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Seznam zkratek a symbolů 
 

a  amplituda 

AM  amplitudově modulovaný 

A  1) úsek regresní přímky 

  2) plocha elektrod 

B  směrnice regresní přímky 

c  koncentrace 

Cosc  kapacita kondenzátoru 

CCD  bezkontaktní vodivostní detektor 

CZE  kapilární zónová elektroforéza  

d  šířka detekční mezery 

FIA  průtoková injekční analýza 

f  frekvence 

G  vodivost 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

I  elektrický proud 

l    vzdálenost  elektrod 

L  délka kapiláry  

LID  laserem indukovaná fluorescence 

LOD  limit detekce 

LOQ  limit stanovitelnosti 

PMMA polymethylmetakrylát 

PTFE  polytetrafluorethylen 

R  1) korelační koeficient 

  2) elektrický odpor  

SD  standardní odchylka 

t  1) čas  

            2) parametr exponenciální závislosti 

TIC  celkový anorganický uhlík  

U  napětí 

Vi  vstup integrovaného radiového obvodu 
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VIND   výstupu integrovaného radiového obvodu 

w  šířka elektrody 

X  reaktance 

Z  impedance  

κ   měrná (specifická) vodivost  

Λ  molární vodivost 

θ   konstanta vodivostní nádobky 
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Předmluva a cíl práce 
Bezkontaktní vodivostní detekce je jednou z možných detekčních technik v systémech 

kapilární zónové elektroforézy (CZE), elektroforézy na čipu, vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC), průtokové injekční analýzy (FIA) a mnoha dalších.  Jedná o 

univerzální, jednoduchou a finančně nenáročnou detekční techniku, což dokazuje i velký 

počet aplikací. Oproti více používané spektrofotometrické detekci lze stanovit i řadu látek 

neabsorbujících v UV oblasti, čímž odpadá použití nepřímých technik, které vedou k snížení 

citlivosti stanovení, špatnému odlišení jednotlivých složek a ke zvýšení šumu detektoru. 

V principu je bezkontaktní vodivostní detekce založena na vysílání střídavého signálu o 

vysoké frekvenci na bezkontaktní detekční celu z generátoru střídavého signálu a měření jeho 

změn po průchodu touto celou, v níž je jeho šíření ovlivňováno složením analyzovaného 

roztoku. Velkou výhodou je, že odezva u vodivostní detekce přímo závisí na vodivosti 

analytu. Od běžné vodivostní detekce se pak ta bezkontaktní odlišuje v tom, že elektrody 

nejsou v přímém kontaktu s roztokem analytu. Nedochází tedy k jejich polarizaci ani 

k případné adsorpci složek elektrolytu na elektrody detekční cely. Signál je ovlivňován jen 

koncentrací analyzovaného roztoku a pohyblivostí iontů v roztoku. Pracovní frekvence je 

oproti kontaktním vodivostním měřením vyšší. Je tomu tak kvůli izolační vrstvě přítomné 

v bezkontaktním uspořádání. 

Úkolem diplomové práce bylo zjistit, zda lze pro měření střídavého signálu prošlého 

detekční celou při bezkontaktní vodivostní detekci využít principů využívaných 

v radiových přijímačích, kde jde v podstatě rovněž o zpracování střídavého signálu 

přijatého anténou. K měření byl použit integrovaný obvod, který je určen pro radiové 

přijímače středních vln (AM přijímače, tj. přijímače amplitudově modulovaného vysílání). 

AM radiové přijímače pracují na frekvencích nosné vlny asi 500 až 1600 kHz, což jsou 

frekvence využívané i při bezkontaktní vodivostní detekci.   
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1 Úvod  

1.1 Měření vodivosti 
Vodivostní detekce patří mezi elektrochemické metody detekce. Jejich instrumentace 

bývá jednoduchá a finančně nenáročná. Ve vodivostní detekci je měřen odpor roztoku (R) 

nebo vodivost (G) mezi dvěma elektrodami jimiž prochází střídavý proud. Pro vztah mezi 

vodivostí a odporem platí : 

R
G 1

=    [S]           (1-1) 

Vodivost je definována: 

θ
κ

=G
          (1-2) 

l
A

=θ
          (1-3)

 

Kde:  

  κ [S/cm] je měrná (specifická) vodivost – charakteristická vlastnost roztoku;   

θ  [cm-1] je konstanta vodivostní nádobky – charakterizuje geometrii detekční cely a 

charakter elektrického pole mezi elektrodami;  

 A [cm2] je plocha elektrod; 

 l [cm] je vzdálenost  elektrod. 

 

Skutečná vodivostní cela může být popisována elektrickým náhradním obvodem, ve 

kterém celkový odpor zahrnuje jednak ohmický odpor R, který tvoří ale jen část obvodu 

obsahujícího odpory a kondenzátory, které popisují vlastnosti vodivostní cely (dvoufázové 

rozhraní systému elektroda/elektrolyt, impedance charakterizující elektrodovou reakci, 

mezielektrodový kapacitní odpor atd.) a významně ovlivňují konstantu vodivostní nádobky1.  

Proto velikost  střídavého proudu procházející reálnou vodivostní celou, je určována 

impedancí Z [Ω], která je rovna: 

22 XRZ +=         (1-4) 

Kde: R je elektrický odpor a X je reaktance, což je člen složený z induktance a kapacitance.  

Běžné vodivostní stanovení iontů v roztoku je prováděno tak, aby proud tekoucí celou určoval 

především  ohmický odpor a reaktance mohla být zanedbána. Reaktanci, především její 

kapacitní komponentu, však nelze zanedbat při používání střídavých proudů vyšších 
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frekvencí, jako je tomu ve vysokofrekvenční konduktometrii a v bezkontaktní vodivostní 

detekci (CCD).  

 

1.2 Bezkontaktní vodivostní detekce 
V posledních letech je věnována pozornost vodivostní detekci, která je založena na 

bezkontaktním uspořádání dvou  elektrod umístěných podélně na vnější stěně kapiláry. Oproti 

tradiční vodivostní cele jsou v CCD elektrody umístěny na povrchu separační kapiláry, nejsou 

tak v kontaktu s roztokem a nemohou jím být poškozeny. Vnitřní průměry kapilár při CCD  

mohou být menší (10 - 50 µm) než u kontaktní vodivostní detekce, což je velmi žádané 

vzhledem k vyšším separačním účinnostem dosahovaným v kapilárách o malých průměrech. 

Bezkontaktní vodivostní detektor pracuje při vyšších hodnotách střídavého napětí než 

kontaktní detektor, což vede ke snížení limitu detekce6. 

První zprávy o použití bezkontaktní vodivostní detekce v elektroforetické separaci 

byly publikovány roku 19802,3. CCD (obr.1.1) zde byl použit při izotachoforetickém 

stanovení malých iontů. Celu detektoru tvoří čtyři kapacitně zapojené - tenké měděné drátky, 

které jsou umístěny přímo okolo obvodu separační kapiláry. Elektrody byly izolovaně 

uspořádány v kovovém válečku tak, že svými čelními průřezy těsně přiléhaly k povrchu 

teflonové kapiláry. Dvě sousední elektrody fungovaly jako vysílač střídavého elektrického 

signálu, druhé dvě  jako přijímač. Problémem tohoto uspořádání pro  využití v CZE je malý 

vnitřní průměr separační kapiláry, řádově desítky µm, zatímco v izotachoforéze jsou 

používány vnitřní průměry separačních kapilár, tj. délka detekční cely, řádově větší (0,45 

mm). Dosažená citlivost detekce uvedeným uspořádáním detekční cely je tak v CZE 

nevyhovující. 
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Obr. 1.1. Schéma bezkontaktního vodivostního detektoru pro kapilární izotachoforézu. Podle 
citované práce 2,3.  
Popis detektoru: 1 - teflonová separační kapilára, 2 - snímací elektrody, 3 - vysílací elektrody, 
4 - zemnící mosazný válec. 
 
 
 
1.2.1 Bezkontaktní vodivostní detektor s tubulárními elektrodami  

Další dva významné příspěvky o bezkontaktních vodivostních měřeních byly 

samostatně publikovány roku 19984,5. Bylo uvedeno podélné uspořádání  elektrod,  kde 

detekční celu tvořily dvě tubulární elektrody umístěny vedle sebe na povrchu separační 

kapiláry (obr. 1.2). Elektrody byly vyrobeny z kovových trubiček (kousky injekční jehly4) 

nebo byly vytvořeny přímo na povrchu kapiláry  elektrovodivou vrstvou stříbra5.  

Princip detekce, ke které dochází v prostoru mezi elektrodami, je v obou uspořádání 

založen na měření střídavého signálu  o frekvencích od stovek kHz do desítek MHz, 

procházejícího mezi  elektrodami. Tento signál je ovlivňován vodivostí roztoku. 

Podélné uspořádání elektrod bylo v porovnání s prvním uspořádáním konstrukčně 

jednodušší a vnitřní průměry kapilár nebyly překážkou pro jiné aplikace (CZE). Díky rozdílné 

orientaci elektrod vůči separační kapiláře byl tento detektor citlivější. Zatímco u 

čtyřelektrodové konstrukce (obr. 1.1) probíhá signál napříč kapilárou po dráze rovné jejímu 

vnitřnímu průměru, tak u tubulárních elektrod (obr. 1.2) prochází v podélné ose kapiláry po 

dráze podstatně delší. Elektronický obvod používaný při práci s tubulárními elektrodami byl 
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díky nižším pracovním frekvencím jednodušší. Z těchto důvodů se počet aplikací tohoto 

uspořádání rozšířil od detekce  anorganických iontů po organické a biochemické látky a 

léky7,8.  

 

 
 

Obr. 1.2. Bezkontaktní vodivostní detektor s tubulárními elektrodami pro kapilární 
elektroforézu. Podle  citované práce 4. Na jednu z vodivostních elektrod je vkládán střídavý 
napěťový signál, který prochází přes stěnu kapiláry, je ovlivňován vodivostí roztoku 
v detekční mezeře a poté je snímán druhou vodivostní elektrodou. 1 - vysílací válcová 
elektroda šířky w, 2 – šířka detekční mezery d, 3 - přijímací válcová elektroda šířky w,  
4 - elektrický kontakt.  
 

 

Základními geometrickými parametry tubulární cely jsou délka elektrod (2-30 mm) a 

jejich vzdálenost (0,5 – 5 mm)9. Bylo zjištěno, že citlivost cely závisí na šířce i vzdálenosti 

elektrod10. Hledají se tedy jednak optimální geometrické, ale i elektrické parametry (pracovní 

frekvence a amplituda střídavého napětí vkládaného na elektrody). Z počtu studií vlivu těchto 

parametrů na detekci je možné usoudit, že s rostoucí vzdáleností elektrod se zvyšuje i objem 

cely, což má negativní vliv na rozlišení látek a snižuje se citlivost detekce. Naopak s klesající 

vzdáleností elektrod pod 1 mm výrazně vzrůstá šum detektoru, což je způsobeno přenosem 

signálu mezi elektrodami vzduchem a materiálem povrchu kapiláry. Tento přenos lze zmírnit 

vložením kovové – měděné či hliníkové - fólie (obr.1.3) mezi elektrody5. 
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Obr. 1.3. Bezkontaktní vodivostní detektor se stínící fólií mezi tubulárními elektrodami. Podle 
citované práce 5; 1- separační kapilára, 2 - uzemněné stínění (kovová fólie), 3 - vodivostní 
elektrody. 
 

 

Délka tubulárních elektrod v detekční cele se pohybuje okolo několika milimetrů až 

centimetrů a nemá zásadní vliv na citlivost detektoru4. 

Elektrické parametry jako pracovní frekvence a amplituda, jsou voleny v rozmezí od 

20 do 600 kHz. Nižší frekvence jsou obecně výhodnější, protože klesá podíl přenosu signálu 

mimo roztok v kapiláře. Amplituda střídavého napětí vkládaného na elektrody se volí 

v rozmezí 10 – asi 400 V a s rostoucí amplitudou roste velikost odezvy; standardně je však 

pracováno s amplitudami do 20 V. 

 Bezkontaktní vodivostní detektor s celou, kde jsou elektrody tubulárně uspořádány, je 

v praxi nejběžnější. První vodivostní detektor pro komerční využití byl představen roku 

19908. Komerčně je vyráběn např. pod značkou Trace Dec®. V současné době jde vývoj CCD 

stále dopředu a vyvíjí se nové typy geometických uspořádání detektorů použitelných pro 

elektroforetické a jiné separační metody, ale obecně pro detekci látek v toku kapaliny. 

 

1.2.2 Bezkontaktní vodivostní detektor se semitubulárními elektrodami 

 Jedná se o další možné uspořádání elektrod v cele bezkontaktního vodivostního 

detektoru popsané v práci11. Semitubulární elektrody tvoří dva proužky hliníkové fólie, které 

jsou umístěny do drážky mezi dvě destičky z plexiskla, přičemž jedna je pohyblivá a druhá 
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nepohyblivá. Průměr drážky je roven vnějšímu průměru separační kapiláry, která je v drážce 

umístěna (viz obr. 1.4). Výhoda tohoto uspořádání oproti tubulárnímu je v jiné konstrukci 

cely, protože je možné snadno vyměnit separační kapiláru bez toho, aby se změnila geometrie 

cely. Další výhodou je, že na rozdíl od tubulárního uspořádání, mezi stěnou kapiláry a povrchem 

elektrody není vzduchová mezera.  

 Citlivost detekce obou typů CCD, tj. s tubulárními a semitubulárními elektrodami, 

není výrazně odlišná. 

 

Obr. 1.4. Schéma detekční cely bezkontaktního vodivostního detektoru se semitubulárními 
elektrodami pro kapilární elektroforézu. Podle citované práce 11.  

1 - separační kapilára, 2 - nepohyblivá část detektoru (plexisklo), 3 - pohyblivá část detektoru, 
4 - šroub, 5 - hliníkové elektrody. 

 

 
1.2.3 Využití bezkontaktní vodivostní detekce 

Bezkontaktní vodivostní detekce nabývá v posledních letech stále vyššího významu. 

Byla použita jako jedna z možností detekce nejen v  CZE, ale i FIA, HPLC, iontové 

chromatografii a elektroforéze na čipu8, 18. 

Použití CCD pro stanovení anorganických iontů je velmi žádoucí. Je to dáno jednak 

tím, že tyto ionty lze stanovit v elektroforetickém systému s optickou detekcí jen nepřímo a 

také tím, že rozdíl vodivostí mezi velmi vodivým analytem a slabě vodivým základním 

elektrolytem je velký. To zajišťuje vysokou citlivost detekce8. Příkladem takové aplikace 
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může být stanovení anorganických složek arzenu ve vzorcích pitné vody metodou CZE12. 

CCD ve spojení s CZE se dále používá pro stanovení složek životního prostředí, soudní, 

klinické a biochemické analýzy13. Důvodem úspěšnosti metody je její jednoduchost, rychlost 

a dobrá aplikovatelnost pro praktické analýzy14. 

 Organické ionty je možné pomocí vodivostní detekcí také detegovat, ale citlivost 

stanovení je ve srovnání s anorganickými ionty menší, jelikož zpravidla je menší i iontová 

vodivost organických iontů. 

Významný počet aplikací systémů CZE-CCD je věnován stanovení farmaceutických 

sloučenin. Mnoho z těchto sloučenin neabsorbuje v UVoblasti a nemůže proto být snadno 

stanoven tradičním HPLC či CZE systémem se spektrofotometrickou detekcí s dostatečnou 

citlivostí8. Jednou příkladnou aplikací, kdy nestačila spektrofotometrická detekce je HPLC 

separace polykarboxylátových derivátů cyklenu, které absorbují záření až při vlnových 

délkách kolem 200 nm. Navíc je zde odezva rušena organickým modifikátorem mobilní fáze 

– methanolem. Při separaci byl tedy za UVdetektor  zařazen ještě CCD, kterým bylo možné 

detegovat polykarboxylátové deriváty cyklenu, a to i ve velmi malých koncentracích15. 

Jedno z významných využití bezkontaktní vodivostní detekce pro analýzu iontů je 

v mikročipové elektroforéze16. Hlavní metodou detekce je zde laserem indukovaná 

fluorescence (LID), což je detekce velmi citlivá, ale oproti CCD velice drahá. Hlavní úskalí 

možnosti využití CCD pro mikročipovou elektroforézu bylo sjednocení rozměrů 

elektroforetického čipu s rozměry detektoru. Jedno z prvních uspořádání je ukázáno na obr. 

1.5. Čip tvoří dvě těsně spojené polymethylmetakrylátové (PMMA) destičky, které vytvářejí 

vazbu, kde se kříží separační a dávkovací kanál. Detekční celu tvoří planární hliníkové 

elektrody, které jsou k mikročipu přilepeny epoxidovým lepidlem. Konstrukčně je toto 

uspořádání velmi jednoduché. Použití CCD v uspořádání s CZE a elektroforézou na čipu bylo 

prozkoumáno tak, že komerční zařízení jsou dostupná a metoda může být považovaná za 

vyzrálou detekční techniku8. 

Významnou aplikací CCD, tentokrát s netradičními elektrodami, bylo stanovení 

totálního anorganického uhlíku (TIC) metodou FIA17. Byly sestaveny a testovány tři detekční 

cely, které tvořily izolované drátkové elektrody umístěné uvnitř trubičky s analyzovaným 

roztokem (obr. 1.6). Od protékajícího roztoku byly odděleny tenkým filmem izolantu. 

Optimální uspořádání bylo podélné uspořádání elektrod. TIC byl stanoven ve formě 

uhličitanu s velmi nízkým LOD (až o řád nižším v porovnání s jinými způsoby detekce pro 

toto stanovení). 
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Obr. 1.5 PMMA čip s bezkontaktní vodivostní detekcí Podle citované práce 17. 
A - Schéma čipu. 1 - rezervoár s pufrem, 2 - rezervoár se vzorkem,  
3 - dávkovací kanál, 4 - separační kanál (50x50 µm), 5 - vodivostní elektrody vyrobené z 
hliníkové fólie, 6 - PMMA čip (70x24 mm) 
B - Zvětšená detekční část mikročipu. w - šířka elektrod (0,8 mm), d - detekční mezera 
(0,7mm), a - vzdálenost detekční cely od rezervoáru s pufrem  (0,57mm). 
 
 

 

 
Obr. 1.6. Schéma detekční cely pro bezkontaktní vodivostní detekci s izolovanými 
drátkovými elektrodami uvnitř trubičky s analyzovaným roztokem. 
A – umístěné trubičky v rovnoběžném, B- v kolmém, C – v podélném uspořádání. 
1 – trubička z PTFE, 2 – izolované drátkové elektrody, 3 – fixační teplem tavitelné lepidlo, 4 
– funkční generátor, 5 – výstup signálu. 
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2. Princip bezkontaktního vodivostního detektoru s radiovým 

obvodem 
Radiový signál přijímaný radiopřijímačem je tvořen nosnou vlnou o vysoké frekvenci, 

která je modulována nízkofrekvenčním signálem, který odpovídá mluvenému slovu či hudbě, 

tedy zvukům, které slyšíme při poslechu radia. Různé stanice vysílají na různých frekvencích 

nosné vlny a lze je poslouchat při naladění radia právě na frekvenci této nosné vlny. 

V naladěném radiovém přijímači je nosná modulovaná vlna demodulována, tj. je z ní 

sejmut nízkofrekvenční signál, který je zesílen a jako hlavní výstupní signál je veden 

k reproduktoru. Některé přijímače mají i další výstup, na němž je elektrické napětí, jehož 

velikost se mění podle intenzity přijímaného signálu, měří tzv. sílu pole. Toto napětí je 

vhodně zobrazováno (např. ručičkovým přístrojem nebo diodou typu LED) a jeho maximální 

hodnota indikuje přesné naladění určité stanice.  

V používaném testovaném zařízení bylo místo kompletního radiopřijímače využito pouze 

integrovaného obvodu pro AM radiové přijímače, který v sobě obsahuje všechny potřebné 

funkce. Místo vysílače radiového signálu byl použit generátor sinusového signálu s možností 

jeho modulace, jehož výstup byl přiveden na jednu z elektrod bezkontaktní vodivostní cely. 

Druhá elektroda byla připojena na vstup integrovaného obvodu, kam je při jeho normálním 

používání připojována anténa. Využíváno bylo obou výstupních signálů – signálu indikujícího 

sílu pole i signálu demodulovaného. 
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3 Experimentální část 
 

 Všechna měření byla prováděna na laboratorně zhotoveném zařízení tvořeném 

bezkontaktní detekční celou, měřicí elektronikou a vyhodnocovacím zařízením.  

 

3.1 Bezkontaktní detekční cela 
Bezkontaktní detekční celu testovaného detektoru tvoří úsek polyethylenové trubičky 

o vnějším průměru 2 mm a vnitřním průměru 1,5 mm. Síla stěny je 0,25 mm. Na tuto trubičku 

jsou těsně navlečeny dvě tubulární elektrody mezi nimiž je úzká mezera vymezující detekční 

prostor. Jako materiál pro zhotovení vodivostních elektrod bylo použito tenkých nerezových 

trubiček o délce 5 mm. Vzdálenost mezi elektrodami byla postupně 1, 3 a 5 mm. 

Náhradní obvod detekční cely je na obr. 3.1. Stejným náhradním obvodem jsou 

popisovány bezkontaktní vodivostní detekční cely s tubulárními elektrodami pro detekci 

v kapilární elektroforéze. R je odpor roztoku elektrolytu, C je kapacita mezi elektrodami a 

roztokem a Cx je tzv. rozptylová kapacita charakterizující přenos signálu mezi elektrodami 

mimo roztok, tj. především po povrchu a částečně materiálem PTFE trubičky.    

 
 

C      R      C

Cx   
 
 
Obr. 3.1. Náhradní obvod detekční cely. 
 
 
3.2 Měřicí elektronika 

Testovaný bezkontaktní vodivostní detektor  je složen z integrovaného obvodu TDA 

1072A od firmy Philips Semiconductors. Obvod byl opatřen vnějšími obvody podle 

doporučení výrobce20.  Základní schema použitého měřicího zařízení je na obr. 3.2.  
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Obr. 3.2. Principiální schema měřicího obvodu. 1 – integrovaný obvod TDA 1072A (označení 
vstupů a výstupů je převzato z technické dokumentace k obvodu20), 2 – bezkontaktní detekční 
cela, 3 – generátor sinusového napětí, 4 – voltmetr, 5 – usměrňovač a zesilovač, 6 – vstup 
analyzovaného roztoku.  
 

Na vstupní elektrodu je z generátoru GWInstekGFG-3015 (3) přiváděno střídavé 

napětí sinusového průběhu. Druhá elektroda je připojena na anténní vstup integrovaného 

radiového obvodu (Vi).  

 Pomocí tohoto obvodu je možné měřit signál dvěma způsoby. V prvním případě je 

signál měřen voltmetrem na výstupu integrovaného obvodu, VIND, který je v radiovém 

přijímači využit k měření intenzity přijímaného radiového signálu. Zde je měřena intenzita 

nosné vlny fV , jejíž průběh je zobrazen na obr. 3.3.A. Velikost stejnosměrného signálu se 

mění s amplitudou přijímaného signálu, tj. v tomto případě se změnou vodivosti roztoku 

v detekční cele. 

 V druhém případě je nosná vlna modulovaná nižší frekvencí (obr.3.3.B) a na vstup Vi 

je přiváděn modulovaný signál, obr. 3.3.C. Na výstupu V0 je měřena intenzita 

demodulovaného signálu, tedy signálu, co je v radiovém přijímači veden k zesilovači a do 

reproduktoru. V tomto případě byl signál před registrací voltmetrem usměrněn a zesílen (5). 

Nosná vlna může být modulována jinou frekvencí při různé hloubce modulace, v našem 

případě od 20 do 80% .Na obrázku 3.3.C je zobrazena modulace nosné vlny při hloubce 

modulace 50%. 
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A.) 

 
B.) 

 
C.) 

 
Obr. 3.3. Série tří snímků zobrazující průběhy – A – nosné frekvence fV 1 MHz , B – 
modulační frekvence 1kHz, C – amplitudově modulovaný signál při hloubce modulace 50%. 
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3.3 Pracovní postup 
Vzorek se pomocí injekční stříkačky nasaje do detekční cely. Napětí na jednotlivých 

výstupech bylo měřeno voltmetrem sestaveným v počítači opatřeným multifunkční 

převodníkovou kartou PCI 6024E a programem LabView (obojí National Instruments, USA). 

Naměřené údaje byly graficky zpracovávány programem Origin (OriginLab, USA). 

 

3.4 Použité chemikálie 
Vlastnosti detektoru byly testovány pomocí připravených roztoků chloridu draselného  

(Merck, Německo), methanolu a síranu draselného v deionizované vodě (Milli-Q Plus, 

Millipore, USA). Používány byly koncentrace 1.10-2; 5.10-3; 2.10-3; 1.10-3; 5.10-4; 2.10-4;1.10-

4; 5.10-5 a  2.10-5 mol/l a 50% roztok methanolu. 
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Výsledky získané při měření signálu na výstupu VIND, „síla pole“ 
Na výstupu VIND je stejnosměrný signál, který byl měřen bez další předběžné úpravy. 

Při tomto měření byl integrovaný obvod naladěn kondenzátorem COSC o kapacitě 27 pF na 

frekvenci 1300 kHz. Na elektrodu detekční cely byla vkládána nemodulovaná nosná vlna o 

frekvencích v intervalu 700 až 1600 kHz a amplitudě 0,05 až 0,55 Vpp (Vpp – napětí 

sinusového průběhu od „vrcholu k vrcholu“).  

 

4.1.1 Závislost signálu na frekvenci a amplitudě nosné vlny 

Nejčastěji a nejsnáze jsou optimalizovány elektrické parametry, tj. pracovní frekvence 

a amplituda střídavého napětí vkládaného na elektrody. Pro každé konstrukční uspořádání 

detektoru a analytickou aplikaci je zapotřebí tyto parametry optimalizovat.  

Jako první byl sledován vliv vstupní frekvence a amplitudy na velikost signálu. 

Nejprve byla proměřena závislost výstupního napětí pro vodu jako nosné medium a pro 

roztok KCl a K2SO4 o koncentraci 10-2 mol/l. Z těchto naměřených hodnot byla určena 

diference, tedy rozdíl v hodnotách napětí změřeném v roztoku KCl (K2SO4) a ve vodě. 

Diference jest rozdíl v hodnotách změřeného napětí roztoku elektrolytu a vody.  

U = Uelyt – Uvoda       (4-1) 

Výsledky jsou zobrazeny na obr. 4.1 a 4.2. 

 

Nejvyšší hodnota diference znamenala optimální frekvenci pro další měření. Detekce 

je při této frekvenci nejcitlivější. Obvod byl naladěn na frekvenci odpovídající 1300 kHz (což 

odpovídá frekvenci naladění rádia), ale z obr. 4.1 a 4.2 je vidět, že diference signálů není při 

této frekvenci nejvyšší. Z obrázků je zřejmé, že lze pracovat při dvou optimálních frekvencích 

(dvě maxima diference). Nižší frekvence, tj. 1030 kHz pro roztok KCl a 1075 kHz pro roztok 

K2SO4, byla zvolena jako ta vhodnější pro další měření. 
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Obr. 4.1. Závislost výstupního napětí VIND na frekvenci nosné vlny pro roztok KCl. □ – 
hodnota výstupního napětí pro vodu v detekční cele, ○ – hodnota výstupního napětí pro 10-2 
mol/l roztok KCl, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 10-2 mol/l roztoku KCl a vody. 
Závislost byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm při amplitudě 
vstupního signálu 0,2 Vpp. 
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Obr. 4.2. Závislost výstupního napětí VIND na frekvenci nosné vlny pro roztok K2SO4. □ – 
hodnota výstupního napětí pro vodu v detekční cele, ○ – hodnota výstupního napětí pro 10-2 
mol/l roztok K2SO4, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 10-2 mol/l roztoku K2SO4 a vody. 
Závislost byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm při amplitudě 
vstupního signálu 0,21Vpp. 
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Při takto zjištěné optimální frekvenci byla určena optimální amplituda (obr. 4.3, 4.4). 

Hodnota optimální amplitudy byla zjištěna stejným způsobem jako při určení optimální 

frekvence. Nejvyšší hodnota rozdílu výstupního napětí pro vodu a 10-2 mol/l roztok KCl 

znamenala optimální amplitudu a byla použita k dalšímu měření. 
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Obr. 4.3. Závislost výstupního napětí VIND na amplitudě vstupní nosné vlny o frekvenci 1030 
kHz pro roztok KCl. □ – hodnota výstupního napětí pro vodu, ○ - hodnota výstupního napětí 
pro 10-2 mol/l KCl, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 10-2 mol/l roztoku KCl a vody. 
Závislost byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm. 
 

 

Podobně jako závislosti odezev na frekvenci nosné vlny i závislosti odezev na 

amplitudě mají pro oba typy elektrolytů obdobný průběh. Optimální amplitudy nosné vlny 

odečtené z grafů jsou pro oba elektrolyty přibližně stejné, 0,19 Vpp. 
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Obr. 4.4. Závislost výstupního napětí VIND na amplitudě vstupní nosné vlny o frekvenci 1075 
kHz pro roztok K2SO4. □ – hodnota výstupního napětí pro vodu, ○ - hodnota výstupního 
napětí pro 10-2 mol/l K2SO4, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 10-2 mol/l roztoku K2SO4 a 
vody. Závislost byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm. 
 

 

V sérii dalších měření byla pro 10-2 mol/l roztok KCl zjišťována závislost optimálních 

parametrů (frekvence, amplituda) na vzdálenosti elektrod. Postupně byly použity tři 

vzdálenosti elektrod 1, 3 a 5 mm. Výsledky jsou shromážděny v tab. 4.1. 

 

Tabulka 4.1. Optimální hodnoty frekvence a amplitudy v závislosti na vzdálenosti elektrod 
pro roztok 10-2 mol/l KCl. 
 

Vzdálenost elektrod 

[mm] 

Optimální frekvence 

[kHz] 

Optimální amplituda 

[Vpp] 

1 1030 0,19 

3 1050 0,19 

5 1075 0,21 
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Je vidět, že optimální frekvence se vzdáleností elektrod mírně stoupá. Optimální amplituda se 

pro jednotlivé vzdálenosti elektrod příliš nemění. 

 

 
Orientačně byly za stejných experimentálních podmínek změřeny závislosti odezvy na 

frekvenci a amplitudě nosné vlny pro neiontový analyt. Byl použit vodný roztok metanolu. 

Jako v případě minulých měření byl sledován vliv vstupní frekvence a amplitudy na velikost 

signálu. Nejprve byla proměřena závislost výstupního napětí pro vodu jako nosné medium a 

poté pro 50% roztok metanolu (obr. 4.5 a 4.6)  
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Obr. 4.5. Závislost výstupního napětí VIND na frekvenci nosné vlny pro roztok MeOH. □ – 
hodnota výstupního napětí pro vodu v detekční cele, ○ – hodnota výstupního napětí pro 50% 
roztok MeOH, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 50% roztoku MeOH a vody. Závislost 
byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm při amplitudě vstupního 
signálu 0,19Vpp. 
 

 25



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

100

200

300

400

500

600

700

800

optimální amplituda

diference

MeOH

H2O
U

, m
V

a, Vpp

 
Obr. 4.6. Závislost výstupního napětí VIND na amplitudě vstupní nosné vlny o frekvenci 1175 
kHz pro roztok methanolu. □ – hodnota výstupního napětí pro vodu, ○ - hodnota výstupního 
napětí pro 50% roztok methanolu, ■ – rozdíl hodnot výstupního napětí 50% roztoku 
methanolu a vody. Závislost byla změřena pro detekční celu s elektrodami vzdálenými 1 mm. 
 

 
Z obr. 4.5 a 4.6 je vidět, že  optimální frekvence pro 50 % roztok methanolu je rovna 1175 

kHz a optimální amplituda 0,21 Vpp. Rozdíly v hodnotách napětí mezi signálem pro methanol 

a vodu však jsou velice malé. Detektor lze tedy spíše používat na iontové látky. 

 

4.1.2 Kalibrační závislost pro roztoky KCl 
 

Za optimálních podmínek, tedy při frekvenci nosné vlny a amplitudě pro jednotlivé 

vzdálenosti elektrod viz tabulka 4.1, byla proměřena kalibrační závislost ve formátech odezva 

(tj. rozdíl odezev U=Uelyt – Uvoda) jako funkce koncentrace (obr. 4.7) a odezva jako funkce 

vodivosti, pro všechny testované vzdálenosti elektrod v detekční cele.  
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Obr. 4.7. Kalibrační závislost výstupního napětí na koncentraci roztoku KCl  pro vzdálenosti 
elektrod 1, 3 a 5 mm. 
 

Z této kalibrační závislosti pro všechny tři vzdálenosti elektrod je vidět, že naměřené 

hodnoty se se vzdáleností elektrod příliš neliší, což není v souladu se dřívějšími studiemi 

tubulárních bezkontaktních detekčních cel používaných pro detekci např. v kapilární 

elektroforéze. Rozdíl je patrný až u vyšších koncentrací roztoku KCl, ale i tak se různá 

vzdálenost elektrod na odezvě příliš neprojeví a signál se s rostoucí vzdáleností elektrod zvýší 

jen o málo. Vzdálenost elektrod tedy vlastnosti detekční cely příliš neovlivní. Z obr. 4.7 je 

dále vidět, že tento typ detekce je vhodný především pro nižší koncentrace. 

 

Hodnoty výstupního napětí pro všechny tři vzdálenosti elektrod byly proloženy 

exponenciální křivkou parametry rovnice jsou uvedeny v tab. 4.2 

t
c

eAUU
−

+= 0 .     (4-2) 

Rovnici lze přepsat pro do tvaru vhodného pro výpočet koncentrace ze změřeného napětí  

0
ln

UU
Atc
−

= .     (4-3) 
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Tabulka 4.2. Parametry U0, A a t v rovnicích (4-2) a (4-3) pro roztok KCl a všechny testované 
detekční cely. 
 
Parametry kalibrační závislosti odezva - koncentrace 

Vzdálenost 
elektrod,  
[mm] 

  U0
[mV] 

 
 

A 
[mV] 

t 
[mol/l] 

1 403±0  -452 ± 8,78 9,30.10-4 ± 4.10-4

3   483±0  -539 ± 15,7 11,8.10-4 ± 9.10-5

5   537±0  -596 ± 17,4 12,7.10-4 ± 1.10-4

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 
   U0

[mV] 
A 

[mV] 
t 

[µS cm-1] 
1 403±0  -455 ± 9,32 124 ± 6,00 

3 483±0  -543 ± 16.5 156 ± 12,0 

5 537±0  -600 ± 18,1 168 ± 13,1 

 
 

 

Pro nižší koncentrace, 5.10-4; 2.10-4 a 10-4 mol/l KCl, lze experimentální body proložit 

přímkou s parametry uvedenými v tab. 4.3. Z údajů v této tabulce je vidět, podobně jako 

z kalibračních závislostí na obr. 4.5, že vzdálenost elektrod v detekční cele má malý vliv na 

chování detektoru.  

Z parametrů regresní analýzy v tab. 4.3 byly určeny limity detekce (LOD) a limity 

stanovitelnosti (LOQ) podle rovnic 

B
SDLOD ⋅

=
3         (4-4) 

B
SDLOQ ⋅

=
10 ,       (4-5) 

kde SD je standardní chyba lineární regrese a B je směrnice kalibrační přímky. Výsledky jsou 

uvedeny v tab. 4.4.  
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Tabulka 4.3  Parametry lineárních regresních kalibračních rovnic pro tři nejnižší testované 
koncentrace, 5.10-4; 2.10-4 a 10-4 mol/l KCl.  
 
Parametry kalibrační závislosti odezva - koncentrace 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

A 

[mV] 

 

 

B 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

mol
lmV  

R SD 

[mV] 

1 -25,2 ± 3,4  (3,03 ± 0,11).105 0,9994 3,1 

3 -24,0 ± 5,5  (2,60 ± 0,17).105 0,9978 5,1 

5 -23,9 ± 4,9  (2,62 ± 0,15).105 0,9983 4,5 

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 

 A 

[mV] 

B 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
μS

cmmV  

R SD 

[mV] 

1 -26,9 ± 3,5  2,27 ± 0,08 0,9994 3,2 

3 -25,5 ± 5,7  1,95 ± 0,13 0,9977 5,2 

5 -25,4 ± 5,0  1,96 ± 0,12 0,9982 4,6 

 

 
Tabulka 4.4. Vypočtené hodnoty LOD a LOQ dle vztahů (4-4) a (4-5) pro roztoky KCl. 
 
Závislost odezvy na koncentraci Závislost odezvy na vodivosti 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

 

 

LOD 

[mol.l-1] 

LOQ 

[mol.l-1] 

LOD 

[μS.cm-1] 

LOQ 

[μS.cm-1] 

1  3.10-5 4,26 14,2 

3  6.10-5

1.10-4

2.10-4 7,97 26,6 

5  5.10-5 2.10-4 7,01 23,4 

 

 

 Pro kalibrační závislost ve formátu odezva – vodivost byly koncentrace roztoku KCl 

převedeny na vodivost pomocí programu19 a výsledky převodu jsou v tab. 4.5. Průběh 
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kalibračních křivek odezva – vodivost je prakticky shodný s průběhem křivek odezva – 

koncentrace, viz parametry vodivostních kalibračních křivek v tab. 4.2. 

 

Tabulka 4.5. Hodnoty vodivostí používaných roztoků KCl a K2SO4 při 20°C. 

Koncentrace 

[mol/l] 

κ KCl  [μS cm-1] κ K2SO4  [μS cm-1] 

1.10-2 1279 2400 

1.10-3 133,6 262,9 

2.10-3 264,4 514,1 

5.10-3 650,2 1233 

1.10-4 14,1 27,9 

2.10-4 27,5 54,7 

5.10-4 67,5 133,8 

 

 

4.1.3 Kalibrační závislost pro roztoky K2SO4

Za optimálních podmínek, tedy při frekvenci nosné vlny 1075 kHz a amplitudě 0,19 

Vpp, byla proměřena kalibrační závislost ve formátech odezva jako funkce koncentrace (obr. 

4.8) pro vzdálenost elektrod 5 mm.  
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Obr. 4.8. Kalibrační závislost výstupního napětí na koncentraci roztoku K2SO4 pro vzdálenost 
elektrod 5 mm. 
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Tabulka 4.6. Parametry U0, A a t v rovnicích (4-1) a (4-2) pro roztok K2SO4 a vzdálenost 
elektrod 5mm. 
 
Parametry kalibrační závislosti odezva – koncentrace 

Vzdálenost 

elektrod, 

[mm] 

U0

[mV] 

 

 

A 

[mV] 

t 

[mol/l] 

5 540 ± 14.7  -614 ± 29.7 (6,1 ± 0,7).10-4

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 

 U0

[mV] 

A 

[mV] 

t 

[µS cm-1] 

5 541  ± 14,9  -622 ± 30,3 162 ± 19,4 

 

Tři nejnižší hodnoty koncentrace byly použity jako v případě chloridu draselného k sestrojení 

linearní závislosti. 

 
 
 
Tabulka 4.7  Parametry lineárních regresních kalibračních rovnic pro tři nejnižší testované 
koncentrace, 5.10-4; 2.10-4 a 10-4 mol/l K2SO4. 
 

 

 

 

A 

[mV] 

B 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

mol
lmV  

R SD Vzdálenost 

elektrod [mV] 

[mm] 

5 -38,3 ± 23,2 6,16 ± 0,73).105 0,9930  21,6 
 Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 
  A 

[mV] 

B 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
μS

cmmV  

R SD 

[mV]  

5 -42,0 ± 24,2 

 

 

 2,33 ± 0,28 0,9926 22,2 
 

 

Z rovnic (4-3) a (4-4) byly vypočteny hodnoty LOD a LOQ pro roztok K2SO4, výsledky jsou 

v tab. 4.8. 
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Tabulka 4.8. Vypočtené hodnoty LOD a LOQ roztoku K2SO4. 
 
Závislost odezvy na koncentraci Závislost odezvy na vodivosti 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

 

 

LOD 

[mol.l-1] 

LOQ 

[mol.l-1] 

LOD 

[μS cm-1] 

LOQ 

[μS cm-1] 

5  1.10-4 4.10-4 28,5 95,1 

 

 

Porovnáním kalibrační závislosti roztoku síranu draselného s roztokem chloridu 

draselného ve formátu odezva – vodivost bylo zjištěno, že se  závislosti navzájem příliš neliší, 

viz příslušné údaje v tab. 4.2, 4.3, 4.6. a 4.7. Testovaný detektor tedy nerozlišuje valenci 

daných elektrolytů, ale signál je učován jen vodivostí roztoku, viz obr. 4.9. Rozdílné hodnoty 

LOD pro oba analyty jsou dány rozdílnou hodnotou SD pro obě lineární regrese, tj. hodnoty 

změřené pro K2SO4 jsou více rozptýlené kolem regresní přímky. 
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Obr. 4.9. Porovnání kalibračních závislostí výstupního napětí na vodivosti roztoku KCl 
(červená křivka) a K2SO4 (černá křivka) pro vzdálenost elektrod 5 mm.  
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4.2 Měření odezvy detektoru při modulaci nosné frekvence 
Dalším cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jaká bude závislost signálu na výstupu 

obvodu, když bude nosná vlna o vysoké frekvenci, řádu MHz, modulována frekvencí o 

několik řádů nižší, podobně, jako je tomu při rozhlasovém vysílání. Měřena byla velikost 

demodulovaného signálu na výstupu radiového obvodu V0, viz obr. 3.2, tj. velikost signálu o 

nízké frekvenci; v tomto případě byl demodulovaný signál usměrněn a zesílen. Amplituda 

nosné vlny byla při všech měřeních 10 Vpp, modulační frekvence byly 0,1, 0,5, 1, 3 a 5 kHz, 

hloubky modulace byly od 20 do 80 %. Měření byla prováděna s detektorem s elektrodami 

vzdálenými 5 mm.  

 

4.2.1 Vliv frekvence nosné vlny na měřený signál 

Při tomto měření byly postupně měněny hodnoty kondenzátoru COSC, tedy 

kondenzátoru, kterým se radiový obvod ladí pro příjem různých stanic vysílajících na různých 

frekvencích nosné vlny. Účelem bylo zjistit, zda má frekvence nosné vlny vliv na měřený 

signál. Nosná frekvence, fteor, na níž je radiový obvod naladěn, byla nejprve určena z rozdílu 

frekvence vnitřního oscilátoru, fosc, která je určována kapacitou kondenzátoru Cosc a 

konstantní hodnoty frekvence mezifrekvenčního zesilovače, fmf = 460 kHz, který je součástí 

radiového obvodu (takto se radia typu AM ladí). Poté byla hledána experimentální hodnota 

frekvence nosné vlny, fexp, pro níž je rozdíl výstupního napětí, U, maximální a šum nízký. 

Hodnota fexp je pak pracovní (optimální) frekvencí pro další měření. Použity byly  

kondenzátory COSC o hodnotách 2,7; 10; 27; 100 a 270 pF, testovaným roztokem  byl roztok 

KCl o koncentraci 2.10-4 mol/l a  modulační frekvence 1kHz a hloubka modulace 50 %. 

Srovnání takto zjištěných frekvencí je v tab. 4.9. Z údajů v tabulce vyplývá, že největšího 

rozdílu výstupního napětí (U = UKCl – Uvoda) je dosaženo nikoliv při frekvenci, na níž je obvod 

naladěn, ale při frekvenci nižší. To je obdobné jako při měření síly pole, viz obr. 4.1 a 4.2. 

 Ze závislosti velikosti odezvy U na optimální frekvenci nosné vlny, resp. na hodnotě 

Cosc frekvenci určující, uvedené na obr. 4.10, plyne, že hodnota odezvy roste s frekvencí do 

asi 1200 kHz a poté je na dalším zvyšování frekvence málo závislá. Optimální frekvence bylo 

dosaženo s kondenzátorem Cosc = 27 pF, její hodnota je 1225 kHz. Další měření byla 

prováděna s tímto kondenzátorem a při uvedené frekvenci nosné vlny.  
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Tabulka 4.9– Hodnoty frekvencí vnitřního oscilátoru, fosc, pro různé hodnoty Cosc a porovnání 
hodnot frekvencí, na něž je obvod naladěn, fteor, a při nichž byl zjištěn nejvyšší rozdíl signálů 
roztok KCl - voda, fexp. Modulační frekvence (fmod.) 1 kHz, hloubka modulace 50 %, roztok 
2.10-4 mol/l KCl. 
 

Cosc [pF] f0SC [MHz] fteor [kHz] fexp [kHz] 

2,7 2016 1556 1465 

10 1914 1454 1365 

27 1774 1314 1225 

100 1353 893 815 

270 nebylo možno získat reprodukovatelný signál 
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Obr. 4.10. Závislost odezvy na frekvenci nosné vlny, resp. na hodnotě frekvenci určujícího 
kondenzátoru Cosc (jeho hodnoty jsou uvedeny u experimentálních bodů). 
 
  
4.2.2 Vliv modulační frekvence a hloubky modulace na odezvu 

 Při optimálních podmínkách, tedy při nosné frekvenci 1225 kHz (Cosc = 27 pF), byly 

postupně proměřeny odezvy pro vodu a 2.10-4 mol/l roztok KCl. Nosná frekvence byla 

modulována modulační frekvencí o velikosti 0,1; 0,5; 1; 3 a 5 kHz při hloubce modulace 20; 

40; 60 a 80%. Závislost odezvy na modulační frekvenci a hloubce modulace je uvedena na 

obr. 4.11. Z obrázku je patrné, že od modulační frekvence asi 0,1 kHz odezva s růstem 

modulační frekvence lineárně klesá. Parametry lineární regrese závislostí jsou v tab. 4.10.  Při 
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modulační frekvenci 0,1 kHz byl pozorován nárůst šumu, takže tato frekvence je pro měření 

nepoužitelná. 
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Obr. 4.11. Závislost výstupního napětí na modulační frekvenci pro 2.10-4 mol/l KCl při 
modulačních frekvencích 0,1; 0,5; 1; 3 a 5 kHz a hloubce modulace 20; 40; 60 a 80 %.  
 
 Ze závislosti směrnic přímek z obr. 4.101 na hloubce modulace je patrné,  

že pro malé hodnoty modulace asi od 15 % již nelze získat měřitelný signál. 
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Obr. 4.12 Závislost směrnic, B, přímek z obr. 4.11 na hloubce modulace.  
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Tabulka 4.10. Parametry regresních přímek závislosti odezvy na hloubce modulace při 
různých modulačních frekvencích, viz. obr. 4.11.  
 

Hloubka 

modulace [%] 

A 

[mV] 

B 

[mV kHz-1] 

R SD 

[mV] 

20 40,4 ± 1,0 -5,64 ± 0,35 0,9962 1,2 

40 105 ± 4,8 -14,4 ± 1,62 0,9876 5,8 

60 216 ± 5,8 -30,3 ± 1,95 0,9959 7,0 

80 320 ± 11,0 -45,9 ± 3,71 0,9935 13,2 

 

Pro každou nosnou frekvenci a hloubku modulace byly zjištěny hodnoty 

směrodatných odchylek, relativních směrodatných odchylek a poměr signálu a šumu. 

Porovnáním těchto hodnot  jsem zjistila, že šum roste se zvyšující se hodnotou stupně 

modulace. Čím je také frekvence nižší, tím je šum vyšší. 
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Obr. 4.13. Šum detektoru při Cosc = 27 pF, fexp = 1225 kHz, modulační frekvenci 1 kHz a 
hloubce modulace 50% pro 2.10-4 mol/l KCl. Poměr signál/šum je roven 68,5. 

 

Na základě provedených optimalizačních měření  byly zvoleny  parametry pro další 

měření – frekvence nosné vlny 1225 kHz (při použitém kondenzátoru Cosc = 27 pF), 

modulační frekvence l kHz (při nižších frekvencích rostl šum) a hloubka modulace 50%. Tyto 
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optimální podmínky byly poté použity k proměření kalibrační závislosti roztoku KCl a 

k otestování detektoru v průtoku. 

 

 

4.2.3 Vliv koncentrace testovaného roztoku na optimální podmínky měření  

Účelem dalšího měření bylo zjistit, jak se liší optimální nosná frekvence obvodu při 

použití vyšší koncentrace roztoku KCl. Zvolena byla koncentrace o hodnotě 1.10-3 mol/l. Při 

použitém kondenzátoru COSC=27 pF byla zjištěna maximální odezva a nejnižší šum při 

optimální pracovní nosné frekvenci 1251 kHz, tedy při frekvenci vyšší než v případě roztoku 

2.10-4 mol/l KCl. Při této  frekvenci byl zjištěn vliv modulace na hodnotu výstupního napětí. 

Tato nosná frekvence byla modulována frekvencemi 1, 3, 5 a 0,5 kHz. Modulační frekvence 

100 Hz byla z důvodu vysokého šumu pro další měření vynechána. Pro 1.10-3 mol/l KCl byla 

sestrojena stejná závislost jako je na obr. 4.11. Parametry lineární regrese závislostí jsou v tab. 

4.11.  

 

 

Tabulka 4.11. Parametry regresních přímek závislosti odezvy na hloubce modulace při 
optimální modulační frekvenci 1251 kHz. 
 

Hloubka 

modulace [%] 

A 

[mV] 

B 

[mV kHz-1] 

R SD 

[mV] 

20 574,3 ± 59,52 -80,99 ± 20,05 0,9438 71,4202 

40 1153 ± 80,32 -157,7 ± 27,06 0,9718 96,3783 

60 1824 ± 111,8 -235,8 ± 37,67 0,9754 134,172 

80 2376 ± 224,2 -294,8 ± 75,53 0,9402 269,043 

 

Hodnoty korelačních koeficientů jednotlivých závislostí odezvy na hloubce modulace 

pro koncentraci KCl 1.10-3 mol/l byly porovnány s hodnotami pro koncentraci KCl 2.10-4 

mol/l. V případě vyšší koncentrace KCl byly hodnoty R nižší, tedy experimentální body méně 

vyhovují lineární závislosti.To však naprosto nebrání použití modulované frekvence k detekci 

i v koncentrovanějších roztocích. Rozdílné hodnoty optimální frekvence pro různě 

koncentrované roztoky KCl se projeví v nelinearitě kalibračních závislostí. . 

 

 
 

 37



4.2.4 Kalibrační závislost   
 

Při zjištěných optimálních podmínkách, tedy fexp.=1225 kHz, Cosc = 27 pF, fmod.= l 

kHz a hloubce modulace 50%, byla proměřena kalibrační křivka KCl (obr. 4.14).  
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Obr. 4.14. Kalibrační závislost výstupního napětí na koncentraci roztoku KCl při nosné 
frekvenci 1225 kHz, modulační frekvenci l kHz a hloubce modulace 50%. 

 

Hodnoty výstupního napětí pro kalibrační závislost byly proloženy polynomickou 

křivkou druhého stupně (4-6), parametry rovnice jsou uvedeny v tab. 4.12 
 

2
21 cBcBAU ⋅+⋅+=       (4-6) 

 
 
Tabulka 4.12. Parametry  A, B1, B2, R a SD pro rovnici (4-6) a pro roztok KCl 
Parametry kalibrační závislosti odezva – koncentrace   

Vzdálenost 

elektrod, 

[mm] 

A 

[mV] 

 

 

B R2
B1 

[mV.l/mol] 

BB2 

[mV.l2/mol2] 

SD 

[mV] 

5 -29,45 ± 11,72  (10,0 ± 1,5).105 (1,3 ± 0,27).109 0,9990 12,6 

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost   

 A 

[mV] 

BB1 

 [mV.cm/µS] 

BB2 

 [mV.cm2/µS2] 

R2 SD 

5 -39,39 ± 14,14  7,50 ± 1,29 0,07 ± 0,02 0,9988 13,8 
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Tři nejnižší hodnoty koncentrace byly použity jako v předchozí kalibraci k sestrojení lineární 

závislosti. Limit detekce a limit stanovitelnosti, tab. 4.14, byl vypočten ze vztahu (4-4) a      

(4-5): 

 

Tabulka 4.13  Parametry lineárních regresních kalibračních rovnic pro tři nejnižší testované 
koncentrace 8.10-5; 5.10-5 a  2.10-5 mol/l. 
 

 Parametry kalibrační závislosti odezva – koncentrace 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

A 

[mV] 

B  

 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

mol
lmV  

R SD 

[mV] 

5 

 

 (7,2 ± 1,1).105-12,2± 5,89 0,9893 4,5 

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 

 A 

 

 B 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
μS

cmmV  

R SD 

[mV]  [mV] 
 

 

 
5 -18,0 ± 6,34 5,31 ± 0,75 0,9903 4,3 

 
 
Tabulka 4.14. Vypočtené hodnoty LOD a LOQ roztoku KCl. 
 
Závislost napětí na koncentraci Závislost napětí na vodivosti 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

 

 

LOD 

[mol.l-1] 

LOQ 

[mol.l-1] 

LOD 

[μS cm-1] 

LOQ 

[μS cm-1] 

5  2.10-5 6.10-5 2,4 8,0 

 

 

 

4.2.5 Porovnání kalibračních závislostí s nemodulovanou a modulovanou frekvencí 

Kalibrační křivka roztoku KCl proměřená při optimálních podmínkách za podmínek 

modulované nosné frekvence byla porovnána s kalibrační křivkou, kde nosná frekvence 

modulována nebyla. Pro obě kalibrační závislosti byly vypočteny limity detekce a 

stanovitelnosti jak pro závislost napětí na koncentraci, tak i pro závislost napětí na vodivosti. 

Bylo zjištěno, že v případě kalibrační přímky, kde bylo měření prováděno s modulací nosné 
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frekvence při optimálních podmínkách, byly hodnoty LOD a LOQ nižší. Toto využití 

radiového obvodu tedy vedlo ke snížení limitu detekce a stanovitelnosti. 

 

Tabulka 4.15 Porovnání hodnot LOD a LOQ kalibračních závislostí pro roztok KCl při 
měření s modulovanou a nemodulovanou frekvencí. Data platí pro detektor s elektrodami o 
délce 5 mm. 
 

Závislost odezvy na 

koncentraci 

Závislost odezvy na 

vodivosti 

Experimentální podmínky 

LOD 

[mol.l-1] 

LOQ 

[mol.l-1] 

LOD 

[μS cm-1] 

LOQ 

[μS cm-1] 

modulovaná frekvence 

 

2.10-5 6.10-5 2,4 8,0 

5.10-5 2.10-4nemodulovaná frekvence 7,01 23,4 
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4.3 Měření odezvy detektoru v průtoku 
Testovaný bezkontaktní vodivostní detektor byl zapojen do průtokového systému. 

Celá aparatura se skládala z lineární pumpy (Labio, ČR), pomocí které bylo nosné médium – 

deionizovaná voda, pumpována ze zásobníku rychlostí 1500 μl/min detekční celou. Vzorek 

byl dávkován injekční stříkačkou do dávkovací smyčky o vnitřním průměru 1,45 mm, délce 3 

cm a objemu 0,0495 cm3. Průtoková rychlost nosného média, deionizované vody, byla 

záměrně zvolena tak, aby se alespoň z části zabránilo disperzi způsobené větším průměrem 

používané trubičky s detekčními elektrodami. Měření byla prováděna s detektorem 

s elektrodami o délce 5 mm a při optimálních podmínkách pro měření s modulovanou 

frekvencí. Nejprve byla změřena odezva detektoru po nadávkování zóny vzduchu (obr. 4.15), 

jako příklad systému v němž nedochází k disperzi mezi zónou vzorku (zde vzduchu) a 

nosným médiem (deionizovanou vodou). 
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Obr. 4.15. Odezva detektoru na nadávkovanou zónu  vzduchu.  

 

V dalších měřeních byly testovány vzorky různých vod. Použity byly: vodovodní voda a 

balené vody z běžné obchodní sítě, Dobrá voda, Toma Natura, Mattoni a  Bonaqua. Odezvy 

jsou na obr. 4.16. 

  

 

 

 41



0 10 20 30 40 50 60

0

500

1000

1500

2000

2500
U

, m
V

t, s

 
Obr.4.16. Odezva detektoru při nadávkování vzorků testovaných vod.  
Mattoni – zelená křivka, Dobrá voda – modrá křivka, vodovodní voda – černá křivka, Toma 
Natura – růžová křivka, Bonaqua – oranžová křivka.  
 

Obrázek 4.16 zobrazuje odezvy na pět vzorků vod. V porovnání s odezvou na vzduch 

je zřetelně vidět značná disperze zón vzorku v nosném mediu (odezva na vody má pozitivní 

hodnotu, protože testované vody mají vyšší vodivost než voda deionizovaná, v případě 

vzduchu je tomu naopak, zóna vzduchu má vodivost menší). Minerální voda Mattoni – má 

z testovaných vod vodivost nejvyšší. Následuje Bonaqua. Prostřední hodnota přísluší 

vodovodní vodě. Menší vodivost než voda vodovodní má Toma Natura a nejmenší vodivost 

byla zaznamenána pro Dobrou vodu. 

 

Pro porovnání chování detektoru za statických podminek – viz předchozí měření, kdy byl 

vzorek do detekční cely nasát a měření probíhalo v klidném roztoku, a v průtokovém systému 

byla proměřena kalibrační křivka roztoku pro roztok KCl za stejných experimentálních 

podmínek podmínek jako v kapitole 4.2.4. Výsledku jsou na obr. 4.17 a v tab. 4.16. Tři 

nejnižší hodnoty koncentrace byly použity jako v předchozí kalibraci k sestrojení linearní 

závislosti, parametry jsou v tab. 4.17. Limit detekce a limit stanovitelnosti byly vypočteny ze 

vztahu (4-4) a (4-5) a porovnány s hodnotami získanými při statickém měření, viz tab. 4.18. 

Hodnoty LOD a LOQ jsou pro oba režimy měření srovnatelné. 
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Obr. 4.17. Kalibrační závislost výstupního napětí na koncentraci roztoku KCl v průtokovém 
uspořádání .  
 
 
 
Tabulka 4.16. Parametry  A, B1, B2, R a SD  pro kalibrační rovnici (4-6) a pro roztok KCl 
získané v průtokovém uspořádání. 
 
Parametry kalibrační závislosti odezva – koncentrace   

Vzdálenost 

elektrod, 

[mm] 

A 

[mV] 

 

 

B BB1 

[mV.l/mol] 

B2 

[mV.l2/mol2] 

R2 SD 

[mV] 

5  (2,29 ± 0,82).105 (4,0 ± 1,5).108-6,59 ± 6,33 0,9956 6,8 

Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost   

 A 

[mV] 

B BB1 

 [mV.cm/µS] 

B2 

 [mV.cm2/µS2] 

R2 SD 

[mV] 

5 (2,10 ± 0,85).10-2-8,88 ± 7,01  1,73 ± 0,64 0,9955 6,8 
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Tabulka 4.17  Parametry lineárních regresních kalibračních rovnic pro tři nejnižší testované 
koncentrace KCl, 8.10-5; 5.10-5 a  2.10-5 mol/l. Průtokové uspořádání. 
 

 Parametry kalibrační závislosti odezva – koncentrace 

Vzdálenost 

elektrod 

[mm] 

 A 
 
 
 
 

[mV] 

B 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

mol
lmV  

R SD 

[mV] 

 2,17 ± 0,54 (8,33 ± 0,96).104 0,9934 0,4 5 
 Parametry kalibrační závislosti odezva – vodivost 
 

 A 

[mV] 

B R SD  
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
μS

cmmV   
 
  1,49 ± 0,57 0,62 ± 0,07 0,9942 0,4 
 

 
 
 
Tabulka 4.18 Porovnání hodnot LOD a LOQ kalibračních závislostí pro roztok KCl při 
měření s modulovanou frekvencí bez a s zapojením do průtoku. Data platí pro detektor 
s elektrodami o délce 5 mm. 
 

Závislost napětí na 

koncentraci 

Závislost napětí na 

vodivosti 

Experimentální podmínky 

LOD 

[mol.l-1] 

LOQ 

[mol.l-1] 

LOD 

[μS cm-1] 

LOQ 

[μS cm-1] 

 

statické uspořádání 

 

2.10-5 6.10-5 2,4 8,0 

 průtokové uspořádání 1,5.10-5 5.10-5 1,9 6,2 
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5 Závěr 
Bylo potvrzeno, že testovaný bezkontaktní vodivostní detektor s integrovaným 

obvodem TDA 1072A lze použít pro měření střídavého signálu prošlého detekční celou. Tím 

byl hlavní cíl diplomové práce splněn.  

V první části práce byly za účelem zvýšení citlivosti detektoru  pro jednotlivé 

vzdálenosti elektrod 1, 3 a 5 mm zjištěny optimální hodnoty pracovní frekvence a amplitudy. 

Při těchto podmínkách byly proměřeny kalibrační křivky roztoků KCl a K2SO4. Bylo zjištěno, 

že odezva detektoru ve zkoumaném rozmezí vzdáleností elektrod nezávisí na jejich 

vzdálenosti. Z průběhu kalibračních závislostí lze usoudit, že detektor je vhodný pro nízké 

koncentrace iontových látek, přičemž  odezva je řízena především vodivostí roztoku a 

nikoli valencí elektrolytu. Z hodnot standardních odchylek byly vypočítány limit detekce a 

limit stanovitelnosti  pro všechny tři zkoumané vzdálenosti. Jednotlivé hodnoty se od sebe 

příliš nelišily. Pro další měření byla zvolena vzdálenost elektrod 5 mm. Pro tuto vzdálenost 

byl LOD = 5.10-5 mol/l (7,01 µS cm-1) a LOQ = 2.10-4 mol/l (23,4 µS cm-1). 

V druhé části práce byla měřena odezva detektoru při modulaci vstupní frekvence . 

Byly nalezeny optimální podmínky pro detekci – kapacita vnějšího (ladícího) kondenzátoru 

27 pF, nosná frekvence 1225 kHz, modulační frekvence 1 kHz a hloubka modulace 50 %. Při 

těchto podmínkách byla proměřena kalibrační závislost roztoku KCl a bylo zjištěno, že 

modulace nosné frekvence vede k nižším hodnotám LOD =  2.10-5 mol/l (2,4 μS cm-1) a 

LOQ = 6.10-5mol/l (8,0 μS cm-1).  

V třetí části práce byl detektor zapojen do průtokového systému a byly měřeny odezvy 

na různé typy vod, přičemž jednotlivé typy je detektor schopen velmi dobře rozlišit. Za 

průtokových podmínek byla rovněž proměřena kalibrační křivka KCl a bylo zjištěno, že 

hodnoty LOD =  1,5.10-5 mol/l (1,9 μS cm-1) a  LOQ = 5.10-5 mol/l (6,2 μS cm-1) se oproti 

měření za statických podmínek příliš nezmění. 
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