synonymum 

– světélkování. Luminiscence v sobě zahrnuje jak fluorescenci, tak fosforescenci. 

Zjednodušená definice říká, že fluorescence je luminiscence v průběhu excitačního 

působení a fosforescence je luminiscence po skončení excitace. [27] 

V předchozím odstavci bylo řečeno, že fluorescence po ukončení buzení okamžitě 

vymizí. Je nezbytné upřesnit, že fluorescence po jistou dobu také vyhasíná.  

„Aby mohla být fluorescence zařazena mezi luminiscenční jevy, je nezbytné, aby 

doznívání světelné emise trvalo podstatně déle, než je perioda kmitů světelných vln, to 

znamená alespoň 10-15 až 10-14 sekundy. Tím je možné fluorescenci odlišit od odraženého 

světla, případně podobných efektů, jež se nazývají rozptyl světla.“ [27] 

Název luminiscence je odvozený z latiny, lumen = světlo, pochází od německého 

fyzika Eilharda Wiedemanna.  

„Luminiscence je nerovnovážné záření, vysílané tělesem navíc oproti rovnovážnému 

záření popsanému Planckovým zákonem.“ [27] 

Co se týče schopnosti luminiscence, je nutné zmínit, že neexistuje jednotné 

kritérium, které by definovalo, zda je určitá látka schopná luminiscence, nebo nikoliv. 

Z pozorování však plyne obecné pravidlo, které dává do souvislosti luminiscenci 

s elektrickými vlastnostmi látky. Vodivé materiály luminiscenci nevykazují. Luminofory, 

tedy látkami schopnými luminiscence, mohou být materiály nevodivé a polovodivé. [54] 

Látky schopné luminiscence jsou hojně zastoupeny mezi organickými sloučeninami, 

polymery a dalšími. Příklady luminoforů jsou uvedeny v Tabulce 1.  

 

Obrázek 6: Luminiscenční spektra různých látek [27] 
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Druhy spekter ve výše uvedeném obrázku: 

(1) Modrá luminiscence čistého polovodiče selenidu zinečnatého ZnSe při teplotě T = 2 K  

(2) Modrozelená luminiscence izolátoru: iontového krystalu chloridu stříbrného AgCl při  

teplotě T = 4 K 

(3) Žlutozelená luminiscence luciferinu při pokojové teplotě T = 300 K 

(4) Červená luminiscence zeleně listové – chlorofylu v živé rostlině při teplotě T = 300 K 

(5) Část infračerveného spektra luminiscence krystalického křemíku při teplotě T = 4,2 K 

Zcela nahodilý tvar křivek v předchozím obrázku dává za pravdu tvrzení, že nelze 

popsat luminiscenci matematickým vztahem. [27] 

„Vedení elektřiny je důsledkem transportu elektronů, a z toho lze usoudit, že 

luminiscence je primárně záležitostí elektronového obalu atomů, z něhož jsou látky 

složeny.“ [27] 

Tabulka 1 Nejznámější druhy luminoforu a jejich použití [27] 

Luminofor = látka u niž 

nastává luminiscence 
Možné použití Poznámka 

Alkalické halogenidy, 

iontové krystaly (KCl, NaI, 

KI, CaF2) 

Oxidy (AL2O3, MgO, SrO,…) 

scintilační detektory nutné vhodné příměsi 

Polovodiče (CdS, ZnS, GaAs, 

GaP GaN, …) 
LED diody, lasery  

Wolframy (CaWO4, 

CdWO4,..) 
  

Křemičitany (ZnSiO4, 

MgSiO3,…) 
obrazovky, zářivky  

Fosforečnany (Ca3(PO4)2, 

Zn3(PO4)2,…) 
  

Granáty (Nd:YAG) lasery příměs vzácných zemin 
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Čisté organické krystaly 

(naftalen, antracen,…) 
  

Organická barviva 

(rhodaminy, kumariny, 

porfyriny,…) 

kapalinové lasery  

Luciferiny biologie, medicína  

 

Energie nutná k vysílání nadbytečného záření, jak je luminiscence definována, se do 

systému dodává pomocí buzení. Dle formy buzení rozlišujeme různé druhy luminiscence: 

[27] 

• Fotoluminiscence 

• Elektroluminiscence 

• Chemiluminiscence 

• Bioluminiscence 

• Katodoluminiscence 

• Rentegenoluminiscence a radioluminiscence 

• Termoluminiscence 

• Další typy luminiscence – mechanoluminiscence, triboluminisnce, 

krystaloluminiscence, sonoluminiscence 

2.4.1 Fotoluminiscence 

Buzení se děje ozářením tělesa světlem – elektromagnetickým vlněním. 

Fotoluminiscenci lze také vybudit ozářením laserovým paprskem s vhodnou vlnovou 

délkou. Toho je často využíváno při laboratorním zkoumání luminiscenčních vlastností 

různých látek. Jedná se o nejběžnější způsob buzení luminiscence. Důležitá u 

fotoluminiscence je platnost Stokesova zákona, který říká, že vlnová délka luminiscence je 

vždy delší než vlnová délka buzení. Proto je možné viditelným světlem vybudit luminiscenci, 

která bude běžnému oku neviditelná – v pásmu infračerveného záření. Bude však viditelná 

pro řadu detekčních zařízení. [27] 
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Obrázek 7: Světelné spektrum [3] 

2.4.2 Elektroluminiscence 

Elektroluminiscence vzniká pří průchodu elektrického napětí látkou. Uplatňuje se 

především v elektrotechnice a optické komunikaci. Používá se pro výrobu LED – light 

emitting diode (světlo emitující dioda). Je nezbytné zmínit, že aby se jednalo o 

elektroluminiscenci, musí docházet k přeměně elektrické energie na světelnou. Při 

průchodu proudu látkou totiž dochází také k ohřívání vodiče a vzniká tak klasické tepelné 

záření, též známé jako Joulovo teplo. Proto se pro odlišení těchto dvou zdrojů 

záření používá pro elektroluminiscenci termín, „tzv. netermální přeměna elektrické energie 

na teplo.“ [3] [27] 

2.4.3 Chemiluminiscence 

Tento typ luminiscence nevyžaduje žádný externí zdroj záření, ani přiložení 

elektrického pole. Jedná se o nerovnovážné světelné záření, které doprovází některé 

exotermní chemické reakce. V reakci se uvolní energie, která místo toho, aby zahřála látku, 

se vyzáří ve formě světla do okolí – luminiscence. Tento jev je běžný například u bílého 

fosforu. Díky tomuto jevu byl fosfor v roce 1669 objeven. Tehdy dostal prvek název 

phosphorus mirabilis, česky světlonoš zázračný. Vlastnost fosforu – dlouhotrvající emise 

studeného světla – se tedy označovala fosforescence, a tento název se poté ujal pro 

všechny druhy emise studeného světla. [27] 

2.4.4 Bioluminiscence 

Jedná se o speciální druh chemiluminiscence, doprovází některé exotermní 

chemické reakce, které probíhají v živých organismech. [27] 
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2.4.5 Katodoluminiscence 

Luminiscence vzniká v důsledku buzení materiálu dopadem urychlených elektronů 

pohybujících se vakuem nebo nádobou se silně zředěným plynem. Nejedná se však o 

elektrony uvnitř tělesa, které by byly urychleny elektrickým polem – jednalo by se potom o 

elektroluminiscenci. Nejběžnějším případem katodoluminiscence je záření běžné televizní 

obrazovky (nikoliv klasické LCD). [27] 

2.4.6 Rentgenoluminiscence a radioluminiscence 

Tento druh luminiscence je podobný fotoluminiscenci. Nicméně v případě 

rentgenoluminiscence buzení probíhá rentgenovými paprsky, tj. elektromagnetickým 

zářením s velkou energií fotonu oproti viditelnému záření. V případě radioluminiscence 

probíhá buzení vysokoenergetickými částicemi (elektrony, alfa částicemi, gama fotony 

s energií 100 keV až 10 MeV), které bývají též označovány jako ionizující záření. [27] 

2.4.7 Termoluminiscence 

K vybuzení termoluminiscence jsou nutné dva, respektive tři kroky. Prvním krokem 

je ochlazení látky na dostatečně nízkou teplotu, a v druhém kroku ji excitovat – buď 

viditelným, nebo ultrafialovým zářením – při tom dochází k fotoluminiscenci, která vznikne 

okamžitou přeměnou části excitační energie na světelné záření. Pokud v látce existují 

výhodná místa, kterými obvykle bývají příměsi nebo defekty, je možné, že se v nich část 

dodané budící energie zachytí, tzv. „zamrzne“. Ve třetím kroku dochází k pozvolnému 

ohřívání tělesa, při kterém se nashromážděná „zamrznutá“ energie uvolňuje ve formě 

světla – toto světlo nazýváme termoluminiscenční záření. Tohoto jevu se využívá 

v archeologickém datování. Je totiž možné vcelku snadno stanovit celkové množství 

nashromážděné excitační energie, a to dokonce i za velmi dlouhý časový úsek, protože 

intenzita luminiscence je přímo úměrná množství energie. [27] 

„Dále je možné se setkat s dalšími typy luminiscence, například 

mechanoluminiscence – kdy budící energií je mechanické působení na látku. Dříve byl tento 

druh buzení znám jako triboluminiscence, který se v současnosti používá pouze pro 

specifický případ mechanoluminiscence, kterým je buzení při tření dvou těles. Dalším typem 

je krystaloluminiscence, kdy k excitaci dochází pomocí energie uvolněné při krystalizaci 

z roztoku. Existuje také sonoluminiscence, kde buzením je záření pocházející z látky, kterou 

se šíří intenzivní zvuková vlna.“ [27] 
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2.5 Příklady zařízení využívající princip UV-VIS 

2.5.1 Recognoil® 

Za účelem přímé detekce mastných nečistot na povrchu zkoumaného výrobku byl 

vyvinut přístroj umožňující kvantitativní vyhodnocení stupně znečištění, včetně vizualizace 

rozložení nečistot. Detekce spočívá ve vyvolání fluorescence kontaminantu pomocí UV 

záření, zaznamenání fluorescence, a následném softwarovém vyhodnocení. Zařízení je 

schopno popsat stav povrchu vyhotovením fluorescenční mapy rozložení nečistot, stanovit 

hodnotu intenzity fluorescence, tloušťku a plošnou koncentraci mastnoty. Obrazová data 

jsou dostupná jak 2D, tak i ve 3D. [3] [1] [13] 

Správné vyhodnocení tloušťky vrstvy a plošné koncentrace je podmíněno 

laboratorní kalibrací přístroje pro vytvoření fyzikálně-matematického modelu oleje. Měření 

přístrojem je velmi jednoduché, spočívá v jeho přiložení na měřené místo, které je poté 

přístrojem ozářeno UV světlem a následně je vyvolána fluorescenční mapa, hodnota 

fluorescence je porovnávána s etalonem. Etalonem může být například hodnota 

fluorescence základního materiálu po procesu odmaštění. Další výhodou zařízení je 

možnost skenování povrchu v LIVE módu, tedy skenování v reálném čase. Toto základní 

rychlé skenování povrchu umožňuje obsluze pohodlně určit místa s abnormalitami, a poté 

tyto místa plnohodnotně vyhodnotit. Měřit lze i jiné typy povrchu než rovné plochy, a to 

díky metodě rapid prototyping. Lze tak vytvořit předsádku, která bude mít tvar negativu 

měřené plochy. Tímto způsobem lze měřit například trubky. [13] 

Mezi hlavní výhody zařízení Recognoil® patří následující: [37] 

• Lehké a mobilní (držení v jedné ruce) 

• Rychlé a efektivní (3-5 sekund na jednu detekci) 

• Opticko-elektronická analýza 

• Digitální výstup (archivace) 

• Opakovatelná a reprodukovatelná detekce 

• Možnost provádět detekci v reálném časem pohybem po povrchu materiálu 
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Obrázek 8: Kontrola odmaštění [37] 

Na obrázku výše je v uvedeném příkladu demonstrován pokles hodnoty 

fluorescence detekované přístrojem Recognoil® v závislosti na množství výskytu zbylých 

mastných nečistot po nedokonale provedeném procesu odmaštění. Nižší hodnota I značí 

vyšší dosaženou úroveň čistoty povrchu. Díky rychlému měření a grafickém výstupu lze 

sledovat rozložení mastnoty na povrchu a například ladit parametry odmašťování a tím 

efektivně řídit čas potřebný k dosažení požadovaného stupně čistoty. [37] 

 

Obrázek 9: Nárůst fluorescence při vyšší vrstvě oleje [37] 

Na obrázku výše je názorná demonstrace nárůstu fluorescence v závislosti na 

přírůstku nanesené vrstvy oleje. Software dodávaný k přístroji umí ve vyšší verzi 
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automaticky přepočítat hodnotu fluorescence na tloušťku vrstvy v nm, resp. plošnou 

koncentraci [mg.m-2]. [37] 

 

Obrázek 10: Zařízení Recognoil® v provozu [13] 

2.5.2 SITA CleanoSpector 

Zařízení CleanoSpector je určené pro bezkontaktní kontrolu znečištění povrchu. 

Použití je velmi rychlé, k měření jednoho bodu stačí zmáčknout jedno tlačítko, měření 

samotné trvá 1-10 sekund. Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení, které měří znečištění 

pouze v jednom bodě, probíhá vyhodnocení pouze v těch místech, kde je předpokládána 

vyšší koncentrace nečistot. Výsledkem měření je nejnižší a průměrná hodnota čistoty 

povrchu, vztažená k hodnotě získané kalibrací zařízení. Kalibrace probíhá na stejném typu 

povrchu, na jakém se vyhodnocuje znečistění, ale musí být co možná nejdokonaleji 

vyčištěn. Kalibrace probíhá nejčastěji v laboratoři.  [23] 

 

Obrázek 11: Princip zařízení [23] 
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Obrázek 12: SITA CleanoSpector [23] 

 

Obrázek 13: Hodnocení výstupu ze zařízení [23] 

2.5.3 SITA FluoScan 3D 

Zařízení FluoScan od firmy SITA vyniká především tím, že umožňuje automatické 

měření ve třech osách. Zařízení používá předdefinovanou cestu a dokáže snímat až 50 bodů 

za sekundu. Výstupem z měření je hodnota intenzity fluorescence. Využití toto zařízení 

najde například v automobilovém průmyslu na hliníkové odlévané díly, na které se montují 

těsnící prvky – pokud by na povrchu dílu byla nadměrná koncentrace uvolňovacích činidel, 

mohlo by dojít k nižší adhezi těsnění. Další možností využití je kontrola tištěných deskových 

obvodů. Včasným odhalením kontaminace lze předejít nákladným poruchám systémů, 

které tyto obvody používají. [23] 
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Obrázek 14: FluoScan 3D [23] 

2.5.4 SITA ConSpector 

Zařízení ConSpector umožňuje hodnotit kontaminaci čistící nebo oplachovací lázně. 

Se zvyšující se koncentrací nečistot v lázni dochází ke snižování její čistící účinnosti. UV 

světlo je do lázně vedeno světelnou tyčí, jinak se zařízení ve svém principu neliší od 

předchozích uvedených zařízení. Zařízení umožňuje kontinuálně sledovat kvalitu lázně, a 

při překročení limitní hodnoty vydává zvukový signál, na který obsluha lázně zareaguje její 

obnovou. [23] 

 

Obrázek 15: Zařízení ConSpector [23] 

 

 

 Obrázek 16: Princip zařízení ConSpector [23] 
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2.5.5 Inspekční zařízení firmy ACP – Advanced Cleaning Production  

Firma ACP nabízí dvě zařízení pro kontrolu povrchu, které pracují na principu UV-VIS. 

Jedná se o zařízení:  

• SurfSens 

• PartView 

Výhodou zařízení SurfSens je jeho kompaktní velikost, snímá pouze jednotlivé body, 

výsledkem je hodnota RFU – relativní hodnota fluorescence – zobrazená na horním displeji. 

[38] [39] 

 

Obrázek 17: ACP SurfSens [39] 
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3 Konstrukční řešení – volba vhodného materiálu 

výrobku 

Návrh zařízení spočívá mimo jiné v tom, zvolit vhodný materiál pro zakrytování 

vnitřních elektronických zařízení, obvodů. Pokud se vezme v úvahu často velmi vysoká cena 

jednotlivých komponentů, je zvolení správného materiálu pro zakrytování velmi důležitá. 

Při posuzování vhodného materiálu je nutné vzít do úvahy několik dále uvedených aspektů. 

3.1 Aspekty ovlivňující volbu materiálu 

3.1.1 Environmentální aspekty 

Prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno má na volbu zásadní vliv, neboť 

korozní produkty, UV záření, vzdušné částice a další vnější činitelé mají přímý vliv na 

odolnost zakrytování. Je tedy důležité si před volbou materiálu určit, v jakých podmínkách 

bude zařízení provozováno. Dále je nutné si určit, co se požaduje za mechanické vlastnosti 

krytu – pevnost, odolnost proti nárazu, tvrdost, flexibilita, izolační vlastnosti. Doba 

životnosti produktu je také důležitým parametrem, nejen z hlediska ceny, která bude 

zmíněna později, ale možnosti recyklace – šetrnost k životnímu prostředí a snadnost 

recyklace po ukončení provozu je pro mnoho zákazníků důležitým faktorem při volbě 

produktu.  [44] 

3.1.2 Estetika 

Ačkoliv většinou nemá vliv na správnou funkci zařízení, dobře vypadající výrobek se 

mnohem snáze prodává. Výrobci velmi často umísťují na výrobky nejenom svoje logo jako 

takové, ale i určitý designový prvek, který je s daným výrobcem přímo spojený, a ostatní 

uživatelé jej bezpečně poznají. Tohoto postupu si lze všimnout i na následujícím obrázku. 

Zde jsou obrysy třech mobilních telefonů, dva z nich jsou výrobky nejmenované americké 

firmy – spotřebitel by měl tyto prvky bezpečně poznat v záplavě ostatních produktů 

konkurenčních výrobců. [44] 
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.  

Obrázek 18: Design jako marketing [autor] 

3.1.3 Přenos tepla 

Pro zařízení, která obsahují citlivé komponenty, je zajištění dobrého odvodu tepla 

velmi důležité. Plasty jsou dobrými izolanty, teplo se z takového zařízení dostává hůře pryč, 

to může být výhodné například při provozu v chladných prostředích. Naopak, pokud 

chceme udržovat zařízení co možná nejchladnější, je lepší zvolit některý z kovových 

materiálů, případně zařízení osadit dodatečnými chladiči a ventilátory. [44] 

3.1.4 Cena 

Použitý materiál se bude lišit samozřejmě i výslednou cenou, nicméně je důležité 

nezaměřit se pouze na cenu jako takovou, ale celkové náklady na výrobek. Použití levného 

materiálu by mohlo snižovat životnost výrobku, případně zvýšit náklady na servis a ve finále 

by tak tato volba mohla vyjít dráž než použití dražšího, ale kvalitnějšího materiálu.  [44] 

3.2 Materiály používané na kryty elektronických zařízení 

Nejčastěji používanými materiály jsou bezesporu různé druhy plastů, dále hliník a ocel.  

3.2.1 Hliník 

Hliníková zakrytování jsou pevná a robustní, ale přitom relativně lehká. Navíc nepodléhají 

korozi, jsou elektrickými vodiči, mají velmi vysokou hodnotu útlumu magnetického záření, 

a dají se snadno obrábět. Při použití vhodného těsnění lze snadno dosáhnout certifikace IP 

67, o certifikaci IP viz kapitola 4.4. Použitím vložek při licím procesu lze vytvářet opakované 

množství otvorů. Mají tenké stěny, ovšem výrobek z hliníku bude vždy o něco těžší než jeho 
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plastový ekvivalent. Použití hliníku má smysl všude tam, kde se požaduje odolnost proti 

poškození úderem, nebo elektromagnetická kompatibilita. [50 [51] 

3.2.2 Ocel 

Ocel je dalším často používaným kovovým materiálem, existuje velké množství 

různých druhů. V krytech pro elektronická zařízení je nejčastěji používáno nízkouhlíkové 

oceli, nerezové oceli – konkrétně X6CrNi18-10, nebo X5CrNiMo17-12-2. Při použití 

nerezové oceli je stejně jako u hliníku zajištěna odolnost proti korozi, nicméně cena je 

oproti užití běžné nízkouhlíkové oceli trojnásobná. Navíc je většinou nutné ošetřit ocel 

povrchovou úpravou. Obecně je ovšem užití oceli levnější než použití hliníku. Ocel je velmi 

pružný materiál ve srovnání s hliníkem, ale ten je zase více tvárný, což je výhodné pro 

nepravidelné tvary. Ocel je navíc mnohem těžší. [50] [51] 

3.2.3 Plasty 

Asi nejpoužívanějším materiálem pro drobné elektronické výrobky je bezesporu 

plast. Plastů ovšem existuje velké množství, kdy každý se hodí pro odlišnou aplikaci.  

3.2.3.1 ABS 

Akrylonitrilbuatidenstyren je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který 

je odolný vůči mechanickému poškození. Tento plast poskytuje velmi dobrou odolnost proti 

nárazu a různým druhům chemikálií, ale je méně odolný vlivu UV záření, pokud je mu 

vystaven po dlouhou dobu. Z tohoto důvodu je výhodnější navrhovat kryty pro zařízení 

z ABS pouze v tom případě, kdy bude zařízení využíváno z větší části pouze uvnitř. Může být 

použit i při nízkých teplotách, až -20 oC. [41] 

3.2.3.2 PLA 

Jedná se o plast, který je vyrobený z biomasy. Je také znám jako kyselina polymléčná. 

Vzhledem ke svému organickému původu je schopný biologické degradace, způsobuje tak 

menší zátěž pro životní prostředí. Má nízkou teplotu skelného přechodu, nelze jej tedy 

používat v aplikacích vyžadujících vysoké teploty. Typické aplikace pro PLA jsou například 

v oblasti 3D tisku nebo v potravinářském průmyslu. [55] 

3.2.3.3 PET 

Polyethylentereftalát je jeden z celosvětově nejpoužívanějších plastů. Je tvrdý, houževnatý, 

vysoce otěruvzdorný a rozměrově stálý. Lze jej používat v teplotním rozmezí od -20 oC do 

100 oC. Má dobré mechanické vlastnosti, v amorfní podobě je i vysoce propustný pro světlo. 
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Často se vyrábí vyztužený skleněnými vlákny, a používá se tak na technické výlisky – 

například vstřikované díly elektromotorů, které mají dobrou tuhost a izolační schopnost. 

Dále se používá na výrobu vláken, která jsou dále zpracovávána na výrobu textilií, tkanin, 

lan. Také se používá jako filament ve 3D tisku. [56]  

3.2.3.4 ASA 

Akrylonitrilstyrenakrylát byl vyvinut jako alternativa k ABS, zachovává si podobné 

vlastnosti, ale navíc má lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Použití tohoto plastu je 

rozšířeno v automobilovém průmyslu, ovšem celková výroba činí pouze 1-5 % v porovnání 

s výrobou ABS. Speciálně upravený plast ASA navíc poskytuje protekci proti bakteriím, 

virům a houbám. Toho se využívá na výrobky v zdravotnickém průmyslu, lázeňství, ve 

farmaceutickém průmyslu atp. [41] 

3.2.3.5 ASA+PC 

Přidáním polykarbonátu se dosáhne zvýšení odolnosti při vyšších teplotách, a zvýší 

se odolnosti proti nárazu. Také je zvýšena chemická odolnost. [41] 

3.2.3.6 PA 

Polyamid je pevný, dobře odolává opotřebení, má dobré tribologické vlastnosti a je 

velmi dobrým elektrickým izolantem. Z toho důvodu se velmi často používá pro kryty 

výkonných nástrojů – vrtačky, atd., nebo pro elektrikářské stahovací pásky.  

Nevýhodou polyamidu je fakt, že absorbuje vlhkost, časem tedy ztrácí mechanické 

vlastnosti. Povrch může být poškozen kyselinami a alkoholem. [41] 

3.2.3.7 PC 

Polykarbonát patří mezi nejpoužívanější termoplast především kvůli své pevnosti, 

teplotní stabilitě, lze ho lehce barvit, a může být průhledný. Jeho použití je velmi široké, od 

kompaktních disků po skla ochranných brýlí s balistickou odolností.  

PC může být používán v teplotním rozsahu od -20 oC do 140 oC, dobře odolává UV 

záření. Ačkoliv je pevnější a více teplotně stabilní než ABS, neodolává tak dobře různým 

druhům chemikálií na bázi olejů a alkoholů. Další nevýhodou tohoto plastu je, že obsahuje 

BPA – Bisfenol A – který dle některých studií způsobuje různé zdravotní komplikace. 

Výrobky na bázi BPA jsou v některých odvětvích zakázané – například výroba kojeneckých 

lahví.  [41] 
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3.2.3.8 PMMA 

Polymethylmethakrylát je termoplast běžně známý jako plexisklo, nebo akrylátové 

sklo. Mezi jeho nejcharakterističtější vlastnosti patří čirost, a to i v tlustých vrstvách. Svými 

mechanickými vlastnostmi je podobný polykarbonátu, nicméně má o něco nižší odolnosti 

proti nárazu. Používá se všude tam, kde je požadována transparence a není vyžadována tak 

vysoká odolnosti nárazům – například jako náhrada skla, na výrobu kontaktních čoček, 

barev, LCD obrazovek, anebo nábytku. Při použití speciálních přísad lze vyrobit PMMA, 

které je svým černým zabarvením podobné ABS, ale je dokonale propustné pro 

infračervené záření, toho lze využít například pro dálkové ovladače, atd. [41] [45] [47] 

3.2.3.9 PPE 

Polyfenylenether je plast který se získá z 2,6-dimethylfenolu, zpočátku byl na trhu 

znám jako polyfenylenoxid. Zřídka kdy se používá ve své čisté formě, nejčastěji se používá 

ve spojení s polystyrenem, nebo polyamidem. Při spojení s PS se vyznačuje vysokou 

tepelnou odolností, dobrou rozměrovou stálostí, a velmi nízkou absorpcí vody. Jde o jeden 

z nejlehčích konstrukčních plastů, lze ho použít v širokém teplotním rozmezí. Dobře 

odolává různým druhům chemikálií, ale dlouhodobé vystavení UV záření může mít vliv na 

stálost barev – je proto vhodnější pro vnitřní použití, například pro kryt kontrolních panelů, 

nebo elektrické rozvodné skříně. [41] [45] 

3.2.3.10 SEBS 

Jedná se o plast, který patří do skupiny TPE – termoplastický elastomer, nebo také 

termoplastický kaučuk. Tyto plasty jsou obvykle založeny na dvou fázových systémech 

s termoplastickou a elastomerní fází. To poskytuje plastům z této skupiny velmi výrazné 

deformační charakteristiky vlastní zesíťovaným kaučukům, a zároveň jsou reversibilně 

plastické, a lze je zpracovávat běžnými zpracovatelskými technologiemi – vstřikování nebo 

vytlačování. [46] 

SEBS je TPE na bázi styrenových blokových kopolymerů – styren-ethylen/ butylen-

styren. Často se používá pod označením „Termoplast K“. Velmi dobře odolává 

povětrnostním vlivům. Kromě toho, že poskytuje dobrou ochranu pro elektronická zařízení, 

je také velmi příjemný na dotek. Proto je jeho použití vhodné na příruční zařízení. Mimo 

jiné je tento plast také používán na výrobu plastových hraček jako náhrada PVC. [45] [46] 
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4 Certifikace výrobků a legislativní požadavky 

Čím více globální má výrobce plány, tím důležitější je ověření kvality výrobků. Testování 

výrobků, které je nezávislé, pomůže odstranit možné problémy již v raném stádiu. 

V konkurenčním prostředí je bezpečnost výrobku na prvním místě, míra dodržení 

deklarovaných kvalit a bezpečnosti je často klíčovým faktorem, kterým se od sebe 

jednotlivé výrobky odlišují. I přes existenci národních i mezinárodních norem, které 

předepisují určité standardy pro výrobky, je při přímém kontaktu se spotřebitelem výhodné 

své výrobky označit viditelněji, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o velmi kvalitní 

výrobek. Díky mezinárodně uznávaným a respektovaným certifikačním známkám lze posílit 

důvěru zákazníků ve výrobky. I v České republice působí několik organizací, které se 

zabývají certifikací výrobků. Jednou z nejznámějších je německá, celosvětově působící 

společnost TÜV SÜD. Ta je po celém světě vnímána jako přední nezávislý certifikační orgán. 

Svým zákazníkům poskytuje služby v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, 

certifikace, homologace a vzdělávání. Certifikace, které společnost nabízí, jsou následující: 

[4] 

• TÜV SÜD Certifikační značka 

• Značení CE 

• Značka GS 

• Systém IECEE CB 

• Certifikát NRTL 

• Služby certifikace výrobků dle různých národních požadavků 

4.1 TÜV SÜD Certifikační značka 

Certifikační značky prokazují shodu výrobku s mezinárodními normami nebo 

požadavky TÜV SÜD. Je možné je využít také jako prvek marketingu – visačka nebo etiketa 

s logem TÜV SÜD na konečném výrobku. [4] 

4.2 Značení CE 

 

Obrázek 19: Značka CE [5] 
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CE – Conformité Européenne, neboli česky prohlášení o shodě, je dokument, kterým 

výrobce deklaruje, že je správně posouzená shoda výrobku s požadavky na zařízení dle 

příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. 

U výrobků, které jsou dováženy mimo EU, vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný 

zástupce výrobce se sídlem v EU, nebo dovozce, nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na 

trh EU. Opatřování výrobků značkou CE se uplatňuje v mnoha oborech, pro množství zboží 

je povinné. Spadají sem výrobky, které podléhají evropským harmonizovaným předpisům, 

které byly do české legislativy zavedeny zákonem 22/1997 Sb. – Zákon o technických 

požadavcích na výrobky. Pokud je pro konkrétní výrobek označení CE stanoveno zákonem, 

je jeho umístění na výrobek povinné. Naopak, pokud není definována nutnost označení 

výrobku tímto symbolem, bere se za to, že jeho užití je zakázané, při použití označení se 

jedná o porušení zákona, a hrozí za něj postih. Označením CE se opatřují výrobky stanovené 

ve smyslu §12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Stanovené 

výrobky jsou konkretizovány v nařízeních vlády. Například – „Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. 

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 

při jejich dodávání na trh (2014/35/EU).“ Kompletní seznam výrobků, pro které je toto 

označeni nutné, lze najít například na webových stránkách Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Označení musí být například na mobilních 

telefonech, hračkách, televizích, počítačích, ledničkách a dalších elektrických a plynových 

zařízeních, ale například i na výrobních strojích. [4] [6] [5] [7] 

Pokud výrobek není stanoven žádným z nařízení vlády, které byly vydány 

k provedení zákona 22/1997Sb., musí výrobek splňovat obecné platné požadavky dle 

zákona č. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele. Nad rámec obecných požadavků, platných pro všechny na trh uváděné 

výrobky, definuje zákon č. 22/1997Sb. možnost, že lze absolvovat na žádost výrobce, 

dovozce, nebo jiné osoby, dobrovolnou certifikaci výrobku. Dobrovolná certifikace výrobků 

přispívá ke zvyšování důvěry mezi odběrateli a dodavateli. [7] 

Výhodou spolupráce s TÜV SÜD při získávání potvrzení o shodě tkví v tom, že pomáhá 

svým klientům v celém procesu, nabízí služby v oblasti průzkumu norem a jejich výkladu, 

posouzení rizik a revizi projektu. [4] 
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4.3 Značka GS 

GS – „Geprüfte Sicherheit“ – neboli česky bezpečnost ověřena. Jedná se o dobrovolný 

certifikát, který vychází z německého zákona o bezpečnosti vybavení a výrobků, dokládá 

shodu výrobku s německými normami, a také evropskými, pokud jsou pro daný konkrétní 

případ dostupné. Značka je celosvětově uznávaná. Hlavním rozdílem, mezi CE a GS tkví 

v tom, že zatímco značka CE je prohlášení výrobce, že jeho výrobek splňuje všechny nutné 

evropské normy, GS je prohlášení nezávislé, třetí strany, že výrobek splňuje nezbytné 

bezpečnostní a zdravotní požadavky na výrobky. Navíc lze toto označení používat i jako 

reklamu a zvýšit tak důvěru zákazníků pro svůj produkt. Značka se vydává po dokončení 

testovacího a výrobního řídícího programu, její platnost se prodlužuje na základě ročních 

kontrol. [4] [8] 

Tabulka 2: Porovnání mezi CE a GS [8] 

Porovnání klíčových rozdílů mezi značkou CE a GS 

Informace CE Značka GS Značka 

Uvedení 1993 1977 

Použití Povinné Dobrovolné 

Vydává Výrobce 
Nezávislý testovací a 

certifikační orgán 

Právní pozadí Regulace EU 
Německé zákony o 

bezpečnosti produktu 

Cílová skupina Národní regulační autority Spotřebitelé 

Funkce Administrativní známky Známka kvality 

Byly testy prováděny 

nezávislou organizací? 
Ne Ano 

Co je ověřováno? Shoda s nařízeními Bezpečnost 
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Obrázek 20: Značka GS [8] 

4.4 Systém IECEE CB 

Jedná se o nejrozšířenější světový systém zkoušení elektrotechnických výrobků podle 

norem pro bezpečnost. Společná předpisová základna je tvořena normami IEC – 

Mezinárodní elektrotechnická komise. Jedná se o jeden z nejdéle fungujících systémů 

vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. V Česku 

certifikaci poskytuje Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ). Certifikát CB je akceptovaný ve 

zkušebnách všech členských zemí systému, což značně ulehčuje umísťování výrobků na jiné 

trhy, protože výrobce musí celé zkoušky absolvovat pouze jednou. Příslušný CB certifikát se 

vydává na základě typové zkoušky dle příslušné normy, platnost není formálně omezena, 

nicméně prakticky končí po vydání další edice normy, nebo po provedení podstatných 

konstrukčních změn výrobku. Normy IEC pokrývají všechno: od jednoduché žárovky po 

lékařská operační zařízení. [4] [9] [48] 

V elektrotechnice je velmi známa například norma IEC 60529, která definuje stupně 

krytí IP – Ingress Protection. Udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího 

tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v kódu IP, doprovázeným dvěma 

číslicemi. Hodně mediálně propagovaná je tato norma například u mobilních telefonů, nebo 

různých sportovních hodinek, nicméně mnoho spotřebitelů nemá představu, co jednotlivá 

čísla znamenají, a že často v reklamě propagovaná „voděodolnost“, zastoupená IPx8, 

nezaručuje vodotěsnost produktu, a často pak dochází k poškození zařízení vodou. [10] 
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Tabulka 3: Krytí proti vniknutí prachu – význam jednotlivých čísel v kódu [49] 

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů 

IP 0x bez ochrany bez ochrany 

IP 1x dlaní (>5x5 cm) velkých 

IP 2x (IPxxB) prstem (>12x12 mm) malých 

IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných 

IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných 

IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně 

IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně 

 

Tabulka 4: Specifikace IPX – význam jednotlivých čísel [49] 

stupeň vniknutím vody (specifikace IPX) 

IP x0 bez ochrany 

IP x1 

Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za 

minutu. Jednotka je umístěna ve své 

pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální 

osy. Doba zkoušky 10 minut. 

IP x2 

Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za 

minutu, Jednotka je testována ve 4 

pozicích, nakloněných o 15° od normální 

provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty 

na polohu. 

IP x3 

Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na 

přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 

litrů za minutu a při tlaku 80–100kN·m2 po 

dobu nejméně 5 minut. 

IP x4 

Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako 

u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve 

všech úhlech. 

IP x5 
Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 

6,3 mm tryskou ve všech úhlech při 
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průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 

kN·m2 po dobu nejméně 3 minuty ze 

vzdálenosti 3 metry. 

IP x6 

Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. 

Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech 

při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 

kN·m2 po dobu nejméně 3 minuty ze 

vzdálenosti 3 metry. 

IP x7 
Chráněno proti ponoření do vody. 

Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. 

IP x8 

Chráněno proti potopení do vody. Zařízení 

je schopné nepřetržitého potopení do vody 

za podmínek, které určí výrobce zařízení. 

IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP) 

 

4.5 Certifikát NRTL 

NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory. Certifikát je povinně vyžadován ve 

Spojených státech a Kanadě u většiny elektrických výrobků, které jsou dodávány na 

americký trh. TÜV SÜD je organizacemi OSHA (Occupational Safety and Health 

Adminitration) a SCC (Standards Council of Canada) uznávaná jako zkušební laboratoř, a je 

tedy oprávněna udělit certifikát, že výrobek splňuje všechny normy vyžadované americkými 

a kanadskými předpisy. Zároveň je jedinou organizací, která má právo udělovat tento 

certifikát, mimo Severní Ameriku. Výrobky, které musí splňovat tuto certifikací, jsou určeny 

federální regulací 29 CFR Part 1910, a jejich seznam lze nalézt na webových stránkách 

OSHA. Mimo těchto zákonem vyžadovaných případů, lze certifikaci provést pro jakýkoliv 

elektronický výrobek, který bude distribuován v USA – forma dobrovolné certifikace. 

V Kanadě musí být dle zákona všechny produkty, které budou připojeny do elektrické sítě 

schváleny. [4] [12] 

4.6 Služby certifikace výrobků dle různých národních požadavků 

TÜV SÜD nabízí svým klientům i certifikací výrobků dle specifických národních norem, 

například čínskou certifikaci CCC – China Compulsory Certification, nebo korejskou 

certifikaci KC. [4] 
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4.7 MIL-STD 

Jedná se o americkou armádní certifikaci, se kterou se v běžně dostupných zařízeních 

lze setkat především u odolných mobilních telefonů, nebo notebooků. V IT zařízeních jsou 

nejčastěji používaný dva standardy, konkrétně MIL-STD 810G, a MIL-STD 461F. [30] 

4.7.1 MIL-STD 810G [18] 

Vojenský standard MIL-STD 810G obsahuje velmi širokou škálu testovacích 

procedur, které zahrnují testování odolnosti například proti vystavení vysokým a nízkým 

teplotám, teplotním šokům, dešti, vlhkosti, plísni, odolnost vůči rzi, výbušné atmosféře, 

rázům a vibracím, pádům a spoustě dalších vnějších vlivů. Na první pohled by se tedy mohlo 

zdát, že produkt s touto certifikací by měl vydržet všechno, nicméně v tomto standardu je 

několik problematických věcí. Zaprvé, testy nejsou standardizované, to znamená, že výrobci 

mohou provádět různé testy a dojít k podobným výsledkům. Kupříkladu v testu na odolnost 

vůči teplotnímu šoku není přesně definován teplotní rozsah a čas, po který se musí test 

provádět, což ponechává výrobcům volné pole působnosti. Tedy bez doplňujících 

informací, které z testů a za jakých podmínek byly prováděny, neposkytuje tvrzení, že 

produkt má certifikaci MIL-STD 810G pro běžného spotřebitele dostatečnou záruku. 

Mnohdy jsou výrobky pouze navrhovány, aby vyhověly standardu, ale nejsou testovány. 

Druhým problém je fakt, že testy jsou prováděny v laboratorním prostředí, a z toho plynou 

určitá omezení. Vnější vlivy zde nejsou simulovaný společně, ale odděleně, a tak se může 

při reálném provozu dosahovat neuspokojivých výsledků. 

Norma obsahuje 29 kategorií testů, každá z těchto kategorií obsahuje několik dílčích 

zkoušek. 

1. Test Method 500.5 Low Pressure (Altitude) – (nízký tlak) 

2. Test Method 501.5 High Temperature – (vysoká teplota) 

3. Test Method 502.5 Low Temperature – (nízká teplota) 

4. Test Method 503.5 Temperature Shock – (teplotní šok) 

5. Test Method 504.1 Contamination by Fluids – (kontaminace tekutinami) 

6. Test Method 505.5 Solar Radiation (Sunshine) – (sluneční záření) 

7. Test Method 506.5 Rain – (déšť) 

8. Test Method 507.5 Humidity – (vlhkost) 

9. Test Method 508.6 Fungus – (plísně) 
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10. Test Method 509.5 Salt Fog – (solná mlha) 

11. Test Method 510.5 Sand and Dust – (písek a prach) 

12. Test Method 511.5 Explosive Atmosphere – (výbušná atmosféra) 

13. Test Method 512.5 Immersion – (ponoření) 

14. Test Method 513.6 Acceleration – (zrychlení) 

15. Test Method 514.6 Vibration – (vibrace) 

16. Test Method 515.6 Acoustic Noise – (akustický hluk) 

17. Test Method 516.6 Shock – (otřes) 

18. Test Method 517.1 Pyroshock – (odolnost explozi) 

19. Test Method 518.1 Acidic Atmosphere – (kyselá atmosféra) 

20. Test Method 519.6 Gunfire Shock – (odolnost střelbě) 

21. Test Method 520.3 Temperature, Humidity, Vibration, and Altitude – (teplota, 

vlhkost, vibrace a nadmořská výška) 

22. Test Method 521.3 Icing/Freezing Rain – (mrznoucí déšť) 

23. Test Method 522.1 Ballistic Shock – (balistický náraz) 

24. Test Method 523.3 Vibro-Acoustic/Temperature – (synergické účinky vibrací, 

hluku a teploty) 

25. Test Method 524 Freeze / Thaw – (zamrznutí/rozmrznutí) 

26. Test Method 525 Time Waveform Replication – (simulace vlnění v průběhu 

času – dlouhé lety) 

27. Test Method 526 Rail Impact – (náraz vlaku) 

28. Test Method 527 Multi-Exciter – (odolnost specifikovanému pohybu, více 

stupňů volnosti) 

29. Test Method 528 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – 

Environmental and Type II – Internally Excited) – (mechanické zatížení při lodní 

dopravě) 

Nejčastějšími testy, kterým se podrobují elektronická zařízení pro spotřebitele, jsou 

testy na odolání vysokým/nízkým teplotám, drop test, odolnost vůči ponoření do kapaliny, 

a odolnost vůči vniku prachových částic.  

4.7.1.1 Metoda 501.5 – Vysoká teplota [17] 

Procedura I (skladování) – vystavuje vypnuté zařízení vysokým teplotám, účelem 

testu je vyzkoušet odolnost materiálů, ze kterého je zařízení vyrobeno.  
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Procedura II (provoz) – sleduje, jak se zařízení vyrovná se zvýšenou teplotou při 

provozu. Je možno zařízení testovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je konstantní 

provoz při zvýšené teplotě, to může být vhodné například pro ty výrobky, které jsou 

provozovány většinu času blízko zdroji tepla, druhým způsobem je cyklické vystavení teplu, 

což mnohem více simuluje reálné prostředí. Při cyklickém zatížení se při provozu zařízení 

musí minimálně třikrát změnit teplota z jednoho konce definovaného teplotního spektra 

na druhý.  

Procedura III (Standby/Provoz) – tento test hodnotí, jak je zařízení schopno pracovat 

poté, co bylo zahřáto na určitou teplotu před jeho zapnutím.  

Tabulka níže uvádí běžně požadované teplotní rozsahy pro testování armádních 

zařízení, nicméně je možné při testu zařízení podrobit i vyšším teplotám.  

Tabulka 5: Teplotní rozsahy testu 501.5 [17] – přeloženo z AJ 

Typ designu Lokalita Teplota okolí [oC] 
Indukovaná teplota 

[oC] 

Běžné teplo (A2) 

Všechny části Světa, 

nespecifikované 

v kategorii A1 

30-43 30-63 

Suché teplo (A1) 

Jihozápad a 

centrální část Asie, 

jihozápad USA, 

saharská Afrika, 

Austrálie, 

Severozápad Mexika 

32-49 33-71 

 

4.7.1.2 Metoda 502.5 – Nízká teplota [18] 

Tento test je stejně jako předchozí rozdělen na tři podkategorie.  

Procedura I (skladování) – je v podstatě stejná, jako u testu na vysoké teploty 

Procedura II (provoz) – test spočívá v zapnutí zařízení a jeho provozu, přičemž je postupně 

snižovaná teplota o tři stupně za minutu až na cílovou nízkou teplotu. Na této teplotě je 

zkušební komora udržovaná po dobu minimálně dvou hodin. Během této doby probíhá 

vizuální vyhodnocování, zda zařízení stále funguje.  
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Procedura III (manipulace) – cílem této procedury je určit, jak snadno lze zařízení rozebrat 

a manipulovat s ním v zimním oblečení – typicky tlusté rukavice.  

Tabulka 6: Teplotní rozsahy testu 502.5 [18] – přeloženo z AJ 

Typ designu Lokalita Teplota okolí [oC] 

Indukovaná 

teplota – 

skladování, tranzit 

[oC] 

Běžná zima (C1) 

Evropa, Sever USA, 

pobřeží Kanady, 

vysoká nadmořská 

výška 

-21 až -31 -25 až -33 

Zima (C2) 

Kanada, Aljaška 

(vyjma centrální 

části), Grónsko 

(kromě Severní 

pólu), Sever Norska, 

Sever Asie, Alpy, 

Himaláje, Andy 

-37 až - 46 -37 až -46 

Silná zima (C3) 

centrální část 

Aljašky, Yukon, 

Severní pól, Sever 

Asie 

-51 -51 

 

4.7.1.3 Metoda 516.6 – Otřes [19] 

Součásti tohoto testu je procedura IV, která bývá nazývaná jako „drop test“, 

oficiálně nazvaná jako „pád při přepravě“, a proto je v komerční sféře často používaná, 

neboť odolnost zařízení proti pádu je velmi důležitým faktorem při rozhodování o koupi, 

například u mobilních telefonů, nebo notebooků. [20] 
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Tabulka 7: Specifikace drop testů dle Metody 516.6  [19] 

Váha předmětu 

[kg] 

Největší rozměr 

[cm] 

Výška pádů 

[cm] 
Počet pádů 

Méně než 45,4 

Méně než 91 122 Na každou 

stranu a roh, 

celkem 26 

pádů, Pozn. D 

91+ 76 

45,4,-90,8 
Méně než 91 76 Pád na každý 

roh, celkem 8 

pádů 

91+ 61 

90,8-454 

Méně než 91 61 

91-152 61 

152+ 61 

Více než 454 Bez omezení 46 

Každý dolní roh, 

na spodní 

stranu, celkem 

5 testů 

 

Norma dále umožňuje, dle poznámky D, aby bylo 26 testů rozdělené mezi 5 různých 

zkušebních zařízení. Pády probíhají z výšky definované ve výše uvedené tabulce, na 5 cm 

tlustou překližku umístěnou na betonové podložce. Pro drop testy zařízení s váhou přes 

454 kilogramů se používá pouze betonová podložka bez překližky.  

4.7.2 MIL-STD 461F [11] 

Jedná se o vojenský standard, který předepisuje, jak testovat vybavení vůči vlivům 

elektromagnetického vyzařování, a jeho vliv na subsystémy zařízení. Mimo americkou 

armádu není tento standard vyžadován, ale mnoho civilních subjektů ho využívá, zejména 

kvůli tomu, že pokud produkt splňuje tento standard, splňuje většinou mnohem mírnější 

předpisy na elektromagnetickou kompatibilitu vydávané v jednotlivých zemích, například 

normy IEC, nebo ISO. Druhým důvodem, proč někteří výrobci používají tento standard, je 

ten, že pokud pouze jeden ze zákazníků výrobce vyžaduje splnění tohoto standardu u 

dodávaného produktu, je jednodušší vytvořit produkt, který splňuje nejpřísnější dostupný 

standard než vytvářet více variant.  
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5 Praktická část 

Cílem praktické části této diplomové práce bylo navrhnout a ověřit funkčnost 

zkušebního zařízení, určeného k detekci povrchového znečištění a daktyloskopických stop, 

na principu UV-VIS spektroskopie. Odlišnost tohoto konkrétního zařízení spočívá v tom, že 

mělo být osazeno čtyřmi diodami s rozdílnými vlnovými délkami. Tato konfigurace umožní 

bližší studium vlivu různých vlnových délek na vybuzení luminiscence. Vhodná kombinace 

různých vlnových délek by měla například umožnit lepší zvýraznění otisků prstů na povrchu 

zkoumaného předmětu, tudíž je zařízení vyvíjeno i s cílem jeho pozdějšího použití 

v Kriminalistickém ústavu.  

Návrh sestával ze třech dílčích částí:  

1) Luminiscence základního materiálu – filamentu 

2) Luminiscence nátěrové hmoty – barvy ve spreji 

3) Konstrukční návrh zařízení 

Luminiscence vlastního zařízení je velmi důležitá pro správné vyhodnocování povrchu. 

Pokud by byla tato hodnota nadměrná, docházelo by ke zkreslení v získaném snímku 

povrchu. Proto je nutné zvolit základní materiál takový, který má hodnotu luminiscence 

nízkou, případně důležitá místa ošetřit nátěrem, který tuto hodnotu dostatečně sníží.  

5.1 Luminiscence základního materiálu 

V teoretické části bylo popsané široké spektrum materiálů, které lze použít pro 

konstrukční řešení elektronických zařízení. Volba materiálu jde často ruku v ruce 

s dostupnou výrobní technologií. Pokud je výroba plánována od výrobku k výrobním 

procesům, lze si nejvhodnější výrobní technologii zvolit. V tomto konkrétním případě 

ovšem bylo předem kalkulováno s použitím 3D tisku. Tato technologie zažívá v posledních 

letech obrovský rozvoj, a pro výrobu prototypů je velice výhodná. Materiálů, které je možné 

tisknout pomocí metody 3D tisku, existuje celá řada. Jsou dodávány ve formě filamentu – 

jedná se o vlákno, respektive tiskovou strunu. Nejpoužívanějšími druhy filamentu pro běžně 

dostupné tiskárny jsou následující: [40] 

• PLA – polyctic acid = polymléčná kyselina 

• ABS 

• PET 
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• Nylon 

• TPU – termoplastický polyuretan 

• PC – polykarbonát   

 

Obrázek 21: Filament do 3D tiskáren [24] 

5.1.1 Materiály nejčastěji požívané jako filamenty [40] 

 

Obrázek 22: Vlastnosti nejčastěji používaných materiálů pro filamenty [40] 
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5.1.1.1 ABS 

Klady 

• Je tuhý 

• Má vysokou rezistenci proti vysokým teplotám 

• Obtížnost tisku je spíše vyšší 

• Může být dodatečně upravován 

• Má dobrou vizuální kvalitu 

• Dobré lepení dílů 

• Dobře se zpracovává po tisku 

Zápory 

• Je citlivý na UV záření 

• U větších dílů se kroutí (potřeba vyhřívané podložky) 

• Při tisku vznikají chemické výpary 

• Není ekologicky odbouratelný 

• Vyrábí se z ropy 

5.1.1.2 PLA 

Klady 

• Velmi tuhý 

• Snadný tisk 

• Dobrá vizuální kvalita 

• Ekologicky odbouratelný 

• Vyráběn z kukuřičné pryskyřice 

• Dobře se zpracovává po tisku 

 Zápory 

• Nízká odolnost vůči chemikáliím 

• Nízká odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám 

• Horší lepení dílů 
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5.1.1.3 PET 

• Poměrně tuhý 

• Zdravotně nezávadný 

• Odolnost vůči chemikáliím i teplotám 

• Recyklovatelný 

• Dobře se zpracovává po tisku 

• Dobré lepení dílů 

• Tiskne se dobře 

5.1.1.4  Nylon 

Klady 

• Měkký 

• Má dobrou odolnost vůči chemikáliím 

Zápory 

• Nízké tření 

• Není zdravotně nezávadný 

• Dochází k vypouštění škodlivých látek 

5.1.1.5  TPU 

• Flexibilní 

• Dobrá odolnost vůči odření 

• Dobrá odolnost proti olejům a mastnotě 

 Zápory 

• Špatně se zpracovává po tisku 

• Špatně se lepí díly 

5.1.1.6 PC 

Klady 

• Velmi tuhý 

• Dobrá odolnost vůči teplotám 

• Dobře se zpracovává po tisku 
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Zápory 

• Citlivý na UV záření 

• Obtížně se tiskne 

Nejběžnějším materiálem dostupným pro tisk je filament z ABS a PLA. Proto je vhodné 

vyzkoušet, jakými hodnotami fluorescence se tyto materiály vyznačují, a jaký vliv má na 

tuto hodnotu barva filamentu. Celkem bylo otestováno 12 různých barevných kombinací. 

Ze struny byl vždy odříznut relativně malý zkušební vzorek. Na přesné délce vzorku nezáleží. 

K vyhodnocení fluorescence byl použit přístroj Recognoil®. Odříznutý vzorek byl umístěn na 

podložku z materiálu, který nevykazuje luminiscenci. Bezpodmínečnou nutností bylo 

dokonalé zbavení podložky nečistot a opatrnost při manipulaci se vzorky, aby nedošlo 

k jejímu opětovnému znečištění. Poté byl přiložen měřící přístroj a sejmut snímek povrchu. 

Hodnota fluorescence byla poté zaznamenána do tabulky.  

 

Obrázek 23: Filamenty PLA, ABS v různých barevných odstínech [autor] 
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Obrázek 24: Zkušební vzorky [autor] 

 

Obrázek 25: Šedá rukojeť z PLA [autor] 
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Obrázek 26: Konfigurace měřícího stanoviště – podložka se vzorkem, vpravo přístroj Recognoil® [autor] 

Tabulka 8: Výsledky měření fluorescence jednotlivých barevných odstínů filamentu PLA, ABS 

Plast – typ, barva 
Hodnota fluorescence (pro 50 ms expozici, 

pokud není uvedeno jinak) 

PLA – růžový 772 104 (expozice 1 ms) 

PLA – oranžový 252 630 (expozice 1 ms) 

PLA – modrý 49 152 

ABS – černý 12 509 

ABS – bílý 50 588 

ABS – průhledný 80 571 

PLA-D – šedivý 9 582 

ABS – modrý 19 763 

ABS – modrý, průhledný 49 739 

PLA – černý 1 826 

černá rukojeť z PLA 1 100 

šedivá rukojeť z PLA 10 322 
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Z výsledných hodnot měření je patrný vliv barevných pigmentů, případně dalších 

aditiv v plastech na fluorescenci materiálu. Nižších hodnot bylo dosaženo u materiálů 

tmavších, především u černých a šedivých. Velmi vysoké hodnoty byly naměřeny u odstínu 

růžového nebo oranžového. Nižší hodnoty u tmavších materiálů měl plast PLA v porovnání 

s podobným odstínem ABS, jeho černá varianta měla fluorescenci kolem hodnoty 1900. 

Proto je tento plast (černý odstín PLA) vybrán jako filament pro výrobu zkušebního zařízení. 

Nicméně i přesto je tato hodnota poměrně vysoká, a proto bude nezbytné opatřit nátěrem 

ty části zařízení, které by mohly mít vliv na přesnost měření. 

 

Obrázek 27: Nízká hodnota fluorescence – šedivý PLA [autor] 
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Obrázek 28: Vysoká hodnota fluorescence – růžový PLA [autor] 
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5.2 Luminiscence nátěrové hmoty 
V předchozí kapitole byla zmíněna nutnost opatřit specifické části zařízení nátěrem, 

který by ještě dále snížil hodnotu fluorescence. Proto bylo zvoleno několik různých 

nátěrových hmot. Navíc byly některé barvy smíchány s dalšími aditivy pro dosažení lepších 

hodnot fluorescence. Výsledky tohoto měření jsou k dispozici v následující tabulce. 

Tabulka 9: Nátěrové hmoty testované na hodnotu fluorescence 

Barva Hodnota fluorescence 

Nátěrová hmota A 215 

Nátěrová hmota B 400 

Nátěrová hmota C 190 

Nátěrová hmota D 90 

Nátěrová hmota E 163 

NH E + aditivum 1, poměr 3:1 65 

NH E + aditivum 1 (poměr 3:1) + aditivum 

2 (10%) 
45 

NH E + aditivum 1 (poměr 3:1) + aditivum 

2 (20%) 
35 

Nátěrová hmota F 7 500 

Nátěrová hmota G 70 

Nátěrová hmota H 22 

Nátěrová hmota I 534 

Nátěrová hmota J 645 

 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, hodnoty fluorescence jednotlivých nátěrových hmot 

jsou velmi rozmanité. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití nátěrové hmoty H, a 

tudíž bude pro povrchovou úpravu dílů zkušebního zařízení nejvhodnější. Také lze z měření 

u nátěrové hmoty E zjistit, že přidáním dalších aditiv dojde k dosažení ještě lepších hodnot 

fluorescence. Protože bylo dosaženo přesvědčivých výsledků s použitím samostatné směsi 

nátěrové hmoty H i bez aditiv, bude od jejich použití zatím upuštěno. 
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5.3 Návrh a výroba zkušebního zařízení 
K vlastnímu návrhu byla dodána společností TechTest, s.r.o. digitální kamera ve 

formě CAD modelu. Dále byly touto společností poskytnuty 4 UV LED, zdroj napájení a 

spínání LED. Rozměry kamery, které jsou uvedené na obrázku níže, byly vzaty v potaz při 

dalším konstrukčním návrhu zkušebního zařízení.  

 

Obrázek 29: Rozměry digitální kamery [autor] 

 

5.3.1 Konstrukční návrh 

Pro návrh zkušebního zařízení byl použit CAD software Autodesk Inventor 2015. 

Jedná se o více než 10 let nejprodávanější strojírenskou 3D CAD aplikaci. Konkurenčními 

programy jsou například SolidEdge, SolidWorks, nebo CATIA. Inventor obsahuje funkce pro 

adaptivní a parametrické 3D modelování, tvorbu výkresové dokumentace, tvorbu následné 

prezentace i fotorealistické vizualizace, případně animace. Aplikace je ve své verzi 

Professional navíc vybavena modulem pro pevnostní MKP/FEM výpočty, potrubní systémy, 

kabelové svazky, dynamické simulace a generativní navrhování.  
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Obrázek 30: Uživatelské prostředí - Autodesk Inventor 2015 [28] 

Prvním krokem v návrhu bylo rozvržení umístění LED. Vzájemná poloha snímače a 

diod byla vybrána v podobném rozložení jako je v zařízení společnosti Recognoil® firmy 

TechTest, s.r.o. Tedy snímač je orientován uprostřed zařízení a diody se nacházejí po 

stranách pod úhlem 45 stupňů. Princip je zobrazený na následujícím obrázku.   

 

Obrázek 31: Princip zařízení Recognoil® [autor] 

Vzhledem k faktu, že nové navrhované zařízení by mělo mít 4 diody, bude snímač 

opět uprostřed, a diody budou rozmístěny po jeho obvodu. Na následujícím obrázku je 
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znázorněn prvotní uvažovaný návrh zařízení. Finální podoba se od návrhu v několika 

aspektech liší, nicméně rozmístění diod zůstává. Po zvolení umístění diody bylo nutné určit 

správnou polohu diod v prostoru, aby bylo dosaženo dobrého zaostření. Toho bylo docíleno 

prostými zákony odrazu záření.  

 

Obrázek 32: Prvotní představa o podobě zkušebního zařízení [autor] 

Výsledný náčrt, na kterém je umístění zobrazeno, lze vidět na následném schématu. 

Zde je vidět příčný řez tělesem, a odraz paprsku s největší intenzitou do snímače. Zároveň 

tento obrázek už respektuje změny v geometrii, které byly provedeny oproti předchozímu 

prvotnímu návrhu. Tou největší změnou je zkrácení tzv. „nohou“, v kterých jsou umístěny 

diody. Ty byly zkráceny, nyní již nedosahují do spodní části zařízení, ale jsou pouze uchyceny 

do těla s kamerou. Tato změna byla provedena především kvůli tomu, aby bylo možné 

jemně doladění ohniskové vzdálenosti kamery. Ideální ohnisková vzdálenost byla na 

poskytnutém modelu kamery změřena, nicméně pokud by při montáži došlo 

k nepřesnostem, a bylo by potřeba ohniskovou vzdálenost jemně doladit, muselo by se tak 

dít pomocí objektivu kamery, což by vzhledem k jejímu umístění bylo poněkud nepraktické. 

Proto se doostření provádí pomocí pohybu dvou válců, které slouží jako kryt zařízení, a jsou 

opatřeny třemi drážkami po 120 stupních, pomocí kterých jsou do sebe tyto dva válce 

vsunuty. Správná ohnisková vzdálenost je následně aretována pomocí šroubu.  
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Obrázek 33: Schéma odrazu světla z diod do snímače [autor] 

Návrh krytu zařízení probíhal s ohledem na délku výroby a co možná nejmenší 

množství spotřebovaného materiálu. Vzhledem k tloušťce stěn se později ukázalo jako 

velmi výhodné umístění příčných podpěr na vrchní části, které slouží k uchycení těla 

zařízení, ve kterém je umístěna kamery s filtry. Tyto vzpěry zajištují vysokou tuhost sestavy. 

Jednotlivé vymodelované součástky byly vyexportovány ve formátu STL, který je nezbytný 

pro správné provedení 3D tisku. Na obrázku, který se nachází na následující straně, je řez 

finálním návrhem, který byl tisknut, včetně základních rozměrů. Na další stránce poté 3D 

vizualizace rozloženého modelu zařízení.  
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Obrázek 34: Rozměry finálního návrh zařízení [autor] 
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Obrázek 35: Rozložení finálního modelu [autor] 
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5.3.2 Výroba zařízení 

Jak již bylo zmíněno, výroba bude probíhat pomocí technologie 3D tisku. Díky této 

technologii, která se stává v poslední době čím dál tím víc dostupnější, můžeme v případě 

objevení kritické chyby v modelu, která by znemožňovala správnou funkci zařízení, tuto 

chybu v relativně krátké době odstranit. Cena tisku navíc není vůbec vysoká. Použití této 

metody je tedy po všech stránkách výhodnější než zadávat výrobu externí firmě. K dispozici 

byla 3D tiskárna od firmy PRUSA Research – PRUSA i3 MK2.  

Princip výroby součástí na 3D tiskárně spočívá v následujícím postupu.  

1) Tvorba 3D modelu – v CAD, nebo 3D skener.  

2) Převod modelu do formátu .STL 

3) Tvorba G-kódu = NC řízení tiskárny. 

4) Vlastní tisk. 

5) Finální úprava vytisknutých částí – opilování, odlomení podpůrných konstrukcí, atd.  

5.3.2.1 3D tiskárna - PRUSA i3 MK2 

Jedná se o vylepšený model tiskárny od Josefa Průši s vylepšeními pro tvorbu větších 

objektů za kratší čas a kvalitněji. Oproti předchozí verzi nabízí tato tiskárna o 31% větší 

pracovní plochu, a je až o 40% rychlejší. Tisknout lze objekty o velikosti až 25x21x20 cm, 

tedy 10500 cm3. Dle údajů výrobce má nejlepší poměr tiskové plochy vůči celkové velikosti 

tiskárny na trhu. Tiskárna disponuje plně automatickou indukční kalibrací, kdy si tiskárna 

sama spočítá podle 9 bodů podložky i její zakřivení. Dokáže tedy rozdíly kompenzovat tak 

dobře, že může být podložka napevno uchycená k rámu. Tisková plocha je bezúdržbová, 

podložka je vyhřívaná s kompenzací studených rohů. Nové motory s integrovaným 

trapézovým šroubem bez spojky jsou výrazně přesnější a navíc umožňují takzvaný “hop”, 

kdy se tryska během přejezdů mírně zvedne. Při finalizaci poslední vrstvy tak tryska neryje 

v objektu a zanechá perfektní povrch. Tím se výrazně zlepší vizuální dojem u plochých 

objektů.  Tryska je široká 0,4mm s výškou vrstvy od 0,05 mm pro 1,75 mm tiskovou strunu. 

Tiskárna má šířkou podporu tiskových materiálů – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Nylon, PC, 

a spoustu dalších. Již bylo zmíněno, že pro realizaci tisku je zapotřebí vytvořit G-kód. Ten je 

vytvářen za pomocí programu, který se nazývá slicer. O tomto programu pojednává 

následující podkapitola. [31] 
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Obrázek 36: Použitá 3D tiskárna [29] 

 

Obrázek 37: 3D tiskárna PRUSA jako stavebnice [29] 



64 
 

5.3.2.2 Slicer – Slic3r Prusa Edition 

Jak už bylo řečeno, k 3D tisku je potřeba vytvoření G-kódu. G-kód je název 

programovacího jazyka, která řídí NC a CNC stoje. Obecně se jedná o kód, který říká stroji, 

v tomto konkrétním případě tedy 3D tiskárně, jakou práci má vykonat. K tomuto účelu se 

používají programy zvané slicery, neboli plátkovače. S pomocí tohoto softwaru je uživatel 

schopen převést importovanou 3D geometrii na jazyk, kterému tiskárna porozumí, a bude 

tak schopna provést tiskovou operaci. Těchto softwarů existuje celá řada, od jednodušších 

po pokročilejší, od programů, které jsou zdarma, po ty, které stojí tisíce euro. 

Nejznámějšími programy jsou následující: [32] 

- Cura 

- CraftWare 

- 123D Catch 

- KISSlicer 

- 3D Slash 

- TinkerCARD 

- Simplify3D 

- Slic3r 

- Blender 

- MatterControl 

K tiskárně PRUSA i3 MK2 je k dispozici slicovací program Slic3R PRUSA EDITION. 

Jedná se o program na přípravu tiskových dat určený pro tiskárny od f. Prusa Research. 

Prusa EDITION je odnoží originálního Slic3ru s rychlejším vývojem a častějšími 

aktualizacemi. Oproti originálnímu programu obsahuje mnoho vylepšení a je optimalizován 

pro použití s 3D tiskárnami MK2/MK2S. Přesto zůstává nadále kompatibilní i se všemi 

ostatními 3D tiskárnami.  

Hlavní zlepšení Prusa EDITION: [33] 

• Lepší stabilita 

• Rychlejší příprava dat díky paralelizaci 

• Lepší povrch vytisknutých objektů bez děr 

• Lépe odlomitelné podpory a jejich rychlejší tisk 

• Vylepšené uživatelské prostředí 
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• Smart Wipe Tower pro MK2 Multi Material upgrade 

• Smooth Variable Layer Height = umožňuje měnit tloušťku tisknuté vrstvy v ose Z pro 

optimalizaci vzhledu a času tisku 

V programu byly vytvořeny kódy pro tisk navrhnutých součástí. Snímky z aplikace pro 

ilustraci uživatelského prostředí jsou na následujících obrázcích. Tisk součástí trval zhruba 

20 hodin.  

Tabulka 10: Parametry 3D tisku 

Parametry tisku 

Materiál  PLA 

Teplota extruze 210 oC 

Teplota tiskové podložky 55 oC 

Výška tiskové vrstvy 0,2 mm 

Průměr filamentu 1,75 mm 

Průměr trysky 0,4 mm 

 

 

Obrázek 38: Uživatelské prostředí programu Slic3R Prusa EDITION – 1/2 [autor] 



66 
 

 

Obrázek 39: Uživatelské prostředí programu Slic3R Prusa EDITION – 2/2 [autor] 

 

 

Obrázek 40: Ukázka G-kódu pro součást tvořící kryt zkušebního zařízení [autor] 
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5.3.3 Kompletace zařízení 

Po vytisknutí jednotlivých součástí bylo nezbytné zařízení sestavit bez elektroniky, 

aby se odhalily případné nedostatky v konstrukci, dořešily šroubové spojení, odpilovaly 

přebytečné vrstvy materiálu, atd.  

 

Obrázek 41: Jednotlivé vytisknuté díly před složením [autor] 

 

 

Obrázek 42: Detail dílu – nutné odstranit nadbytečnou vrstvu z tisku – tzv. brim (okraj) slouží ke zvýšení kontaktni plochy 
s tiskovou podložkou, a tím dochází ke zvýšení adheze. [autor] 
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Během montáže bylo odhaleno několik konstrukčních nedostatků, které by bylo 

vhodné do dalších výrobních verzí zkušebního zařízení odstranit. Hned první 

problematickou záležitosti bylo umístění distančních podložek mezi filtry v těle zařízení. 

Bylo potřeba je hodně zabrousit, aby šly do těla lehce vkládat. Bude tedy nezbytné je 

přetisknout s mnohem větší vůlí. Jako další problém se ukázalo konstrukční řešení, které 

počítá s tím, že je nejprve přišroubováno tělo zařízení do vrchní části krytu, a poté jsou do 

těla přišroubovány ramena s přichycenými diodami. Při potřebě úprav například v jedné 

z diod je potřeba složitě rameno odšroubovat a složitě manipulovat s kabeláží. Bylo by tedy 

vhodnější navrhnout zařízení tak, aby byly k tělu nejprve připojeny ramena s diodami a to 

bylo posléze umístěno do krytu zařízení. Bude tedy zapotřebí mírně pozměnit geometrii 

vrchní části krytu, ale zachovat určitým způsobem vzpěry, aby byla zachována dostatečná 

tuhost. Jako problematické se navíc ukázalo samotné navržené spojení krytky diod 

s ramenem. To bylo zamyšlené jako drážkové spojení. Nicméně vzhledem k limitům 3D 

tisku nedošlo k dostatečně přesnému vytisknutí, a tento spoj tak dostatečně nedoléhá. 

Další verze by tedy měla například zvolit větší rozměry drážky, nebo se spoléhat například 

na šroubové spojení. Vlastní kryt zařízení by také mohl mít větší průměr, protože 

v současné konfiguraci není dostatečně velký prostor na umístění hliníkových chladičů. Pro 

ověření funkčnosti zařízení není nutné mít chlazení tak vysokého výkonu, nicméně 

vzhledem k větší citlivosti použitých materiálů a elektronického zařízení na teplotu by bylo 

vhodné zajistit lepší chlazení, aby při případném delším používání zařízení v ostrém provozu 

nedocházelo k selhání systému. 
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Obrázek 43: Navrhované změny v zařízení pro další verzi [autor] 
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Obrázek 44: Detail změny ve způsobu aretace ohniskové vzdálenosti [autor] 
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5.4 Ověření funkčnosti zařízení 
Po úspěšné montáži zařízení, jeho připojení ke zdroji napájení a zobrazovacímu 

zařízení – tabletu, bylo nutné provést několik zkušebních měření pro ověření jeho 

funkčnosti. Nejprve proběhlo stanovení velikosti vyhodnocované plochy a poté kalibrace 

zařízení. Poté proběhly vlastní experimenty s několika různými druhy povrchů.  

1. Zaostření objektivu 

2. Fluorescenční vlastnosti tisícikorunové bankovky 

3. Fluorescence otisku prsty na broušeném plechu AISI 316 

4. Fluorescence listu máty 

5. Fluorescence oleje WD40 na tryskaném ocelovém plechu 

 

 

Obrázek 45: Zkušební zařízení se zdrojem napájení a spínáním LED a zobrazovacím zařízením [autor] 
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Obrázek 46: Zkušební zařízení se zdrojem napájení a spínáním LED [autor] 

5.4.1 Zaostření objektivu 

Ze čtverečkovaného papíru byla odečtena maximální velikost plochy, kterou lze 

vyhodnocovat. Vyhodnocování bude probíhat na ploše o rozměrech 60x60 mm. 

 

 

Obrázek 47: Stanovení velikosti vyhodnocované plochy pomocí čtverečkovaného papíru [autor] 
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Pro ověření správného zaostření byly do vyhodnocované plochy vloženy mince. Je 

patrné, že předměty jsou dostatečně zaostřeny, a je tedy možné postoupit k vlastním 

experimentům.  

 

Obrázek 48: Zaostření objektivu na snímanou plochu [autor] 

5.4.2 Fluorescenční vlastnosti tisícikorunové bankovky 

Z následujících snímků s tisícikorunovou bankovkou je zřejmé, že jednotlivé vlnové 

délky použitých LED zdrojů vyvolají bezpečnostní prvky bankovky s různou intenzitou, 

některé jsou zaznamenány v jiné barvě. Dále jsou určité bezpečnostní prvky jednou 

vyvolány jako negativ, podruhé jako pozitiv, viz například Obrázek 49 a 50.  
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Obrázek 49: Fluorescence bankovky - použita dioda s vlnovou délkou 275 nm, expoziční doba 400 ms [autor] 

 

 

Obrázek 50: Fluorescence bankovky - použita dioda s vlnovou délkou 365 nm, expoziční doba 10 ms [autor] 
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Obrázek 51: Fluorescence bankovky - použita dioda s vlnovou délkou 385 nm, expoziční doba 10 ms [autor] 

 

 

Obrázek 52: Fluorescence bankovky - použita dioda s vlnovou délkou 340 nm, expoziční doba 700 ms [autor] 
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Obrázek 53: Fluorescence bankovky - použity diody s vlnovou délkou 275 nm a 340 nm, expoziční doba 700 ms [autor] 

 

 

Obrázek 54: Fluorescence bankovky - použity diody s vlnovou délkou 275 nm a 340 nm, expoziční doba 400 ms [autor] 
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Obrázek 55: Fluorescence bankovky - použity diody s vlnovými délkami 365 nm a 385 nm, expoziční doba 400 ms [autor] 

 

 

Obrázek 56: Fluorescence bankovky - použity všechny diody (275 nm, 365 nm, 385 nm, 340 nm), expoziční doba 10 ms 
[autor]  
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5.4.3 Fluorescence otisku prsty na broušeném plechu AISI 316 

V tomto experimentu bylo cílem vyvolat otisky prstů. To se podařilo na všech 

snímcích, navíc jsou zde viditelné i další kontaminanty, patrně prachové částice. Na Obrázku 

57, 58, 61 je patrný odlesk uprostřed snímku. Ten je způsoben nedostatečnou filtrací u 

zdrojů s vlnovou délkou 275 nm a 385 nm. Je tedy nezbytné nalézt vhodnější typ optického 

filtru. U obrázku 59 a 60 je zřejmý odlesk v horní části snímku. Ten je způsoben velkou vůlí 

v zařízení, světlo prochází hranou filtru.  

 

Obrázek 57: Otisky prsty na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 275 nm, expoziční doba 1500 ms [autor] 
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Obrázek 58: Otisky prsty na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 275 nm, expoziční doba 2000 ms [autor] 

 

 

Obrázek 59: Otisky prstu na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 365 nm, expoziční doba 400 ms [autor] 
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Obrázek 60: Otisky prstu na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 365 nm, expoziční doba 1500 ms [autor] 

 

 

Obrázek 61: Otisky prstu na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 385 nm, expoziční doba 100 ms [autor] 
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Obrázek 62: Otisky prstu na plechu - použita dioda s vlnovou délkou 340 nm, expoziční čas 2000 ms [autor] 
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5.4.4 Fluorescence listu máty 

Na následujících snímcích je vidět nedostatečné odfiltrování světla – pozadí by mělo 

být černé, nicméně jsou zde přítomny odlesky. Také by bylo vhodné použít delší časy 

expozice.  

 

Obrázek 63: List máty – použita dioda s vlnovou délkou 275 nm, expoziční doba 100 ms [autor] 
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Obrázek 64: List máty – použita dioda s vlnovou délkou 365 nm, expoziční doba 300 ms [autor] 

 

 

Obrázek 65: List máty – použita dioda s vlnovou délkou 340 nm, expoziční doba 1000 ms [autor] 
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5.4.5 Fluorescence oleje WD40 na tryskaném ocelovém plechu 

Na následujících obrázcích je vybuzena luminiscence oleje WD40. Mastné znečištění 

je na snímcích v levé horní části. Na Obrázku 68 je opět vidět, že filtrace není dostatečná – 

je zde patrný flek. Pro budoucí experimenty by bylo vhodné otestovat různé druhy olejů a 

jejich reakci na různé budící frekvence záření a expoziční doby. V tomto experimentu 

použitý olej WD-40 reagoval na všechny použité budící frekvence dostatečně. Některé oleje 

ale na běžně používanou budící frekvenci 365 nm nereagují.  

 

Obrázek 66: Fluorescence oleje - použita dioda s vlnovou délkou 275 nm, expoziční doba 500 ms [autor] 
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Obrázek 67: Fluorescence oleje - použita dioda s vlnovou délkou 365 nm, expoziční doba 500 ms [autor] 

 

 

Obrázek 68: Fluorescence oleje - použita dioda s vlnovou délkou 385 nm, expoziční doba 120 ms [autor] 
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Obrázek 69: Fluorescence oleje - použita dioda s vlnovou délkou 385 nm, expoziční doba 800 ms [autor] 

 

 

Obrázek 70: Fluorescence oleje - použita dioda s vlnovou délkou 340 nm, expoziční doba 800 ms [autor] 

  



87 
 

5.4.6 Zhodnocení experimentů 

Jednotlivé experimenty proběhly dle předpokladů, došlo k žádanému vybuzení 

luminiscence. U všech experimentů byl nicméně zjištěn nedostatek s filtrací 

nežádoucího záření. Optický výkon jednotlivých zdrojů záření se liší. Zdroje s vlnovou 

délkou 340 a 275 nm mají výkon zhruba 20x nižší, než zdroje s vlnovou délkou 365 a 

385 nm. Je tedy potřeba používat pro zdroje s nižším výkonem delší expoziční doby. Při 

použití dlouhých expozičních dob, v řádech sekund, je nezbytné mít zařízení 

dostatečně stabilní a odstíněné. Proto je doporučeno pro další experimenty zkoušet 

různé typy filtrů UV záření.  
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6 Závěr 
Tato diplomová práce byla primárně zaměřena na návrh zařízení pro detekci povrchových 

kontaminantů pomocí technologie UV-VIS. Vzhledem k rozsáhlé problematice navrhování 

elektronických zařízení bylo v rámci teoretické části práce zpracováno několik stěžejních 

témat.  

Nejprve byly uvedeny druhy kontaminantů povrchu a možnosti jejich detekce. Dále byly 

uvedeny různé druhy materiálů, které lze používat pro kryty elektronických zařízení. U 

každého materiálu byly uvedeny jeho klady a zápory. Ve třetí části teoretické práce byly 

představeny nezbytné legislativní požadavky, které by mělo zařízení splňovat na evropském 

trhu, a dále několik volitelných certifikací, které slouží nejen jako ověření spolehlivosti a 

užitných vlastností zařízení, ale také jako marketingový nástroj.   

V rámci experimentální části byl popsán návrh, výroba a testování funkčnosti 

navrhovaného zařízení. Pro realizaci byly čerpány poznatky z části teoretické, zároveň byly 

využity i progresivní technologie jako je 3D tisk – velmi rychlá metoda pro vytváření 

prototypů. Používaný plastový filament je navíc relativně levný, tudíž je možné 

problematické prvky zařízení snadno vyrobit znovu.  

Byla ověřená fluorescence plastového filamentu, ze kterého se prototyp zařízení 

tisknul, a dále otestováno několik nátěrových hmot, pro ještě větší snížení fluorescence 

aktivních ploch zařízení, které by svojí fluorescencí negativně ovlivňovaly detekční 

schopnosti zařízení.   

Při vlastní montáži zařízení bylo zjištěno několik nedostatků. Mezi nedostatky patří 

především malý vnitřní prostor, což neumožňuje montáž dostatečně velkého chladiče, 

maximální provozní doba je tedy omezená. Dalším nedostatkem je zbytečně složitě 

vyřešené uchycení těla s kamerou ke krytu zařízení. Při kompletaci se vyskytla komplikace 

s malou vůlí distančních podložek, které slouží k uchycení filtrů. Všechny tyto nedostatky 

byly diskutovány v praktické části, včetně navrhovaného řešení pro jejich odstranění.  

Po montáži bylo zařízení zprovozněno po elektronické stránce a otestováno s několika 

zkušebními vzorky. Pro tyto zkoušky byly použité různé kombinace vlnových délek 

použitých diod, čímž došlo k různé úrovni vybuzení fluorescence. Lze tedy konstatovat, že 

pro účely experimentálního ověřování budících schopností jednotlivých vlnových délek UV 

LED zdrojů zařízení funguje dle předpokladů.   
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