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Princip měření ozonu Brewerovým spektrometrem

Úkolem je změřit koncentraci ozonu v atmosféře. Využívá se toho, že každou průhlednou 
látku a tedy i plyn ozon můžeme považovat za optický filtr. U filtru zjistíme jeho barvu tak, že 
jím necháme procházet bílé světlo (např. ze Slunce, které je zdrojem všech vlnových délek 
záření). Budeme-li mít červený filtr všechny vlnové délky (barvy) zachytí a propustí pouze 
barvu červenou. Proto se nám filtr jeví jako červený. Ozon zachytává určité vlnové délky UV 
záření a pro jiné vlnové délky je propustný. 
Při měření koncentrace ozonu v atmosféře se použije jako zdroje záření Slunce nebo při 
měření za polární noci lze použít i odraz slunečního záření od Měsíce. Spektrometrem měříme 
současně na dvou vlnových délkách. Na jedné, kterou ozon neovlivňuje (tím získáme 
informaci o okamžitém stavu atmosféry – její propustnosti a intenzitě záření) a na druhé 
vlnové délce, jejíž intenzita je ozonem ovlivňována. Z poměru obou změřených signálů lze 
dopočítat koncentraci ozonu v atmosféře. Uvedený princip lze použít i pro jiné plyny jako 
SO2, NO apod. Brewerův spektrometr využívá pro měření informaci z pěti současně 
měřených vlnových délek v oblasti 286–363 nm.

UV záření a Dobsonovy jednotky

Pro měření přírodních veličin se používají jednotky SI (System International), pomocí nichž 
jsme schopni vyjádřit ostatní jednotky, které známe, např. jako volt, ampér, watt, koňská síla 
či BTU (British Temperature Unit). Různé oblasti lidské činnosti si historicky zavedly pro 
měření vlastní označení jednotek obvykle podle význačných lidí, kteří se o daný obor 
zasloužili. 
S Dobsonovou jednotkou je to obdobné. Při měření množství ozonu a jeho chování jako 
optického filtru proti UV záření je důležitý počet molekul v jednotce objemu. Ozon je plyn, 
proto při různém tlaku ve stejném objemu bude různý počet molekul a tím i různá koncentrace 
ozonu. Dobsonova jednotka udává počet molekul za konstantního tlaku v jednotce objemu. 
Pak i při různém tlaku (ten se mění s nadmořskou výškou a ve vrchních vrstvách atmosféry je 
už téměř vakuum) dostaneme vždy správnou hodnotu. 

UV záření a UV index

Slunce je zdrojem celého spektra elektromagnetického záření. Znamená to, že kromě 
světelného záření vysílá i záření v tepelné, radiové, ultrafialové a v dalších oblastech 
elektromagnetického spektra. Nositelem energie záření jsou fotony. Jejich energie záleží na 
vlnové délce záření. Čím kratší vlnová délka, tím větší energie fotonu daného záření. Energie 
ultrafialového záření (UV záření) je dostatečná k tomu, aby poškodila živé organismy. Proto 
při předpovědi počasí je pro nás zajímavá předpověď hodnoty UV záření v oblasti vlnových 
délek, která je pro člověka potenciálně nebezpečná. Neprovádí se to přímo v technických 
jednotkách intenzity záření v mW/m2 povrchu, ale na stupnici UV indexu obvykle v rozsahu 
0–16. Ve střední Evropě vystačíme s rozsahem 0–9. Důvodem je rozdílná citlivost pokožky na 
jednotlivé vlnové délky záření. UV index toto zohledňuje. Zvýšení hodnoty o jeden stupeň 
UV indexu odpovídá nárůstu intenzity UV záření o 25 mW/m2. Každý člověk podle svých 
genetických dispozic reaguje jiným způsobem na stejné množství (intenzitu) UV záření. 
Lékaři proto rozdělili naší populaci do 4 fototypů, podle toho jak reagují na Slunce (zda se 
opálí, zhnědnou či pouze pokožka odpoví zarudnutím). Lidé citliví na sluneční záření vědí, do 
kterého fototypu patří a jak dlouho je pro ně bezpečné zůstat na slunci při daném UV indexu. 
Jedním z výstupů Brewerova spektrometru je i měření celkového dopadajícího UV záření a 
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podrobné měření přes jednotlivé vlnové délky. Tato měření slouží též jako podklad pro 
monitoring a předpověď UV indexu.

Technika

Pro splnění úkolu bylo zapotřebí nainstalovat spektrofotometr Brewer typ MK III, zajistit jeho 
propojení s pracovištěm Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové pomocí 
komunikace přes družici a jeho spolehlivý provoz i při výpadku napájení polární stanice 
Marambio. 
Brewerův spektrofotometr je optický přístroj, který sleduje dráhu Slunce. Musí být instalován 
s volným výhledem na obzor (sleduje Slunce od jeho východu po západ). Neustále se za 
Sluncem otáčí. Je proto instalován na trojnožce na přesném polohovacím zařízení (tracker). 
Protože pracuje i v podmínkách polární zimy, je vyhříván, aby jeho vnitřní teplota byla vždy 
vyšší než 0 °C. Optimálně vyšší než 10 °C. Aby byla zaručena přesnost navigace, musí být 
ustaven do roviny a správně orientován na světové strany. Celá konstrukce je značně robustní, 
aby odolávala poryvům větru převyšující 120 km/h. 
Komunikace je svedena do řídicího počítače, který se stará pomocí časového serveru o 
přesnou synchronizaci času. Časový signál se přijímá z družic systému GPS. Kvůli časovým 
zpožděním nelze použít synchronizaci přes internet a komunikační družici. Vzdálený optický 
dohled je zajišťován kamerou. Lze kontrolovat stav přístroje a informace o místním počasí, 
které jsou doplňujícími informacemi pro nastavování a kontrolu chodu přístroje. Pro vzdálený 
přístup a nastavování celého měřicího řetězce byla využita komunikace přes družici Inmarsat. 
Bylo to voleno s ohledem na cenu a spolehlivost komunikace v požadovaných druzích 
provozu. O zálohování při výpadku energie se stará záložní zdroj UPS.


