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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh laboratorního systému pro monitorování 

výskytu povrchových vad. V první kapitole je uvedena charakteristika vad při plynulém 

odlévání oceli. Dále popisuje průzkum trhu diagnostických zařízení pro identifikaci 

povrchových vad. V další kapitole je tato práce zaměřena na zapojení laserového snímače 

vzdálenosti a popis, jak budou data ukládána ve výpočetním nástroji Matlab za pomocí 

toolboxu Data aquisition a měřící karty NI PCI – 6221 (37 – pin). 

V závěrečné části práce je prozkoušen laserový snímač vzdálenosti, kde jsou 

proměřeny povrchy odlišných druhů materiálu. 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on a proposal of laboratory system for monitoring occurrence of 

surface defects. In the first chapter there is a characteristic of defects in continuous steel 

casting. Furthermore, the first chapter describes a market research of diagnostic devices for 

surface defects identification. The following chapter focuses on connection of a laser 

measurements sensor and a data deposit method description of a computational tool Matlab 

with the assistance of Data Acquisition Toolbox and a Measuring Card NI PCI – 6221 (37 – 

pin) 

Laser measurement sensor is tested in the final part of this thesis, where surfaces of 

various materials are measured. 
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1. Úvod 

S rychlým rozvojem techniky a intenzifikace výroby oceli se zvyšují nároky na čistotu 

a jakost oceli. Plynulé i klasické lití do kokil jsou hutnickými pochody, při nichţ není moţno 

se zcela vyhnout výskytu vad. 

 

Vady ocelových předlitků a s nimi související zmetkovitost jsou jevy neodlučitelně 

spjaté s výrobou oceli, poněvadţ jejich podstata spočívá v neurčitosti lidského poznání a 

jednání. Jestliţe máme omezit výskyt vad a zmetkovitosti na co nejmenší míru, pak z toho 

plyne, ţe se musíme těmito jevy zabývat a určit co nejpřesněji příčinné souvislosti, které 

vedou k vadám a stanovit také jejich rozsah. Identifikace vad spojená se stanovením příčin 

jejich vzniku a se stanovením opatření jejich výskytu a prevenci vychází nejprve ze 

vzhledových a technologických znaků. Rozhodující význam pak mají informace pocházející 

ze sběru dat o podmínkách výroby. Klasifikace vad je zaměřená pouze na podélné trhliny. Pro 

návrh k laboratornímu systému jsem se zaměřil na povrchové rohové trhliny. 

 

Cílem diplomové práce je návrh a realizace laboratorního diagnostického zařízení pro 

identifikaci a monitoring povrchových vad materiálů, který vychází z filozofie provozní 

diagnostiky a monitorovaní vad na zařízení plynulého odlévání oceli.  

 

Cílem je navrhnout typ vhodného snímače, provést jeho propojení do laboratorního 

diagnostického systému s vyuţitím softwarového prostředku Matlab a s pomocí toolboxu 

Data aquisition, Simulinku a měřící karty NI PCI – 6221 (37 – pin). 

 

V rámci testování systému, tzn. proměřením některých povrchů materiálu, pak zjistit 

moţnosti, přednosti a nedostatky navrţeného řešení při monitorování povrchů snímaných 

vzorků.  
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2. Charakteristika vad kontislitků při plynulém odlévání 

oceli 

2.1 Klasifikace vad kontislitků 

2.1.1 Tvorba vad plynule odlitých ocelových předlitků a způsob jejich 

odstraňování  

 Poţadavek vyššího vyuţití surovin se významně dotýká hutnictví a spolu s cílem 

zajistit vyšší efektivnost výroby vede k uplatnění nových efektivních technologií a 

maximálnímu vyuţití kovové substance. S rychlým rozvojem techniky a intenzifikace výroby 

oceli se však zároveň zvyšují nároky na čistotu a jakost oceli. Plynulé i klasické lití do kokil 

jsou hutnickými pochody, při nichţ není moţno se zcela vyhnout výskytu vad. Stejně jako při 

lití oceli do kokil se i při plynulém lití přivádí tekutá ocel studeného krystalizátoru, kde je 

povrch oceli vystaven působení oxidační atmosféry. Při obou způsobech lití probíhá tuhnutí 

od obvodu ke středu, takţe i v tomto ohledu jsou podmínky shodné. Je však třeba zdůraznit, 

ţe při správné technologii lití je moţno vadám zabránit. Správnou technologií lití se rozumí 

dobrý stav zařízení a přesné dodrţování podmínek lití. Na plynule odlitých ocelových 

předlitcích se vyskytují nejrůznější druhy vad. Stav vzniku vad na předlitku bývá různý podle 

druhu licího zařízení, rozměrů a tvaru předlitku, druhu oceli a provozních podmínek.  

2.1.2 Typy vad 

Typy uváděných povrchových vad jsou zřejmé z následujícího obrázku (Obr. 1). [7] 

V klasifikaci vad a typu vad jsem se zabýval pouze podélnými trhlinami. Pro návrh 

k provoznímu systému byla tato práce zaměřena na povrchové vady číslo 2, tzv. povrchové 

rohové trhliny, které vidíme na obrázku 1. [7] Vedle povrchových vad existují také další 

důleţité vady, které ovlivňují kvalitu kontislitku. Vybraný monitorovací prostředek se 

však zabývá pouze monitorováním povrchových vad (povrchových rohových trhlin).  

K hlavním příčinám diagonálních rohových trhlin, které se objevují na rozhraní dvou různých 

front tuhnutí, a které jsou spojeny s kosočtverečností, patří: 

- nestejnoměrné ochlazování krystalizátoru v důsledku nesprávné teploty vody 

(na vstupu a výstupu), rychlosti chladící vody, rychlostí lití nebo v důsledku 

tvorby usazenin v chladícím kanálu krystalizátoru; 

- vysoká deformace, způsobena nadměrně dlouhým provozem krystalizátoru; 

- nesprávná souosost krystalizátoru a pláště;  
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Nesprávná konicita krystalizátoru, deformace v rozích, nesprávná kostrukce rohů a 

nesousost mezi krystalizátorem a pláštěm – to všechno jsou potenciální příčiny podélných 

trhlin. Tyto faktory ovlivňují stejnoměrný obvod tepla v krystalizátoru. Nemůţe – li lokálně 

tenká licí kůra odolat ferostatickému tlaku, v kritické zóně se objeví podélné trhliny. [7] 

  

 

Obr. 1 Povrchové vady [7] 

1. Příčné rohové trhliny; 

2. Podélné rohové trhliny; 

3. Příčné trhliny; 

4. Podélné trhliny na stěně; 

5. Hvězdicové trhliny; 

6. Oscilační vrásky; 

7. Bodliny; 

8. Makrovměstky; [7] 

 Vady plynule odlitých předlitků je moţno rozdělit na vady povrchové a vnitřní. Jak jiţ 

bylo uvedeno, v této práci jsem se zaměřil pouze na podélné povrchové vady.  
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Povrchové vady předlitků: 

- podélná trhlina na hraně předlitku; 

- podélná trhlina na ploše blízko středu; 

- podélná trhlina na čele blízko hrany s doprovodným podélným zmáčknutím; 

Podélné trhliny vznikají v době, kdy povrch předlitku jiţ ztratil styk s krystalizátorem, 

avšak pevnost vnější kůry předlitku je menší neţ napětí ve ztuhlé vnější kůře. Výskyt 

podélných trhlin převládá mezi vnějšími vadami především při odlévání nízkouhlíkových 

uklidněných ocelí do bramového tvaru. [1] 

 Hlubší rozbor příčin podélných trhlin ukázal, ţe při odlévání bramových předlitků se 

podélné trhliny vznikající na širších stěnách předlitku vyskytují především z těchto důvodů: 

a) oceli náchylné k trhlinám, vzhledem k jejich chemickému sloţení; 

b) malá konicita úzkých stran; 

c) nerovnoměrná vrstva licího prášku; 

d) špatné řízení hladiny v krystalizátoru; 

e) silné opotřebení krystalizátoru a jeho špatný povrch; 

f) špatná oscilace; 

g) nedostatečné podepření pod krystalizátorem; 

h) nerovnoměrná chlazení; [7] 

Z rozboru těchto trhlin vycházejí i opatření k odstranění vzniku trhlin. V některých 

případech bývá vznik podélných trhlin spojován i s nesprávným metalurgickým průběhem při 

výrobě oceli. Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím vznik podélných trhlin je licí rychlost. 

Existuje zde přímá závislost na konstrukci krystalizátoru, jejíţ změnou lze i při vysokých 

licích rychlostech vzniku podélných trhlin zabránit.  

 Podélné trhliny vznikají z důvodu metalurgického a jejich vzniku napomáhá zvýšená 

teplota a nadměrně vysoká rychlost lití. Značný vliv na výskyt těchto trhlin má sloţení a 

čistota oceli, a rovněţ správná dezoxidace. Pokud jde o odlévání různých profilů, je třeba brát 

v úvahu, ţe u předlitků čtvercového průřezu vznikají buď trhliny na zaoblených rozích nebo 

zkosených hranách, či v jejich bezprostřední blízkosti. Nepřevyšuje-li teplota lití stanovenou 

hodnotu, je příčinou trhlin obyčejně poškození krystalizátoru nebo jeho špatné středění. Tyto 

vady se mohou odstranit výměnou krystalizátoru nebo vyrovnáním středu krystalizátoru 

vzhledem k metalurgické ose ZPO a k vodícím prvkům výtaţného mechanismu.  
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Nejnáchylnější k tvorbě trhlin je kruhový průřez. Poměrně malý povrch vzhledem 

k objemu způsobuje delší doba tuhnutí jádra předlitku. Rychle ztuhlá povrchová kůra brání 

smršťování vnitřních vrstev a vytvářejí se podmínky příznivé pro vznik trhlin. Náchylnost 

k tvorbě podélných trhlin se také zvyšuje, jak jiţ bylo uvedeno, s vyšší taţnou rychlostí a 

s vyšší teplotou. Tvorbě trhlin na kruhových předlitcích lze zabránit, podobně jako u jiných 

tvarů, vhodně zvolenou optimální teplotou oceli a optimální taţnou rychlostí a taky úpravou 

krystalizátoru s vhodnou konicitou. Na branách, stejně jako u čtvercových předlitků, se trhliny 

na hranách mohou objevit v těch případech, kde je poloměr zaoblení krystalizátoru příliš 

velký, a naopak trhliny v bezprostřední blízkosti hran svědčí o tom, ţe poloměr zaoblení je 

příliš malý. Způsob odstranění vady je v takovém případě především ve správné volbě 

poloměru zkosení hran a volbě odpovídající konicity krystalizátoru. Podélné trhliny na ploše 

předlitku, které nejsou v zaoblené nebo zkosené části průřezu a jsou ve směru osy předlitku, 

dělíme na trhliny blízko středu a blízko hrany. Uvedený druh trhlin můţe být způsoben 

nerovnoměrným chlazením v krystalizátoru nebo nerovnoměrným ochlazováním předlitků 

v sekundární sekci.  Trhliny v sekundárním chlazení mohou nastat v případě, ţe trysky 

přímého chlazení nejsou funkční nebo jsou mimo osu chlazení. Tento defekt je rovněţ 

průvodním jevem při zborceném krystalizátoru, zvláště v tzv. „horké zóně“, tj. v blízkosti 

hladiny oceli krystalizátoru. Je rovněţ známo, ţe vznik podélných trhlin také ovlivňuje jakost 

pouţitého licího prášku. V závodě NIkon Kokan čelí vzniku podélných trhlin tím, ţe s cílem 

vyhnout se prudkému ochlazování těsně pod krystalizátorem, kde je pevnost tuhé kůry ještě 

malá, změnili úhel rozevření rozprašovacích trysek z 50 na 80 a zavedli tak systém dvojitého 

překrytí, přičemţ současně dbají na to, aby obsah S v oceli nepřesáhl 0,025 hmotn.%. [1]. Na 

obrázku 2 jsou zobrazeny podélné rohové trhliny a v tabulce 1 jsou příčiny vzniku těchto 

trhlin.  
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Obr. 2 Podélné rohové trhliny [7] 

 

 

Tabulka 1: Příčiny vzniku podélných rohových trhlin 
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3. Možnosti technické diagnostiky při diagnostice vad 

 Pro diagnostiku vad za vysokých teplot kontislitku jsme potřebovali zařízení s velmi 

vysokou přesností. 

3. 1 Průzkum trhu 

3.1.1 Firma MICRO - EPSILON 

 Firmou mikro-epsilon mi byly doporučeny dvě zařízení, které by se daly vyuţít pro 

tuto aplikaci.   

a) Dálkoměr ILR 1181/82 pracuje s přesností +- 2 mm. Měří do vzdálenosti 30 m bez 

odrazky a do vzdálenosti 150 m s odrazkou. Cena snímače ILR 1181-30 je 24.920,-

Kč, ILR 1182-30 je 28.280,-Kč + cena kabelu. ILR 1182-30 je rychlejší; 

b) Snímač ILD1302-200 měří s měřícím rozsahem 200 mm. Rychlost vzorkování je 

750Hz. Přesnost 500 um. Snímač můţete umístit aţ do vzdálenosti 260 mm od 

měřeného objektu. Cena snímače je 20.358,-Kč. + cena za kabel. Tento snímač se dá 

nalézt na webových stránkách, např. http://www.micro-epsilon.cz/news/Archiv/2009-

11-10-ILD1302/index.html; 

Pro měření ve vysokých teplotách by se muselo pouţít chlazení, např. proudem 

vzduchu. Pokud by byla moţnost snímač umístit do větší vzdálenosti od měřeného materiálu, 

pak byl doporučen dálkoměr ILR 1181. Snímač dokáţe měřit vzdálenost k materiálu aţ o 

teplotě 1100°C. 

3.1.2 Firma SICK spol. s.r.o 

Podobné aplikace jsou řešeny laserovým snímačem vzdálenosti DT500. K dispozici 

jsou typy s dosahem 7, 30 a 70 m. Pro naši aplikaci by se dal pouţít jako vhodný typ DT500-

A311 (dosah 7 m, výstup 4...20 mA, přesnost je 0,1 mm, opakovatelnost je 1 mm.), K 

dispozici je také drţák. Cena tohoto snímače je 32 052,-Kč + cena BEF-DSD T drţák s 

regulací 1131,- Kč a konektor s kabelem 10 m 406,- Kč.  

Obdobné vyuţití snímačů DT500 je realizováno např. v TŢ, ve Vítkovicích apod. 

3.1.3 Firma TURCK s.r.o. 

Na základě informací ohledně aplikace, kde potřebujeme měřit vzdálenost, mi firma 

nabídla dva druhy laserových senzorů. Oba tyto senzory jsou přímo nasazeny v podobných 

aplikacích. Vzhledem ke zkušenostem mi byl doporučen senzor LT7, který dokáţe měřit z 

http://www.micro-epsilon.cz/news/Archiv/2009-11-10-ILD1302/index.html
http://www.micro-epsilon.cz/news/Archiv/2009-11-10-ILD1302/index.html
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větší vzdálenosti a tím je více chráněn před sálavým teplem na kontilití. U LT7 je rovněţ 

moţnost návštěvy přímo na provoze ve Vítkovicích.  

a) Snímače pro měření aţ 10 m: 

LT7PIDQ, optosenzor LASER, jehoţ cena je 56 726,- Kč; 

b) Snímače pro měření aţ 5 m: 

LT3PI  optosenzor LASER, cena tohoto přístroje je 20 500,- Kč; 

3. 2 OptoNCDT 1302/200 

 Je to zařízení, které jsem aplikoval při diagnostice vad na kontislitku. Prvním úkolem 

bylo přístroj zprovoznit a zapojit. Zařízení muselo být připravené tak, aby byl paprsek kolmo 

na povrch cíle. Senzor pracoval na principu optického trojúhelníku, který byl viditelný. Pro 

měření bylo vyuţito analogového výstupu 4-20 mA, ke kterému se musel pouţít patřičný 

kabel. Posléze jsem pomocí grafu mohl odměřovat vzdálenost. Naměřená vzdálenost se 

zároveň zobrazí na PC. Přístroj je moţné pouţít i s kabelem na digitální výstup s rozhraním 

RS422. K dispozici je příslušný demo software, který je volně staţitelný na stránkách firmy 

Micro-epsilon. Obrázek 3 znázorňuje schéma laserového snímače vzdálenosti.  Protokol je 

popsán v manuálu. Na Obrázku 4 je znázorněn axiální konektor a v tabulce 2 je obsazení 

kolíků konekoru. Tabulka 3 nám zobrazuje technická data pro zařízení ILD 1302.  
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Obr. 3 Schéma laserového snímače 
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Axiální konektor 

 

Obr. 4 Axiální konektor [5] 

 

Tabulka 2 : Obsazení kolíků konektoru [5] 
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Tabulka 3 : Technická data [5] 

Typ                                             ILD1302- 200 

Princip měření Laseroptical triangulation 

Měřící rozsah [mm] 200 

Začátek měřícího rozsahu [mm] 60 

Střední rozsah [mm] 160 

Konec měřícího rozsahu [mm] 260 
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4. Návrh laboratorního systému pro monitorování a 

diagnostiku povrchových vad 

 Před návrhem laboratorního systému bylo nutné uvést povrchové vady, které by měl 

přístroj v budoucnu monitorovat. Především jsem se zaměřil na podélné rohové trhliny, které 

byly popsány v kapitole 2. 

4.1 Návrh provozního systému  

Návrh laboratorního systému vychází z filozofie provozního systému diagnostiky a 

monitoringu vad, který je velmi ovlivněn technologií plynulého odlévání oceli, kdy ocel 

z pánve je přes mezipánev odlévána do krystalizátoru, kde postupně tuhne a je okamţitě 

z krystalizátoru vytahována (vytlačována zejména vlastní vahou) do oblasti sekundárního a 

terciárního chlazení. V oblasti sekundárního chlazení je proud tuhnoucí oceli ochlazován 

proudy vody, je válečky usměrňován, a taţné válečky pomáhají vytahovat ocel 

z krystalizátoru. Tak vzniká nepřerušený slitek oceli (tzv. kontislitek). [1] Mým cílem bylo 

dojít k návrhu systému, pomocí něhoţ bychom snímali kontislitek ze všech stran, tak 

abychom diagnostikovali povrchové vady (podélné rohové vady (Obr. 2)). Návrh předpokládá 

umístění čtyř laserových snímačů vzdálenosti v oblasti za rovnacím zařízením, které by 

snímaly celý povrch ze všech stran kontislitku (Obr. 5). Nasnímané data by byly ukládány do 

monitorovacího systému, který by plnil úlohu systému pro podporu rozhodování při řízení 

tohoto procesu. Pracovník by měl k dispozici monitor, který by měl zobrazovat čtyři okna, ve 

kterých by se analyzovaly povrchy jednotlivých stran kontislitku. V případě vady na povrchu 

by měl být schopen systém dát výstrahu.  
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Obr. 5 Schéma návrhu provozního systému 



 

14 

 

4.2 Návrh laboratorního systému  

V této práci je řešena úvodní fáze této problematiky, ve které je vytvářen a testován 

laboratorní systém. Pozornost v rámci řešení této práce je věnována především na zapojení 

laserového snímače vzdálenosti, tak aby byly snímané data uloţeny do PC a také na 

proměření některých povrchů, např. kovového slitku. Měřená data jsou ukládána pomocí 

měřící karty NI PCI 6221 (37 – pin). Návrh laboratorního systému je znázorněn na obrázku 6. 

Zdroj napětí U

L1 N PE

Měřící karta  NI PCI 6221 (37  pin).

Axiální konektor 
OptoNCDT 
1302/200

Kontislitek

Metex  MX 9810A

PC s prog. Matlab

 

Obr. 6 Návrh laboratorního systému 

Základem laboratorního systému je laserový snímač OptoNCDT 1302/200, který byl 

popsán v kapitole 3.2 a měřící karta NI PCI 6221 (37 – pin).  

Měřící karta firmy National Instruments do slotu PCI je poměrně výkonným zařízením 

(Obr. 7), jak pro snímání, či měření analogových nebo binárních elektrických signálů, tak i 

pro generování takových signálů.[3] 

 Na úrovni softwaru je karta schopna spolupracovat s operačním systémem Windows a 

s prostředími Matlab a LabView.  
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Obr. 7 Měřící karta NI PCI 6221 (37 – pin). 

Pro diagnostické měření byl sestaven počítač s těmito parametry:  

 Základní deska s PCI slotem; 

 Procesor AMD Sempron 2800 + 1.60 GHz; 

 1 GB operační paměť RAM; 

 Paměťový disk s kapacitou 20GB; 

 Operační system Windows XP SP2; 

 

 Technická specifikace karty NI PCI 6221(37 – pin):  

 -16 – bit, 250 ks/s, 16 analogových vstupů s 37 – pin D-Sub; 

 Dva 16 – bitové analogové výstupy (833ks/s); 

 10 digitálních I/O linek, 32 – bitové čítače, digitální spouštění; 

 Korelované DIO (2 linky, 1 MHz); 

 37 – pin D – Sub konektor; 

 Ovládače NI – DAQmx a software NI LabVIEW SignalExpress; 
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S touto měřící kartou je moţno propojit Matlab a za pouţití Simulinku pak snímaná 

data ukládat do PC a zpracovávat různými způsoby. Na Obr. 8 je znázorněn konektor canon 

37 – pin zapojený do D – Sub konektoru měřící karty NI PCI 6221 (37 – pin). 

 

Obr. 8 Pinout NI PCI – 6221(37-pin)  
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5. Postup měření 

5.1 Diagnostické měření pomocí měřící karty NI PCI 6221 (37 – pin) 

Aby bylo moţno snímat povrch daného materiálu (kontislitek, kov) pomocí karty NI 

PCI 6221 (37 – pin), musel být správně nastaven program Matlab, kde postup nastavení byl 

uveden v dostupné literatuře [2]. Poté bylo provedeno měření v programu Matlab. [3] 

Postup měření: 

1) Měření v programu Matlab – pro snímaní vstupního signálu bylo pouţito toto 

zapojení: 

a) Generátor Metex  MX 9810A; 

b) Svorky a propojovací kabely; 

c) Konektor canon 37 – pin zapojený do D – Sub konektoru měřící karty NI PCI 

6221 (37 – pin); 

Propojovací kabel se svorkami byl napojen na analogový vstupní konektor AI 8 a 

uzemněný konektor AI GND 24. Na generátoru byl spuštěn kontinuální sinusový signál o 

frekvenci 36 Hz. 

 Byl spuštěn program Matlab, v jeho základní obrazovce jsem spustil Simulink a v něm 

vybral Library browsers. V knihovně jsem postupoval následovně, otevřel jsem si poloţku 

Data acquisition toolbox a v něm vybral Analogový vstup (Obr. 9) a ten vloţil do nového 

okna Simulinku. 
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Obr. 9 Knihovna simulinku – výběr analogového vstupu 

Stejným způsobem jsem vloţil do knihovny blok Scope, Simout, Čas a Hodiny.  

Simulink Library Browsers → poloţka Simulink → Sinks → Simout. 

Simulink Library Browsers → poloţka Simulink → Sinks → Scope. 

Simulink Library Browsers → poloţka Simulink → Sinks → Simout(čas). 

Simulink Library Browsers → poloţka Simulink → Sources → Clock. 

Z těchto bloků bylo sloţeno a propojeno následující schéma viditelné na Obrázku 10 

určené k měření v diagnostickém systému.  
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Obr. 10 Blokové schéma simulinku 

Blok Analog input umoţňuje po jeho otevření následující nastavení: 

Výběr měřícího modu mezi synchronním a asynchronním, volbu samotné měřící karty 

nebo jiného instalovaného zařízení, nastavení počtu vzorků snímaných za vteřinu, nastavení 

velikosti bloku typu vstupu, výběr měřícího kanálu a moţnost nastavení výstupu z bloku. Pro 

měření bylo zvoleno nastavení s těmito parametry:  

 Asynchronní signál při frekvenci snímání 100 000 vzorků za vteřinu z připojeného 

kanálu AI8. Za dobu měření jsem zvolil 0.08 vteřiny a jako typ měření normál. Tyto 

parametry byly nastaveny v okně simulinku s blokovým schématem (Obr. 11).   
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Obr. 11 Blok analog input  

 Po stisknutí tlačítka start  bylo provedeno měření, které můţeme zobrazit v bloku 

Scope. Soubor s časovým průběhem hodnot byl vloţen do bloku Simout. 

 Do okna s příkazy programu matlab byl vloţen následující kód. 

 Plot (t, simout (1,:)) pro vykreslení grafu.  

5.2 Zkoušky měření a aplikace laserového snímače vzdálenosti  

5.2.1 Měření s kalibrační měrkou 

Při prvním měření byla pouţita kalibrační měrka za účelem určení vzdálenosti 

povrchových vad v milimetrech. Toto zařízení snímá naměřený signál ve voltech za čas. 

Provedl jsem jedenáct měření a to od nuly do jednoho milimetru.  Z tohoto měření jsem došel 
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k závěru, ţe jeden milimetr se rovná přibliţně 54,9 mV (Obr. 12), následné hodnoty ostatních 

měření jsou v tabulce 4. Protoţe výsledné hodnoty byly zatíţené malou chybou, tak jsem graf 

(Obr. 12) proloţil regresní křivkou, z tohoto proloţení vyšla rovnice y = 53,29x – 0,677. Z  

přepočtu jsem došel k přesnějšímu výsledku, kdy se jeden milimetr rovnal 52,6mV. Z tabulky 

3 vyplývá, ţe hodnoty byly měřeny v krocích po 0,10 mm. Pokoušel jsem se měřit také 

v krocích 0,05, ale snímač vzdálenosti je náchylný k různým otřesům, lehkému posunutí 

apod. Podle uvedených parametrů technických dat snímače (Tabulka 3) by měla být přesnost 

snímače 0,50 mm, ale snímač zaznamenal i vzdálenost 0,10mm. Při tak přesném měření, jako 

např. 5 μm by musel být přístroj umístěn pevně a přesně, tak aby byl schopen zanedbat vlivy 

okolního prostředí.  

 

Tabulka 4 : Hodnoty naměřené pomocí kalibrační měrky 

l [mm] U [V] U  - Uref [V] U [mV] 

0 4.7615 Uref 0 0 

0.10 4.7676 4.7676-4.7615=0.0061 6.1 

0.20 4.7704 0.0089 8.9 

0.30 4.7768 0.0153 15.3 

0.40 4.7818 0.0203 20.3 

0.50 4.7876 0.0261 26.1  

0.60 4.7928 0.0313 31.3 

0.70 4.7967 0.0352 35.2 

0.80 4.7996 0.0381 38.1 

0.90 4.8109 0.0494 49.4 

1 4.8164 0.0549 54.9  
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Obr. 12 Závislost napětí na délce  

5.2.2 Pokus měření na zcela rovném materiálu  

Přístroj byl umístěn na vytvořené zařízení sloţené z plechu (Obr. 13). Důleţité bylo, 

aby zařízení laserového snímače bylo umístěno kolmo k materiálu. Materiál byl vybrán s co 

nejčistějším povrchem, aby byl schopen snímač vzdálenosti proměřit povrch a pro kontrolu, 

zda je měření přesné. Také na prozkoušení, zda graf v Matlabu zobrazí nějakou povrchovou 

změnu. Na materiál jsem nalepil 6 vrstev lepící pásky (Obr. 15). Tyto lepící pásky byly 

umístěny na zrcadlovém povrchu, kde nebyl schopen snímač zaznamenat naměřené data. 

Laser se pohyboval po těchto vrtsvách pásky po dobu čtyř sekund. Výsledek měření byl 

zobrazen v grafu (Obr. 14). Graf je v závislosti volt na čase. Jelikoţ byl signál vykreslen 

nepřesně, respektive nebyl zfiltrovaný, vytvořil jsem v  okně m_file program (Obr. 16), který 

zprůměroval hodnoty (zfiltroval signál v grafu), tak aby bylo snadněji vidět změnu na 

povrchu materiálu. Vgrafu (Obr. 17) byla zobrazena pouze polovina průběhu snímaného 

signálu, tak jak byl nastaven program v okně m_file. Díky tomuto zfiltrování byla vyšší 

přehlednost měření.  Jak je patrno z grafů, tak jsem převedl volty na mm, aby bylo moţné 

snímat vzdálenost v mm. Uvedl jsem zde pro upřesnění tabulku pro graf (Obr. 18), jak byly 
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převedeny volty na milimetry (Tabulka 5). Referenční hodnotu jsem pouţil 0, 0549. Tato 

hodnota se rovná jednomu milimetru.   

Tabulka 5 : Převedení voltů na milimetry 

U [V] l [mm] (U [V]/0,0549) l [mm]- lref 

5,35 97,45 9 

5,30 96,54 8,1 

5,25 95,63 7,2 

5,2 94,72 6,3 

5,15 93,81 5,4 

5,1 92,90 4,5 

5,05 91,99 3,6 

5 91,07 2,7 

4,95 90,16 1,8 

4,9 89,25 0,9 

4,85 88,34 lref 0 

 

        

Obr. 13 Laboratorní model laserového snímače umístěný na kovovém slitku 
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Obr. 14 Snímaný signál po 5 vrstvách 

 

Obr. 15 Materiál, na kterém je nalepeno 6 vrstev izolaček 
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Obr. 16 Program pro zprůměrování hodnot 

 

 

Obr. 17 Zprůměrovaný snímaný signál po 5 vrstvách 
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5.2.3 Diagnostika vad na kovovém korodovaném slitku  

Zobrazení povrchu kovového slitku je trochu nepřesné, protoţe při posuvu zařízení po 

materiálu docházelo v některých místech k otřesu, dále povrch materiálu byl drsný a taky 

nebyla ošetřena přesná trajektorie dráhy. Materiál je dlouhý asi 36 cm a do poloviny povrchu 

materiálu jsem na něho poloţil kovovou tyčinku (Obr. 19) a projel laserovým snímačem za 

dobu t=4s (Obr. 18,20).  Z výsledných grafů vyplývalo, ţe přístroj je schopen nalézt na 

povrchu nesrovnalosti také vady. Dále jsem nalepil na povrch kovového slitku dva kousky 

lepící pásky ( Obr. 22), kde jeden kus má silnější vrstvu. Měření jsem aplikoval pro čas t=2s, 

abych zjistil, zda je zařízení schopno za tak krátký časový rozsah zobrazit obě povrchové 

vady (Obr. 21,23). Poté byl měřen povrch také pro dobu t=8s (Obr. 24,25). Z tohoto měření 

jsem došel k závěru, ţe zařízení zaznamenalo všechny povrchové vady a to i za krátký časový 

rozsah.  

 

 

Obr. 18 Snímaný signál na povrchu kovového slitku, kde byla umístěna kovová tyčinka 
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Obr. 19 Kovový slitek, na jehož povrchu je umístěna kovová tyčinka 

 

 

 

Obr. 20 Zprůměrovaný snímaný signál na povrchu kovového slitku, kde byla umístěna kovová tyčinka 
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Obr. 21 Snímaný signál na povrchu kovového slitku za dobu t=2s, kde byly umístěny dva kusy lepících 

pásek, kde jedna měla silnější vrstvu 

 

       

Obr. 22 Kovový slitek, na jehož povrchu jsou nalepené dvě pásky na stejné trajektorii, kde jedna páska 

měla silnější vrstvu 
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Obr. 23 Zprůměrovaný snímaný signál na povrchu kovového slitku za dobu t=2s, kde byly 

umístěny dva kusy lepících pásek, kde jedna měla silnější vrstvu 

  

Obr. 24 Snímaný signál na povrchu kovového slitku za dobu t=8s, kde byly umístěny dva kusy 

lepících pásek, kde jedna měla silnější vrstvu 

3,28

2,91

2,55

2,19

1,82

1,46

1,09

0,73

0,36

0,00

2,91

2,55

2,19

1,82

1,46

1,09

0,73

0,36

0



 

30 

 

 

Obr. 25 Zprůměrovaný snímaný signál na povrchu kovového slitku za dobu t=8s, kde byly 

umístěny dva kusy lepících pásek, kde jedna měla silnější vrstvu 

5.2.4 Diagnostika vad na kovovém slitku s využitím plexiskla 

Úkolem tohoto měření bylo srovnat snímání vzdálenosti na prázdném povrchu a poté 

na povrchu, kde bylo pouţito plexisklo. Pro toto měření jsem vyuţil kovového slitku, abych 

mohl snímat rozdíly mezi originálem a materiálem, na němţ bylo uchyceno plexisklo. Byly 

provedeny tři měření. Tyto měření nebyly zcela přesné z důvodů zanedbání ztrát, jako je 

drsnost, otřesy zařízení a hlavně trajektorie dráhy není přesná. Cílem těchto měření bylo 

zjistit, jestli je zařízení schopno snímat povrchové vady přes plexisklo, nebo různé propustné 

materiály. Úkolem prvního měření bylo nechat snímat laserovým snímačem jeden bod 

povrchu prázdného kovového slitku (Obr. 26,27) a posléze tento bod nasnímat přes plexisklo 

(Obr. 28,29).  Ve druhém měření byl snímán celý povrch kovového slitku (Obr. 30,31) a 

posléze celý povrch, na kterém bylo poloţeno plexisklo (Obr. 32,33). Poslední měření bylo 

zaměřeno na povrchové vady (Obr. 22). Zde byly proměřeny vady, které byly v podobě dvou 

kusů lepících pásek, jako u předchozího měření, změna byla v tom, ţe tyto vady byly snímány 

přes plexisklo (Obr.34) a porovnány s povrchovými vadami bez plexiskla (Obr. 35). Z  

měření jsem došel k závěru, ţe snímač je schopný pracovat i s propustným materiálem, jako je 

např. plexisklo. Jediná změna, kterou jsem zaznamenal, byla vzdálenost snímače od povrchu. 

Pokud bylo plexisklo přiloţené na materiálu a projel jsem snímačem na povrch slitku, tak to 

zaznamenalo přechod (Obr 36). Pokusil jsem se změřit i odrazové materiály, ale snímač nebyl 

schopen zaznamenat ţádný signál.  
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Obr. 26 Snímaný signál jednoho bodu laserem bez plexiskla Obr. 27 Zprůměrovaný snímaný signál 

jednoho bodu bez plexiskla 

 

 

 

Obr. 28 Snímaný signál jednoho bodu laserem přes plexisklo   Obr. 29 Zprůměrovaný snímaný signál jednoho bodu 

laserem přes Plexisklo 

 

 

Obr .30 Snímaný signál celého povrchu kovového slitku  Obr. 31 Zprůměrovaný snímaný signál celého povrchu 

kovového slitku 
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Obr. 32 Snímaný signál celého povrchu kovového slitku přes plexisklo,     Obr. 33 Zprůměrovaný snímaný signál přes plexisklo 

které bylo umístěno na celé ploše slitku 

 

Obr. 34 Zprůměrovaný signál povrchu kovového slitku se dvěma uměle vytvořenými vadami 
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Obr. 35 Zprůměrovaný signál povrchu kovového slitku se dvěma uměle vytvořenými vadami, kde je 

vloženo nad povrch plexisklo.  

 

Obr. 36 Přechod z plexiskla na povrch kovového slitku 
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5.2.5 Převedení naměřených dat do textového editoru 

 Úkolem tohoto měření bylo vytvoření programu (Obr. 37), aby snímané data byly 

ukládány do textového editoru (Obr 38) a posléze moţnost s těmito daty pracovat a vytvářet 

přehlednější zobrazení povrchových nesrovnalostí. 

 

Obr. 37 Program pro ukládání dat do textového editoru 

 

Obr. 38 Naměřená data 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh a realizace laboratorního diagnostického zařízení 

pro identifikaci a monitoring povrchových vad materiálů, který vychází z filozofie provozní 

diagnostiky a monitorovaní vad na zařízení plynulého odlévání oceli.  

Filosofie provozního systému je schématicky znázorněna na Obr. 33. Schéma 

představuje zařízení plynulého odlévání (vertikální s ohybem), ve kterém je zaznačen 

diagnostický a monitorovací systém, pomocí něhoţ by byl snímán kontislitek ze všech stran, 

tak abychom zanalyzovali povrchové vady se zaměřením na podélné rohové vady (Obr. 34). 

Návrh předpokládá umístění čtyř laserových snímačů vzdálenosti v oblasti za rovnacím 

zařízením, které by snímaly celý povrch ze všech stran kontislitku. Nasnímané data by byly 

ukládány do monitorovacího systému. Monitor by měl zobrazovat čtyři okna, ve kterých by se 

analyzovaly povrchy jednotlivých stran kontislitku. V případě vady na povrchu by měl být 

schopen systém dát výstrahu.  

V této práci byla řešena úvodní fáze této problematiky, ve které byl vytvářen a 

testován laboratorní systém. Pozornost v rámci řešení této práce byla věnována především na 

zapojení laserového snímače vzdálenosti, tak aby byly snímané data uloţeny do PC a také na 

proměření některých povrchů, např. kovového slitku. 

Byl navrţen a realizován laboratorní diagnostický systém, jehoţ základem je laserový 

snímač OptoNCDT 1302/200 a měřící karta NI PCI 6221 (37 – pin), která s vyuţitím 

softwarového prostředku Matlab a za pouţití Simulinku umoţňuje snímaná data ukládat do 

paměti PC. 

Provedl jsem několik měření, kdy jako první jsem proměřil vzdálenost a to pomocí 

kalibrační měrky. Měřil jsem po krocích 0,10 mm aţ 1 mm a došel k závěru, ţe přístroj byl 

schopen zaznamenat tyto vzdálenosti, ale přesnější uţ nezaznamenal z důvodu špatného 

umístění laserového snímače vzdálenosti. Jeden milimetr se rovnal přibliţně 0.05475V. Po 

proloţení regresní křivkou jsem došel k hodnotě 0,0526V. Grafy naměřených dat byly 

v závislosti voltů na čase. Poté jsem tyto volty převedl na milimetry, abych mohl změřit např. 

také vzdálenost povrchových vad, i kdyţ tímto problémem jsem se v práci podrobněji 

nezabýval. Proměřil jsem materiál, na který jsem nalepil pět vrstev lepících pásek (Obr. 15), z 

tohoto měření jsem došel k závěru, ţe snímač zaznamenal všechny změny povrchu, dále jsem 

zkusil snímačem proměřit odrazový materiál, ale laserový paprsek se odráţel, takţe nebyl 
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schopen snímat daný povrch. Při dalším měření byl pouţit kovový slitek. Na jeho povrchu 

jsem postupně vytvářel vady. První vytvořená vada byla v podobě kovové tyčinky, kterou 

jsem umístil na povrch slitku a proměřil celý materiál (Obr. 19). Dále jsem na materiál poloţil 

dvě pásky, kde jedna měla silnější vrstvu a proměřil povrch v různých časech a také přes 

propustný materiál. Z tohoto měření vyplývá, ţe snímač byl schopen zaznamenat vady přes 

propustný materiál, jediný rozdíl byl v tom, ţe se změnila vzdálenost laseru od povrchu 

materiálu.  

V závěru měření byl vytvořen program v nástroji Matlab, který snímaná data ukládal 

do textového souboru. Uloţení výsledků do textového souboru umoţňuje moţnost zpracování 

naměřených dat v dalších softwarových aplikacích.  

Dosaţené výsledky předloţené diplomové práce ukázaly přednosti (vysoká přesnost, 

rychlost snímání) pouţitého laserového snímače OptoNCDT 1302/200, nicméně ukázaly i 

problémy spojené s tímto typem měření. Především lze uvést skutečnost, ţe některé dosaţené 

výsledky nebyly zcela přesné z důvodu umístění laserového snímače, drsnosti materiálu a 

dalších okolních vlivů. Pro zpřesnění měření bude hodně důleţité pevnější umístění snímače. 

Bylo by vhodné, aby se pohyboval pouze materiál a snímač byl pevně uchycen. 

Pro praktickou realizaci návrhu laboratorního diagnostického zařízení, kterým jsem se 

v této diplomové práci zabýval, bude zapotřebí zapojit celý tým pracovníků od konstruktéra 

aţ po např. softwarového pracovníka. 
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