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Abstrakt: 

 

V této bakalářské práci je uveden přehled vybraných typů snímačů, jejichţ 

atributem je vţdy jeden fyzikální princip, od něhoţ je odvozen název kapitoly. 

Ústředním tématem práce je zde popis principu snímání jedné fyzikální veličiny, kterou 

je vzdálenost. Rovněţ je zde provedeno porovnání snímačů vzdálenosti dle jejich 

principů činnosti, druhem provedení, vhodností a nevhodností pouţití z několika úhlů 

pohledu. V rámci této práce byl navrhnut měřící řetězec pro snímání vzdálenosti od role 

kovové folie válcované za studena. 
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Abstract: 

In this theses is noticed summary of some chosen types of sensors whose 

atribute is always one of physical principle and from which are derived names of 

chapters. Main theme is describing of principle of sensing one physical quantity – 

distance. Here is  comparing distance sensors according their principle function, type of 

design, availability and indisposition in using from a lot of point of view as well. 

Consequently, and as a part of this work,  there has been designed measuring chain for 

distance sensing of  metal foil. 
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 1. Úvod 
 

 Průmyslová výroba se v dnešní moderní době bez automatizace neobejde. 

Současný stav automatizace je důsledkem vývoje počítačové techniky. Bez řídících 

počítačových systémů a programovatelných automatů by moderní automatizační 

technika nebyla moţná. Nebyla by však moţná ani bez snímačů, které dávají počítači 

informaci o stavu technologického prostředí, např. o vzdálenosti, teplotě či tlaku.  

Kaţdé snímané prostředí či předmět jsou charakteristické svými vlastnostmi. 

Senzory se uplatňují nejen v oblasti těţkého průmyslu, ale jejich vyuţití nalezneme 

pro takové obory, jako např. medicína, ekologie, zemědělství, domácí spotřebiče,  

laboratorní přístroje atd. Jejich vlastnosti hrají zásadní roli v oblasti měření a patří 

k základním kamenům měřícího řetězce. Závisí na nich přesnost celého měření. 

 S téměř naprostou jistotou můţeme vyslovit tvrzení, ţe trh senzorů se bude 

v následujících letech nejen rozšiřovat, ale poroste i jejich význam ve  všech oblastech 

lidské činnosti. Jejich přínosem je zkrácení doby výroby, moţnost rychle reagovat a tím 

zvýšit kvalitu, spolehlivost a přesnost výrobního procesu.  V nemalé míře také přispívají 

ke sníţení výrobních nákladů, coţ má v důsledku  také obrovský dopad na ochranu 

ţivotního prostředí. 
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2. Princip snímačů vzdálenosti 
 

2.1 Vymezení pojmů: vzdálenost, dráha, senzor, měřící 

řetězec  
 

Měříme-li vzdálenost, coţ je odlehlost dvou útvarů či bodů, vyjadřujeme jejich 

vzájemnou polohu. Podíváme-li se na definici matematickou, dočteme se, ţe vzdálenost 

je definována  jako odlehlost dvou bodů nebo geometrických útvarů typu, bod-přímka, 

přímka-rovina aj. Vzdálenost takovýchto dvou útvarů (nebo také bodů) je roven 

nejmenší vzdálenosti dvou bodů, kdy jeden bod patří útvaru jednomu a druhý bod 

útvaru druhému. Tuto vzdálenost měříme na kolmici. Nahlédneme-li do definic fyziky 

zjistíme, ţe vzdálenost je dráha, kterou hmotný bod urazí za určitou dobu. Dráhu 

obvykle značíme s a měříme v metrech m, čas značíme t a měříme v sekundách s.  

 Senzor, snímač, převodník nebo také detektor je funkční prvek, jenţ tvoří 

vstupní blok měřícího řetězce. Měřící řetězec (Obr. 1 ) je v přímém styku s prostředím, 

které měříme. Uspořádáním několika členů zapojených do měřícího obvodu získáme 

měřící řetězec. Tyto členy získávají, přenášejí, upravují, respektive zpracovávají 

informace o měřené veličině.   

 

 

Obr. 1 Obecné schéma měřícího řetězce 
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Vlastní citlivá část senzoru - snímací místo, je  označován jako čidlo. Obecně jsou 

snímače systémy, na jejichţ vstupu je fyzikální veličina a na výstupu měronosný signál, 

obvykle elektrický, tlakový nebo poloha. 

Senzory rozdělujeme dle : 

a. měřené veličiny – senzory elektrických a magnetických veličin, senzory 

teploty, tlaku, průtoku, senzory pro analýzy látek, kapalin, plynů, 

senzory radiačních veličin ve viditelném spektru, v  infračerveném a 

jiném spektru, mechanických veličin (síly, posunutí, polohy, rychlosti, 

zrychlení, mechanického napětí, aj.),  

b. fyzikálního principu – indukční, indukčnostní, odporové, kapacitní, 

magnetické, pyroelektrické, piezoelektrické, optoelektrické, optické 

vláknové, chemické, biologické, laserové, ultrazvukové 

c. styku s měřeným prostředím -  dotykové, bezdotykové 

d. transformace signálu – aktivní, pasívní 

e. výrobní technologie – elektrické, mechanické, elektromechanické, 

elektronické, elektrochemické, polovodičové, mikroelektronické, 

optoelektronické, pneumatické. 

 

 2.2 Technické parametry senzorů 
  

 a. citlivost -  ideální statická charakteristika 

 y = K . x kde K je konstantou přenosové funkce a současně citlivost 

 b.  práh citlivosti -  dán hodnou snímané veličiny, při níţ je na výstupu 

senzoru signál odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru 

 c.  dynamický rozsah - dán intervalem přípustných hodnot snímané fyzikální 

veličiny, ohraničené prahem citlivosti a maximální hodnotou měřené 

veličiny 

 d. reprodukovatelnost -  dána odchylkou naměřených hodnot při 

krátkodobém časovém sledu měření neměnné vstupní veličiny a 

neměnných rušivých vlivů okolí 
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 e. rozlišitelnost - nejmenší změna snímané veličiny odpovídající absolutní 

nebo relativní chybě senzoru 

 f. adaptivní chyba -  způsobená posunem jmenovité lineární charakteristiky  

 g. multiplikativní chyba - ekvivalentní změna citlivosti senzoru, závislá na 

hodnotě měřené veličiny, změna sklonu statické charakteristiky 

 h. chyba linearity - dána odchylkou od lineární charakteristiky 

 i. dynamické vlastnosti senzorů – nutno znát pro analýzu a syntézu 

měřících a regulačních obvodů, parametry časové odezvy, časová 

konstanta, šíře frekvenčního pásma, frekvenční rozsah, ryvjlost 

číslicového přenosu, parametry šumu aj. 

 

 2.3 Technologie výroby senzorů 
 

Skupinu klasických prvků starší generace tvoří elektromechanické a mechanické 

senzory. Jsou robustní, drahé, vyráběny v menších sériích, ale za to precizní. 

Monolitické senzory jsou vyráběny běţnými postupy pouţívanými při výrobě 

integrovaných obvodů na substrátu monokrysta1ického křemíku. Základem je tzv. Si 

technologie (oxidace povrchu, fotolitografie, epitaxe, iontová implantace, metalizace). 

Doplňkem Si technologie je GaAs technologie, vhodná pro aplikace nad 150 °C.     

Tenkovrstvá technologie při výrobě senzoru je zaloţena na vytváření 

monokrystalických, polykrystalických  i amorfních vrstev křemíku, izolantů a kovů o 

tloušťce 1 nm aţ 1 mm. Vrstvy jsou nanášeny vakuovým nebo katodovým napařováním 

na základní vrstvu ze skla, oceli, křemíku nebo umělé hmoty a fotolitografií a 

selektivním leptáním jsou vytvářeny prvky pasivní sítě obvodu senzoru. Technologie 

tenkých vrstev zajišťuje vysokou přesnost (nastavování laserovým paprskem), stabilitu, 

malou časovou konstantu, spolehlivost, malé rozměry a hmotnost a lacinou sériovou 

výrobu s moţnou integrací s Si integrovanými obvody.  

Tlustovrstvová technologie vyuţívá při výrobě vodičů, rezistorů a kapacitorů 

pasty vhodného sloţení, které jsou postupně přes sítka nanášeny na keramickou nebo 

umělohmotnou vrstvu a pak jsou sušeny a vypalovány. Podobně jako u tenkovrstvové 
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technologie lze takto vyrobené senzory doplňovat integrovanými obvody, a to 

zapouzdřenými nebo ve formě čipu. 

Integrované senzory umoţňují podstatné zmenšení rozměru, a tím dochází 

kromě minimalizace parazitních impedancí a šumů k nárůstu rychlosti zpracování 

signálu, moţnosti bezchybné výměny senzoru a sníţení výrobních nákladů. Integrace 

můţe být rozšířena o integrovanou optiku, u níţ jsou zdroje a detektory záření včetně 

zesilovačů a dalších obvodů na jediném čipu s optickými součástkami (vazebními 

členy, modulátory). Integrovanou optikou lze dosáhnout spolehlivého přenosu 

vláknovými vlnovody (tj. optickými kabely) a na její bázi je zaloţen vývoj a výroba 

optoelektronických senzorů a optických vláknových senzorů. Optoelektronický senzor 

poskytuje výstupní signál při dopadu vstupního světelného signálu. Optický vláknový 

senzor vyuţívá pro snímání a transformaci fyzikálních veličin modulaci světla v 

optických vláknech[1]. 

 

 2.4 Kontaktní měření 

 

 2.4.1 Posuvné měřítko 

 

 Vzdálenost můţeme měřit mnoha způsoby- metrem, pásmem, dále to mohou být 

měřící kolečka či měřící výsuvné tyče. Jednou ze starších metod je také měření pomocí 

posuvného měřítka, slangově zvaného šuplera, které je sloţeno ze dvou částí – části 

pevné, na níţ se nachází základní stupnice, a části posuvné s indexem a vernierem 

k jemnějšímu odečítání délek. Posuvné měřítko má dva páry ramen, větším měříme 

vnější rozměry, menším vnitřní, na dolním konci se nachází výsuvný hloubkoměr pro 

měření hloubky. Ramena se při měření dorazí na měřený předmět a pomocí indexu se 

odečte rozměr v milimetrech. Existují posuvná měřítka s přesností aţ 0,02 mm. Nyní se 

ovšem vyrábějí i posuvná měřítka s číslicovým displejem a magnetickou stupnicí 

s přesností 0,01 mm. Rozsah měřených délek je zpravidla 0 – 150 nebo 300 mm, pro 

průmyslová pouţití s rozsahem aţ 3 metry[11]. 
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 2.4.2 Odporový snímač 

 

 Mezi nejznámější snímače polohy řadíme snímače odporové, indukční a 

kapacitní. Rozlišujeme jak snímače rovinného posunutí, tak i snímače úhlu natočení. 

Pro rovinné posunutí je měřenou veličinou délka l v metrech m, pro úhlové natočení 

úhel α, v radiánech rad.  

Odporové snímače dělíme na spojité (umoţňuje měření kaţdé hodnoty polohy 

v celém měřícím rozsahu) a nespojité (umoţňuje měření mezních hodnot polohy a podle 

mechanismů ovládání kontaktů se dělí na mechanické a magnetické). Spojité  odporové 

snímače podle zapojení do měřícího obvodu rozlišujeme na reostatové nebo 

potenciometrové. Reostatové se pouţívají velmi málo, zapojují se sériově, výstupním 

signálem obvodu je proud, průběh neprochází nulou, je nelineární a má tvar hyperboly.  

Potenciometrový snímač je zapojen paralelně a výstupním signálem obvodu je 

napětí U. Nejjednodušší potenciometr se skládá z odporové dráhy a jezdce. Pohyblivý 

jezdec je ovládacím prvkem, jenţ se po této odporové dráze pohybuje a tím mění její 

délku. Odporová dráha je spojena mechanicky s objektem, jehoţ polohu měříme. 

Pohybuje-li se jezdec po otáčivé ose, hovoříme o otočném potenciometru, pohybuje-li 

se posuvným lineárním způsobem, hovoříme o potenciometru tahovém.  Jezdec bývá 

z jednoho nebo více kovových perek. Nekovový odporový materiál je nejčastěji 

realizován vrstvou uhlíku, kdy odporová hmota je nalepena (nanesena) na podloţce 

(tzv. tištěný způsob), také můţe být z hmoty vlisované do dráţky v podloţce nebo 

výliskem z odporového materiálu. Kovový materiál je realizován odporovým drátem 

nebo vodivým plastem, kdy drát bývá navinut na těleso tvaru přímého, svinutého do 

části kruhu či spirálovitého.  

Nespojité odporové snímače polohy pracují na principu spínání nebo 

rozpojování kontaktů. Převádějí změnu polohy objektu na skokovou změnu odporu 

způsobenou přepínáním kontaktu, to znamená, ţe jejich výstupní signál je logického 

typu – sepnuto, vypnuto. Jsou součástí tzv. koncových spínačů, které slouţí k hrubému 

snímání mezních poloh různých zařízení.  

Mikrospínače umoţňují naopak přesné hodnocení rozměrů. Odporový 

potenciometr dovoluje pracovat se střídavým proudem i stejnosměrným napájecím 

napětím. Vlastnosti odporových snímačů jsou dány třídou přesnosti, rozlišovací 
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schopností, linearitou, ţivotností, teplotním koeficientem odporu, provozním kroutícím 

momentem a šumem.  

Rozlišovací schopnost udává úhlový nebo délkový přírůstek. Nejvyšší rozlišení 

mají potenciometry vrstvové (aţ 0,01% rozsahu).  

Linearita udává největší odchylku výstupního napětí od vztaţné přímky. Udává 

se v procentech napájecího napětí. Otočné potenciometry s větším průměrem dosahují 

linearity aţ 0,002%. Linearitu je moţné zlepšit zapojením paralelních odporů na 

vyvedené odbočky vinutí.  

Ţivotnost je definována jako počet otočení hřídelkou při zadaných provozních 

podmínkách a při dodrţení provozních vlastností v příslušných mezích, u vinutých typů 

je řádově 10
6 

 u vrstvových a hybridních 10
7
.  

Teplotní koeficient odporu pro drátové potenciometry se stanoví na základě 

změny odporu při změně teploty vţdy o 1°C proti vztaţné teplotě (vypočítá se ze vztahu  

  ,v němţ R1 je odpor vinutí při teplotě T1,R2 je odpor při teplotě T2) .  

Provozní kroutící moment je definován jako největší kroutící moment v obou 

směrech otáčení, který je potřeba k rovnoměrnému točení hřídelkou v celém 

mechanickém rozsahu při udané rychlosti.  

Šum potenciometru vzniká změnou přechodového odporu při pohybu jezdce po 

vinutí a je způsoben mechanickými i elektrickými efekty často způsobených korozí. [8] 

 Magneticky ovládané snímače tvoří skupinu tří prvků, kterými jsou jazýčkové 

relé, Wiegandův snímač a Hallova sonda. Principem jazýčkových relé je vyuţití 

silových účinků magnetického pole permanentního magnetu na jazýčky z magneticky 

měkkého materiálu, zataveného do trubičky, jeţ je plněna inertním plynem.  

Wiegandův snímač pracuje na principu tzv. Barkhausenova jevu, podle něhoţ 

magnetizace feromagnetických látek při jejich pomalé demagnetizaci neprobíhá spojitě, 

ale po skocích. 

 Snímače pracující na principu Hallova jevu (Obr. 2) hrají dnes mezi snímači 

velkou roli. Ve vodiči umístěném v magnetickém poli při průchodu proudu  vzniká 
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příčné elektrické napětí. Polovodivý pásek, kterým protéká proud, vykazuje v příčném 

směru v magnetickém poli napětí [10]. 

 

      

 

Obr. 2.: Princip Hallova jevu 

 

 

 2.5. Bezkontaktní měření 
 

 2.5.1 Indukční snímač 

 

 Na vzájemném působení mezi kovovými vodiči a střídavým 

elektromagnetickým polem je zaloţen princip indukčního snímače (Obr. 3). V kovovém 

snímaném materiálu jsou indukovány vířivé proudy, které odebírají energii z pole a 

sniţují velikost oscilační amplitudy, čili mění elektrickou impedanci. Tato změna je 

vyhodnocena elektronikou senzoru (indukčním snímačem) a po následném zesílení 

převedena na výstupní signál.  

Rozlišujeme snímače s otevřeným nebo uzavřeným magnetickým obvodem, dle  

montáţe vestavné a nevestavné. 

Princip Hallova jevu: 

Napětí Uh  je Hallovo napětí a 

tenká polovodičová destička 

zapojení podle nákresu se 

nazývá „Hallova sonda“. 

Hallovo napětí je velmi malé, 

pouze několik milivoltů. 
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Obr. 3  Možná uspořádání indukčních snímačů 

 

 Je-li magnetický obvod tvořen vzduchovou cívkou, do níţ se zasouvá 

magneticky vodivé jádro, hovoříme o  indukčním snímači s otevřeným magnetickým 

obvodem. Pohybem cívky se mění permeabilita dutiny cívky. Rozsah měřené polohy je 

dán konstrukční délkou cívky, obvykle se jedná o měření délek do 100 mm. 

 Uzavřený magnetický obvod je tvořen tlumivkou s uzavřeným magnetickým 

jádrem. Změnou vzduchové mezery se mění vodivost magnetického obvodu. 

Magnetická vodivost vzduchu je ve srovnání s magnetickou vodivostí feromagnetického 

materiálu v obvodu výrazně menší, magnetický odpor snímače se zařazením vzduchové 

mezery do magnetického obvodu rychle zvětší. Měřená poloha pohybuje pohyblivou 

částí obvodu a tím se mění vzduchová mezera δ. Je-li vzduchová mezera nulová je 

indukčnost snímače maximální, a naopak při zvětšování vzduchové mezery se 

indukčnost zmenšuje. Tyto snímače jsou velmi citlivé, rozsah změny vzduchové mezery 

bývá do 1 mm. 

 Ze dvou jednoduchých snímačů uspořádaných tak, ţe pracují proti sobě se 

skládá indukční snímač polohy diferenciální. Indukčnost jednoho snímače se zmenší., 

jestliţe se při změně měřené polohy indukčnost druhého zvětší . 
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 Magnetické pole má omezené prostorové rozloţení a z toho důvodu je stanovena 

maximální spínací vzdálenost indukčního snímače vzdálenosti. S rostoucím průměrem 

cívky se  zvětšuje spínací vzdálenost. Spínací vzdálenosti asi 60 mm odpovídá průměr 

indukčního senzoru 80 mm. Na indukční senzory má také vliv teploty okolí. Při krajních 

hodnotách povolené provozní teploty dochází ke zvýšení spínací vzdálenosti, někdy i na 

úkor stability[7].  

 

 2.5.2 Kapacitní snímač 

 

 Pro měření polohy můţeme také vyuţít kapacitní snímače (Obr. 4). Stejně jako 

indukční senzory jsou i tyto bezdotykové, bez zpětného působení a s polovodičovým 

výstupem. Lze jimi snímat prakticky jakýkoliv materiál od kovů aţ oleje. Tyto snímače 

pracují na principu převodu měřené polohy na změnu parametru určujícího kapacitu 

kondenzátoru, jehoţ součástí je RC oscilátor. Jakmile vnikne předmět před aktivní 

plochu snímače, změní se kapacita i tím i frekvence oscilátoru. Výstupní napětí 

oscilátoru je  usměrněno, vyfiltrováno a převedeno do obvodu, který potlačí případné 

poruchy signálu.  Citlivost je závislá na vzdálenosti mezi deskami a je definována jako 

změna kapacity, při které se změní signál na výstupu. Spočítá se z výrazu:                              

 

Kde C…je kapacita, ε…permitivita, S….plocha desky a d je vzdálenost mezi deskami.  
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  Kapacita je dána geometrií elektrod a permitivitou prostoru, v němţ se uzavírá 

elektrické pole. Ve své tradiční podobě se kondenzátor skládá ze dvou elektrod ve tvaru 

destiček a dielektrika s nevodivým nebo mírně vodivým médiem mezi nimi. Otočný 

kondenzátor je vhodný pro měření úhlu natočení, zasouváním desek mezi sebe 

umoţňuje měnit účinnou plochu a tím i měnit kapacitu kondenzátoru. Jako dielektrikum 

můţe být pouţit vzduch, olej, někdy i polystyren. Kapacitní senzory se vyrábějí 

nejčastěji ve válcovém a kvádrovém provedení, deskový s proměnou mezerou, 

s proměnnou tloušťkou dielektrika, s proměnnou plochou překrytí, s aktivní plochou na 

čelní straně, také existují  v provedení vestavném a nevestavném[3]. 

Obr. 4 Možná uspořádání kapacitních snímačů 

 

Jejich funkci  mohou  rušit elektromagnetická střídavá pole, která indukuji do 

vysokoimpedančního vstupu oscilátoru přes snímací elektrodu rušivá napětí, která 

vybudí jeho kmitání. Zdrojem těchto rušivých polí mohou být zářivky, rádiové vysílače, 

magnetické ventily nebo tyristorové regulátory. Dalším rušivým zdrojem je teplota, 

vlhkost, prach. 
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3. Charakteristika laserových a ultrazvukových        

snímačů 
 

 3.1 Ultrazvukový snímač 

 

 Ultrazvukem označujeme akustické vlny ve frekvenčním rozsahu nad hranici 

lidské slyšitelnosti. Za horní hranici ultrazvuku povaţujeme 1GHz. Zvuk vzniká 

chvěním hmoty, která toto chvění předává hmotným částicím prostředí, např. vzduchu, 

ale oproti elektromagnetickým vlnám se zvukové vlny šíří jen hmotou, nešíří se 

vzduchoprázdnem. Ve vzduchu nastane zhušťování a zřeďování částic. Místa zhuštění a 

zředění postupují vzduchem určitou rychlostí, které říkáme rychlost šíření zvuku c. Dva 

sousední místa maximálně nebo minimálně zhuštěných částic tvoří zvukovou vlnu.                            

Vzdálenost těchto míst je délka zvukové vlny λ. Počet zhuštění nebo zředění za jednu 

sekundu se nazývá kmitočet f.  Mezi uvedenými akustickými veličinami platí vztah : 

c = λ . f 

Rychlost šíření zvuku nezáleţí na kmitočtu, ale záleţí na prostředí, v němţ se 

šíří, a také  na fyzikálním stavu tohoto prostředí - na jeho tlaku, teplotě, vlhkosti. 

Protoţe vzduch má vzhledem k atmosférickému tlaku v místech zhuštění částic mírný 

přetlak a v místech zředění podtlak, vyskytují se při šíření zvuku pouze vlny podélné. 

Uvedeným změnám tlaku se říká tlak akustický p. Podélná zvuková vlna se na mezní 

ploše mezi dvěma médií rozdělí na část odraţenou a na část prošlou. Pokud je médiem 

pevná látka, vznikne vedle stlačování podélného i příčné. Obecně se tyto sloţky lámou 

pod různými úhly, jak říká  Snellův zákon (Obr. 5 )[2]:  
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Obr. 5.: Znázornění funkce zákona odrazu a lomu                

Tato situace nastává pouze v případě, ţe jsou v dráze šíření zvuku překáţky, 

případně při záměrném odklonění paprsku. Jinak je vţdy snímaný předmět umístěn 

kolmo ke směru  šíření, úhel odklonu by tedy měl být nulový. Vyhodnocení odezvy se 

provádí na stejném místě jako byl ultrazvukový signál vyslán. Tento způsob snímání se 

označuje jako reflexní nebo difúzní, podle analogie s optickými senzory. Převodník 

vyšle v časovém okamţiku t0 několik impulzů- signál, které se šíří daným prostředím 

rychlostí zvuku c. Část vlnění se od překáţky odrazí a vrátí zpátky k senzoru. Odezva je 

detekována buď stejným převodníkem (tzv. jednoduchý systém) nebo samostatným 

druhým přijímačem  (dvojitý systém), a potom zesílena v následujícím zesilovači na 

signál schopný dalšího zpracování. Vyhodnocovací elektronika zjišťuje vzdálenost 

předmětu. Měří čas běhu signálu tím, ţe v bodě t0 měření nastartuje a v bodě t1 

s příchodem odezvy měření zastaví. 

Při návrhu ultrazvukových senzorů, které zjišťují vzdálenost snímaného 

předmětu měřením doby mezi vysláním a vrácením impulzu se musí v zájmu co moţná 

nejvyšší přesnosti měření brát v úvahu všechny ovlivňující veličiny. Pro rychlost šíření 

zvuku ve vzduchu platí výraz: 

 

 

kde K je modul objemové pruţnosti pro vzduch, ρ je hustota vzduchu.  

Rychlost šíření zvuku v obecném plynném prostředí je dán vztahem: 

 

 

Kde  p0  je tlak při 0°C,  ρ0  je hustota vzduchu při stejné teplotě a t je teplota ve stupních 

celsia, γ = 1/273 [ 1/K] je součinitel objemové roztaţnosti plynu. Hustota plynu 

s rostoucí teplotou klesá a tím je teplotně závislá i rychlost šíření. Pro vzduch se uvádí: 

c = 331,6+0,61t 
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přičemţ c = 331,6m/s ( rychlost zvuku při t=0°C ) a t je třeba dosadit ve °C. 

Vedle teplotní závislosti rychlosti se uplatňuje dosti silně závislost na tlaku 

vzduchu. S rostoucím tlakem se rychlost sniţuje. Relativní změny rychlosti v závislosti 

na tlaku vzduchu obnášejí při obvyklém kolísání atmosféry asi 5%. Vliv relativní 

vlhkosti na rychlost je mnohem menší neţ u teploty a tlaku. Změna rychlosti mezi 

suchým a vlhkým vzduchem je asi 2%.  Při zjišťování doby návratu impulzu, při 

konstantní vzdálenosti snímač-objekt, dochází mezi měřeními na základě kolísání 

vlastnosti vzduchu, k mírným rozdílům naměřených vzdáleností. Z tohoto důvodu se 

vyhodnocuje více měření a z nich se vypočítává střední hodnota.  

U systému s jediným převodníkem dochází k tomu, ţe po vyslání impulzu  musí 

senzor nečinně čekat na příjem odezvy po dobu , kdy převodník dokmitává. Době 

nečinnosti říkáme mrtvý čas, místu těsně u senzoru, kde je nefunkční pásmo, říkáme 

mrtvá zóna (Obr. 6). Teprve, kdyţ hodnota přijaté odezvy je větší neţ amplituda 

doznívajícího převodníku, můţe být odezva zjištěna. Mrtvá zóna bývá u převodníků 

s dosahem 1 m asi 20 cm, je-li dosah 6 m je asi 80 cm. To odpovídá době doznění 1 ms 

případně 5 ms. Tato zóna můţe být podstatně zúţena pouţitím dvousystémového 

převodníku, ale je nutné dát pozor, aby maximální citlivost přijímače i vysílače byly 

přesně na stejných frekvencích. 

 

                       

 

Obr. 6.: Definice rozsahů ultrazvukového senzoru, vyzařovací charakteristika                    
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Aktivní rozsah je maximální dosah, uvnitř kterého můţe senzor zjistit přítomnost 

normou definovaného předmětu.  

Definovaný předmět je tuhá, hladká, čtvercová destička, obvykle o rozměru 

100x100x1 mm, umístěná kolmo k ose vyzařovací charakteristiky.  

Slepá zóna je oblast mezi senzorem a začátkem snímacího rozsahu. Je to 

důsledek dokmitávání membrány převodníku, kdy senzor nemůţe ještě přijímat. Tuto 

oblast nesmíme pro snímání nikdy pouţít a u snímačů se dvěma převodníky je podstatně 

menší neţ u snímačů s převodníkem jedním. 

Snímací rozsah je zvolená část snímacího rozsahu, v níţ dojde při zjištění 

snímaného předmětu k aktivování výstupu. 

   Při pouţití ultrazvukového snímače musíme respektovat šířku vyzařování 

akustického svazku (zvukové pole), prezentované pro kaţdý snímač jeho směrovou 

vyzařovací charakteristikou (Obr. 7). Pokud je třeba vyzařovací  charakteristiku 

spočítat, je to moţné jen za pomocí výkonných počítačů, na kterých se provádí 

numerická simulace sloţitých a časově náročných výpočtů.  

 

Obr. 7 Směrová vyzařovací charakteristika ultrazvukového senzoru 

Při zápisu směrové charakteristiky se pouţívají polární souřadnice. Nulový úhel 

je v akustické ose senzoru. Měří se charakteristika jen v jedné rovině. Dosah senzoru je 

o to větší, čím menší bude pracovní kmitočet. Ultrazvukové senzory s frekvencí asi 200 

kHz mají spínací vzdálenost maximálně 2 m. Při frekvencích asi 40 kHz se dosahuje 

teoretického maxima 10 m. 

Směrová charakteristika ultrazvukového senzoru  
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Tvar snímací charakteristiky je závislý na druhu, rozměrech a tvaru snímaného 

předmětu. S rostoucí vzdáleností se tato šířka rozšiřuje a proto snímaný objekt musí mít 

s rostoucí vzdáleností zaručený minimální rozměr[4]. 

V případě snímání pohybujícího se předmětu dochází k jevu zvanému 

Dopplerův posuv[8]. Popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti 

vysílanému signálu. Přijímaná frekvence přibliţujícího se vysílače je vyšší neţ vysílaná 

frekvence. Je to dáno tím, ţe se pohybem vysílače vlny zhušťují. Opačný efekt nastává, 

pokud se vysílač vzdaluje. V okamţiku, kdy se pohyb mění, dochází ke skokové změně 

frekvence). Frekvence zvuku, který zdroj vydává, se ale ve skutečnosti nemění.  

 

Obecný vztah mezi přijímanou frekvencí f  a vysílanou frekvencí fo  je dán jako: 

 

kde v  je rychlost vln v médiu a vs,r  je relativní radiální rychlost zdroje vůči 

pozorovateli (kladná rychlost znamená přibliţování, záporná vzdalování).  

Jestliţe je objekt v pohybu a vysílá signál s frekvencí fo, pak jej statický přijímač 

přijímá s frekvencí f.  

Předměty nevhodné pro detekci jsou materiály se špatnou odrazivostí zvuku – 

guma, vysoká vrstva pěny na hladině kapaliny, jemná bavlna a vata, jemný prach. Tvar 

a barva nerozhoduje.[2] 

 

 3.2 Laserový snímač 

  

Snímače laserového typu dnes představují z pohledu funkčního rozsahu a 

aplikačních moţností nejvíce pouţívané senzory v průmyslové automatizaci. Jeho stále 

menší rozměry a stoupající výkonnost je výhodná především tam, kde je poţadavek na 

větší spínací vzdálenost, vyšší spínací rychlost, poţadavek na přesně fokusovaný 

paprsek; a rovněţ necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím a hluku jej řadí 

na přední místa. Slovo Laser pochází z anglického Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, a znamená - zesilování světla stimulovanou emisí záření. Je to 
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optický zdroj elektromagnetického záření, tj. v širším smyslu světla[8]. Světlo je z 

laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je 

koherentní (jedná se o vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a stejnou fází) 

monochromatické (záření obsahuje pouze jednu přesně definovanou vlnovou délku) a 

málo divergentní (málo rozbíhavý). 

 V praxi nemusí platit všechny tyto vlastnosti pro kaţdý laser. Existují lasery, 

které září na několika vlnových délkách zároveň. Některé lasery (např. laserové diody) 

mají silně rozbíhavý svazek. Jiné pouţívané lasery nemají koherentní záření (např. 

diodový laser sloţený z mnoha laserových diod), také mnoţství odraţeného světla je 

závislé na barvě snímaného předmětu a druhu jeho povrchu. 

Základním principem je přeměna elektrického proudu na elektromagnetické 

vlnění (světlo) a obráceně. Pod pojmem světlo se rozumí elektromagnetické spektrum 

od ultrafialové oblasti (η = 0,3μm) přes oblast viditelného světla  (0,38<η<0,78μη) aţ 

do infračervené oblasti (η = 1,2μm). 

Vyuţití světla k měření vzdálenosti a detekci předmětů je podmíněno odrazem 

určitého světelného paprsku od předmětu. V závislosti na oblasti pouţití se vyuţívají tři 

zcela odlišné fyzikální principy: 

 měření s pouţitím triangulace,  

 měření zaloţené na fázovém posuvu,  

 technika šíření impulsů.  

 Uvedené tři základní principy optického měření vzdálenosti se neliší pouze svou 

fyzikální podstatou, ale také dosaţitelným rozlišením, opakovatelností, absolutní 

přesností měření aj.  

Triangulační metoda měření (Obr. 8 a Obr. 88) spočívá v tom, ţe část laserového 

svazku dopadajícího na objekt je odraţena zpět pod určitým úhlem. Tento se mění v 

závislosti na vzdálenosti objektu od snímače a jeho velikost je přepočítána na 

vzdálenost. Změna úhlu je samozřejmě nelineární. O linearizaci se stará opět 

integrovaný procesor. Rozlišení snímačů je pro dané měřicí rozsahy různé. Pomocí 

funkce "Teach-in" je moţné si z měřicího rozsahu vybrat "okno" ve kterém se měří a 

tím se dosáhne maximálního rozlišení bez nutnosti plýtvat rozsahem analogového 



19 

 

výstupu na „nepotřebných“ vzdálenostech[5]. Snímač je schopen se velmi rychle 

adaptovat na změnu barvy objektu změnou vnitřní citlivosti. Digitální výstup "alarm" je 

aktivní v okamţiku, kdy není moţné dosáhnout poţadované kvality měření (nedostatek 

světla - znečištění snímače, snímaný předmět je mimo měřicí rozsah apod.). 

                                                     

 

Obr. 8, Obr. 9: Triangulační metoda                          

 

Za podmínky, ţe úhel β je pravý, vychází pro vzdálenost d: 

 

V elektronických triangulačních senzorech jsou zabudovány systémy, které 

převádějí „venkovní“ triangulaci na optoelektronickou součástku. Změřené hodnoty 

potom zpracuje  mikropočítač nebo analogový obvod ( u jednoduchých senzorů) dle 

výše uvedené rovnice. 

Vţdy se jedná o reflexi úzkého světelného paprsku od snímaného objektu. Tento 

odraz můţe být buď přesné zpětné vrácení paprsku (případ zcela výjimečný) a nebo 

silně rozptýlený odraz do všech směrů – difuze (téměř vţdy). Kdyţ objekt odrazí 

světelný paprsek difuzí, je následné měření vţdy nezávislé na orientaci objektu. Velmi 

úzké světelné paprsky se dají dnes vyrobit polovodičovými laserovými diodami nebo 

také helium-neonovými lasery[6]. 

Na milimetr přesného nastavení polohy lze docílit se snímači vyuţívajícími 

metodu měření fázového posuvu. Toto měření vyţaduje, aby se v prostoru nacházely 

dvě nebo více vln. Při setkání se tyto vlny skládají principem superpozice. To znamená, 
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ţe v kaţdém bodu v prostoru jsou elektrická a magnetická pole určena jako vektorový 

součet elektrických a magnetických polí rozdělených paprsků. Pro paprsky vycházející 

z jednoho zdroje můţeme určit výsledek jejich interference na základě Michelsonova 

principu měření vlnových délek světla a měření vzdáleností v případě, ţe je známa 

vlnová délka pouţitého světla. Pomocí děliče svazku, dvou zrcadel a laserového 

světelného zdroje dopadá laserový svazek pod určitým úhlem (45°) na polopropustné 

rozhraní v děliči svazku. Paprsek se částečně odrazí a částečně projde. Rovinnými 

zrcadly se vrátí oba paprsky do stejného místa na rozhraní v děliči svazku. Část paprsku  

jím projde a část paprsku  se na něm odrazí. Tyto dvě části svazku paprsků  mohou 

spolu interferovat. Zachytí se na stínítku, kde oba svazky musí dopadat do téhoţ bodu. 

Interferenční obrázek je velmi malý, zvětší se proto rozptylkou vloţenou mezi dělič 

svazku a stínítko. Na stínítku je vidět soustava tmavých a světlých prouţků. 

 Zrcadlo je připevněno na posuvné zařízení. Posun zrcadla zkrátí dráhu paprsku 

a celý obraz se posune o šířku jednoho prouţku. Identický obraz dostaneme posunutím 

zrcadla - zkrácením dráhy.  

Kontinuální laser pouţívá metodu fázového posuvu mezi vyslaným a 

přijímaným signálem tak, ţe laserový paprsek je amplitudově modulován. Je-li 

frekvence modulace fm  a ∈(0, ) potom pro čas t a vzdálenost d můţeme psát: 

 . 

Na frekvenci fm závisí nějaké přirozené číslo km, pro čas t je třeba provést několik 

měření s různými modulačními frekvencemi fm. 
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4.Návrh a realizace měření vzdálenosti s využitím 

laserových a ultrazvukových snímačů vzdálenosti 

a jejich srovnání 
 

 4.1Společné vlastnosti 

 

Měření laserovými přístroji je ve všech ohledech nesrovnatelně dokonalejší. 

Ultrazvukové přístroje se uplatňují jiţ jen v podobě velmi levných přístrojů pro 

nenáročná měření. 

Oba typy snímačů, vyuţívající odlišné fyzikální principy, představují moderní 

elektronické měřiče vzdáleností. Přinášejí do oboru měření vzdáleností nesrovnatelně 

větší rychlost, efektivnost, nové netušené moţnosti a v případě laserových přístrojů i 

klasickými metodami nedosaţitelnou přesnost. 

Měření jsou realizována ve zlomcích sekundy, obvykle pouze jedním 

pracovníkem, překáţkou nejsou výkopy, vodní plochy, objekty za plotem na cizím 

pozemku, nedostupné výšky apod. Přístroje navíc samy provádějí základní početní 

operace, jako jsou výpočty ploch a objemů, postupné načítání dílčích vzdáleností apod. 

Mohou být ovšem vybaveny i mnohem dokonalejšími výpočetními moţnostmi a řadou 

dalších funkcí[9]. 
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 4.2 Návrh měřícího řetězce laserového snímače a jeho   

 realizace 

 

Jedním z mnoha pouţití laserových a ultrazvukových snímačů je moţnost 

zjišťování mnoţství materiálu na roli a to principem měření vzdálenosti od role. Senzor 

musí upozornit obsluhu, kdyţ je navinuto poţadované mnoţství materiálu. Protoţe 

běţný senzor nebude spolehlivě pracovat vzhledem k nestejné odrazivosti materiálu, 

která je závislá na barvě a drsnosti povrchu, pouţijeme snímač a zapojení měřícího 

řetězce dle Obr. 10. Zde je návrh měřícího řetězce pro snímání vzdálenosti plechu 

válcovaného za studena.  Návrh se týká pouze samotného měřícího řetězce, nikoliv 

zdroje napájení a dalších moţností připojení. 

 Tento řetězec tvoří několik členů zapojených do obvodu. Zvolen byl analogový 

senzor OCV81/600/0-20mA firmy Honeywell. Jelikoţ byl dále  zvolen analogový 

zapisovač Minitrend V5 téţe firmy, není nutný A/D převodník. Tento zapisovač lze 

připojit k počítači přes RS-485.   

Zvolené difuzní čidlo s analogovým výstupem a dosahem měření 10-600 mm je 

velice vhodné do prostředí s provozní teplotou -10 aţ +50°C. Jeho odolnost proti 

vibracím je 10 aţ 55 Hz, citlivost je moţnost nastavit Trimrem, časová odezva na 

přiblíţení je max. 40 ms a na vzdálení je max. 500 ms. Senzorem vyslaný paprsek se 

odrazí a vrací zpět. Při aktivaci výstupu se indikuje červená LED dioda. Údaje 

z analogového výstupu zaznamenává zapisovač s analogovým vstupem Minitrend V5, 

jenţ má barevný displej, skenovací rychlost 20 ms, přesnost 0,5% (vstup), 200 různých 

matematických funkcí, paměťovou Flash kartu a lze jej konfigurovat pomocí počítače 

anebo ovládacího panelu. Komunikuje rozhraním RS-485 ASCII, také internetem, 

Modbusem, Ethernetem či Trendbusem. Zapisovač zaznamenává veškeré údaje získané 

měřením. Tyto údaje můţeme dále díky počítači  zpracovávat. 
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  4.3 Návrh měřícího řetězce ultrazvukového snímače a 

 jeho realizace  
  

Pro měření vzdálenosti role plechu ultrazvukovým snímačem je zvolen totoţný 

měřící řetězec (Obr. 10). Čidlo 947-F4Y-2D-1D0-300E s analogovým výstupem a 

dosahem měření 100-600 mm (slepá zóna činí 30 mm) je vyuţíváno v prostředí 

s provozní teplotou -15 aţ +70°C. Jeho časová odezva 50 ms. Senzorem vyslaný 

paprsek (úhel svazku je 8°) se odrazí a vrací zpět. Nemá indikační LED diodu pro 

výstup a kabelový výstup má stejný jako výše zmíněný laserový snímač. Pro záznam 

údajů z analogového výstupu můţeme pouţít totoţný zapisovač s analogovým vstupem 

Minitrend V5.  

 

 

 

 

Obr. 10 Měřící řetězec společný pro oba návrhy 
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 4.4 Závěr 

 

 Pro daný typ měření bych dle výše uvedených parametrů zvolila spíše měření 

pomocí laserového snímače s ohledem na jeho dosah (kratší slepá zóna), moţnost 

nastavení citlivosti, kratší dobu časové odezvy a v neposlední řadě díky provedeným 

laboratorním výsledkům měření přesnosti, které jsou uvedeny níţe: 

 

OCV81/600/ 

0-20mA 

Laserový senzor 

Naměřená 

hodnota 

rozdíl 947-F4Y-2D-

1D0-300E 

Ultrazvukový 

senzor 

Naměřená 

hodnota 

rozdíl 

100 mm 100 mm 0 100 mm 100 mm 0 

150 mm 149,998 mm 0,002 150 mm  150 mm  0 

200 mm 200 mm 0 200 mm  200 mm 0 

250 mm 250 mm 0 250 mm 249,99 0,01 

300 mm 300 mm 0 300 mm 300 mm 0 

  

 Oba snímače byly připevněny vţdy ve stejné vzdálenosti a to v rozsahu od  100 -

300 mm od plechové folie o rozměrech 30x30cm. Vzdálenost byla nastavena pravítkem 

a celkem bylo provedeno pět měření pro kaţdý typ senzoru. 

 Problematika senzoriky je téma, o kterém by se dalo psát a diskutovat hodně 

dlouho. Tato práce se zabývá pouze několika vybranými typy senzorů pro jednu 

měřenou veličinu a při tom je známo, ţe pro měření vzdálenosti a polohy existují další 

typy senzorů pracujících na jiných, zde neuvedených principech snímání. Je to oblast,  

která se neustále vyvíjí díky novým technologiím rychlým tempem kupředu a tento 

trend bude pokračovat i v budoucnu. 
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Seznam veličin: 

 c    je rychlost šíření zvuku  [m/s],   

C - kapacita  [F], 

  d - vzdálenost mezi deskami  [m], 

f  - kmitočet  [Hz],   

  l - délka  [m],   

p -        tlak  [Pa], 

     R - odpor  [Ohm], 

 S - plocha desky  [m
2
], 

  S - dráha  [m],   

 T -         teplota  [°C], 

  t - čas  [s], 

ε  - permitivita  [Fm
-1

], 

λ -        délka zvukové vlny  [μm],   

  ρ        -       hustota vzduchu  [kg/m
3
], 
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