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A N O T A C E 

Bakalářská práce byla řešena na téma „Využití laserových snímačů 

v metalurgii“. Cílem bylo seznámit se s problematikou senzorů a podrobněji se zabývat 

senzory laserovými, provést primární charakteristiku a analyzovat základní metody 

měření.  

Dále najít vhodná uplatnění v oblasti metalurgie a v případě negativních vlivů 

působících na daný senzor najít vhodnější typ z kategorie optických senzorů. 

V závěru je na základě teoretických poznatků popsán měřící řetězec s využitím 

laserového senzoru optoNCDT 1302, vyrobený firmou MICRO EPSILON, v procesu 

měření výšky hladiny uhlí v zásobnících. Jsou zde zhodnoceny výhody a nevýhody 

tohoto typu senzoru a podán návrh na efektivnější využití senzoru, a to z kategorie 

radarových, které se mi prakticky jeví vhodnější pro tento proces měření sypkých látek.      

 

A B S T R A C T 

The subject of the Bachelors thesis is “The Utilisation of laser sensors in 

metallurgy”. The goal is to focus on the issue of sensors, especially those of the laser 

type, to carry out the primary characteristics and analyze the basic measuring methods. 

Another part is concerned with application of the sensors in metallurgy 

industry, and in finding a more suitable sensor from the optical types, in case there is a 

negative impact on the original one.   

Finally, based on theoretical part, the measuring chain of the NCTD 1302 laser 

sensor, produced by MICRO EPSILON, is described, used in process of coal level 

measuring in reservoir. Advantages and disadvantages of this laser sensor are under 

evaluation process, and the suggestion is made to use a sensor in more effective way, 

with the help of radar one, which seems to be more suitable for the bulk mass measuring 

process.   
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1. Úvod 

Dějiny měření spadají již na počátek kulturní historie lidstva. V automatizaci 

plní jednu z nejdůležitějších úloh právě měřicí technika. Ta má v této oblasti dvojí 

poslání. Jednak získávání informací o chování řízeného procesu, kdy bez těchto 

informací nemůže řízení samočinně probíhat a získávání informací o vlastnostech 

jednotlivých členů řídicího systému. Bez těchto informací by nebylo možné navrhnout 

regulační obvod, realizovat jej a seřídit. [4] 

Každý systém automatizace proto vyžaduje mít k dispozici údaje o 

parametrech a o stavu řízených nebo sledovaných procesů. Tyto funkce zajišťují 

technické prostředky měřicích obvodů. Obecně jsou nazývány jako prostředky pro 

získávání informací. Vytváří vazbu mezi technickým zařízením a systémem 

automatizace.  

Základní druhy technologických veličin jsou: teplota, průtok a množství, 

tlakové veličiny, výška hladiny, dráha, čas, rychlost, hmotnost, síla, počet kusů a mnoho 

dalších. Každá tato veličina má přidělenou jednotku danou mezinárodním měřícím a 

jednotkovým systémem. V současné době se v ČR používá mezinárodní systém 

měřících jednotek – soustava SI (Le Systéme International d’Unités) přijatá zákonem   

č. 505/1990 Sb ze dne 16. listopadu 1990.  

Cílem této bakalářské práce, co se měřící techniky týče, je analyzovat laserové 

senzory, jejich výhody či nevýhody, popřípadě navrhnout efektivnější řešení. Zaměřit se 

na jejich uplatnění v metalurgii a poté navrhnout a zrealizovat způsob měření výšky 

hladiny v zásobnících.   
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2. Senzory a průmyslová výroba                                                  

V současné době se průmyslová výroba bez automatizace neobejde. Stav 

automatizace je důsledkem nadvlády počítačové techniky. Bez řídicích počítačových 

systémů a programovatelných automatů by nebyla moderní automatizační technika 

možná. Je zcela přirozené, že také počítače by byly bezmocné bez snímačů, které se 

dnes většinou nazývají senzory. Tyto senzory dávají počítači informace o stavu 

technologického prostředí, např. o teplotě, tlaku, vzdálenosti či výšce. [10] 

 

2.1 Senzor 

Základní prvky informující o stavu a činnosti technického zařízení jsou 

senzory. Senzor je funkční prvek tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je 

v přímém styku s měřeným prostředím. Místo pojmu senzor se používají taky termíny 

snímač nebo detektor. Citlivá část senzoru se někdy označuje jako čidlo, převádějící 

měřenou veličinu na veličinu dále zpracovatelnou zesilovačem. Senzor snímá 

sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a transformuje ji na 

výstupní neboli měronosnou veličinu, nejčastěji na analogový nebo číslicový elektrický 

signál. [11]  

 

2.1.1 Signál 

Signál je fyzikální veličina, která obsahuje informaci o stavu nebo chování 

objektu. Matematickou reprezentací signálu je obecně funkce jedné nebo více 

proměnných. Jak nezávisle proměnné, tak funkční hodnoty mohou být diskrétní nebo 

spojité. [7] 

 

Spojitý signál  

Spojitý neboli analogový signál se mění s časem spojitě a mírou velikosti 

měřené veličiny je amplituda signálu. Spojité signály se zpracovávají analogovými 

přístroji. [4] 

 

Nespojitý signál 

Nespojité signály se mění s časem nespojitě – přetržitě. Těmto signálům se říká 

taky signály diskrétní nebo číslicové (obr. 2). Diskrétní signál lze získat z analogového 
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vzorkováním ve zvolených 

rozumí pozorování malých, náhodn

Nespojité signály lze také zpracovat p

analogových signálů na č

počet impulsů, popř. se př

 

   Obr. 1  Vzorkování spojitého signálu

 

2.2 Typy senzorů 

Dle měřené veličiny:  

senzory teploty, tlaku, pr

(posunutí, polohy, rychlosti, zrychlení, síly, mechanického nap

biologické senzory, senzory elektrických a magnetických veli

 

Dle fyzikálního principu:

senzory odporové, induk

piezoelektrické, pyroelektrické, optické, chemické, biologické aj.

 

Dle styku senzoru s měř

bezdotykové, dotykové.
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vzorkováním ve zvolených časových intervalech ∆Ʈ. [4] Vzorkováním signálu se 

zorování malých, náhodně vybraných, bodů daného signálu

Nespojité signály lze také zpracovat přímo v číslicových př

ů na číslicové provádějí analogově-číslicové převodníky na úm

převádějí přímo na číslicový údaj na počítadlech.

              

spojitého signálu                              Obr. 2  Diskrétní signál

senzory teploty, tlaku, průtoku, optických veličin, mechanických veli

(posunutí, polohy, rychlosti, zrychlení, síly, mechanického napětí aj.)

biologické senzory, senzory elektrických a magnetických veličin aj. [11

Dle fyzikálního principu:  

senzory odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní, magnetické, 

piezoelektrické, pyroelektrické, optické, chemické, biologické aj. [11

ěřeným prostředím: 

bezdotykové, dotykové. [11] 

Vzorkováním signálu se 

 daného signálu (obr. 1). 

íslicových přístrojích. Převod 

řevodníky na úměrný 

ítadlech. [4] 

 

Obr. 2  Diskrétní signál 

in, mechanických veličin 

ětí aj.), chemické a 

[11] 

ní, kapacitní, magnetické, 

[11] 
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Dle transformace signálu: 

aktivní, pasivní 

Aktivní senzor je senzor, který se působením snímané veličiny chová jako 

zdroj energie (např.: termoelektrický článek, fotodioda v aktivním režimu, indukční 

senzor). 

Pasivní senzor potřebuje napájení (vnější zdroj energie). [11] 

Dle použité technologie: 

elektromechanické, mechanické, pneumatické, elektrické, elektronické, 

elektrochemické, polovodičové, mikroelektromechanické, optoelektronické aj. [11] 

 

Dle výstupu: 

analogový, číslicový, dvoustavový. [11] 

 

 

2.3 Požadavky kladené na senzory 

Požadavky kladené na senzory lze shrnout do následujících bodů: 

� jednoznačná závislost výstupní veličiny na veličině vstupní, 

� přesnost snímače a reprodukovatelnost výsledků měření, tj. časová nezávislost 

parametrů snímače, 

� vhodný tvar statické charakteristiky, nejlépe lineární s velkou strmostí a 

minimálním prahem citlivosti, 

� optimální dynamické parametry (časová konstanta, tvar frekvenční 

charakteristiky), 

� minimální závislost na parazitních vlivech (teplota, tlak, vlhkost, chvění), 

� minimální signálové zatěžování měřeného objektu,  

� jednoduchá konstrukce a z toho plynoucí snadná údržba a především dostupná 

cena. [5]  
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2.4 Měřicí řetězec 

Základní blokové schéma měřicího řetězce je na obr. 3. Skládá se ze snímače a 

obvodů pro úpravu (zesilovač, převodník aj.) a vyhodnocení signálu (indikace), popř. 

jeho využití. 

Obr. 3  Blokové schéma měřícího řetězce se senzorem 

 

A/Č    - analogově číslicový převodník včetně vzorkovacích zesilovačů, multiplexerů   

(elektronický člen, fungující na principu přepínače) apod.,                                      

MP     - mikropočítač (resp. signálový procesor apod.), 

R        - rozhraní (zajišťuje správnou komunikaci a přenos dat), 

P        - nadřazený výpočetní systém. [11]  

 

 

 

3. Laser (Light Amplification Stimulace Emise Radiace) 

Laser (tj. zesilování světla stimulovanou emisí záření) je optický zdroj 

elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve 

formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a 

monochromatické. Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a 

termodynamiky. [23] 

 

 



Využití laserových sníma
 

 

3.1 Princip laseru 

Laser je tvořen aktivním prost

Zdrojem energie, který m

média dodávána energie

základní energetické hladiny

je do vyšších energetických stav

vzniká tak tzv. inverze populace

           Obr. 4  Konstrukce l

 

Ve většině laser

dutinou vymezenou zrcadly. V nejobvyklejších 

zrcadly, z nichž je jedno zcela odrazivé a druhé 

Aktivní prostředí

elektronů; může se jednat o

 

3.2 Typy laserů 

Pevnolátkové (rubínový, 

(He-Ne laser, měděný laser
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řen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie

Zdrojem energie, který může představovat například výbojka

energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prost

energetické hladiny do vyšší energetické hladiny, dojde k tzv. excitaci. Takto 

je do vyšších energetických stavů vybuzena většina elektronů aktivního prost

inverze populace. [24] 

 

Obr. 4  Konstrukce laseru 

 laserů světlo opakovaně prochází tzv. rezonátorem 

dutinou vymezenou zrcadly. V nejobvyklejších případech je rezonátor tvo

zrcadly, z nichž je jedno zcela odrazivé a druhé částečně propustné. [24

Aktivní prostředí je látka obsahující oddělené kvantové energetické hladiny

že se jednat o plyn, monokrystal nebo polovodič s p-n př

Pevnolátkové (rubínový, Nd:YAG laser), barvivové, plynové 

ný laser), plynové – molekulární (CO2 laser, vodíkový laser

Hlavní sou

1. Aktivní prost

2. Zdroj zá

3. Odrazné zrcadlo

4. Polopropustné zrcadlo

5. Laserový paprsek

a zdrojem energie (obr. 4). 

výbojka, je do aktivního 

aktivního prostředí ze 

k tzv. excitaci. Takto 

ů aktivního prostředí a 

 prochází tzv. rezonátorem – optickou 

ípadech je rezonátor tvořen dvěma 

[24] 

kvantové energetické hladiny 

n přechodem. [24] 

), barvivové, plynové - atomární      

odíkový laser) aj. [24] 

Hlavní součásti: 

Aktivní prostředí 

2. Zdroj záření 

3. Odrazné zrcadlo 

4. Polopropustné zrcadlo 

5. Laserový paprsek 
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4. Charakteristika laserových snímačů 

Laserový senzor, jako takový, se řadí do skupiny optických senzorů. Tyto 

senzory, nazývané přesněji optoelektronické nebo fotoelektronické, dnes představují 

z pohledu funkčního rozsahu, a s tím spojených aplikačních možností, nejvíce 

používané senzory v průmyslové automatizaci. Při montážních technologiích jsou 

používány v bezpečnostních aplikacích, v náročných měřicích a kontrolních úlohách na 

konci procesu, ale také se velmi využívají při hlídání hladin, rozměrů na velké 

vzdálenosti nebo při kontrole plnění obsahu, kontrole polohy aj. 

Jedním z důvodů rostoucího zájmu o optosenzory jsou stále menší rozměry a 

stále stoupající výkonnost. Výhodou je zejména jejich necitlivost vůči rušivým 

elektromagnetickým polím a hluku. Nevýhodou je menší odolnost vůči vlhkosti, 

silnému znečištění a infrazáření. [10] 

 

4.1 Základy optických senzorů 

Základní vlastností používaných prvků je přeměna elektrického proudu na 

elektromagnetické vlnění – světlo a obráceně. Pod pojmem světlo se rozumí 

elektromagnetické spektrum od ultrafialové oblasti (λ = 0,3 µm) přes oblast viditelného 

světla (0,38 < λ < 0,78 µm) až do infračervené oblasti (λ =1,2 µm). 

Na počátku používání optických senzorů se jako vysílací prvky používaly 

převážně žárovky a jako přijímací prvky fotobuňky nebo fotorezistor. Vlivem celé řady 

nepříznivých vlastností těchto prvků byly možnosti použití u senzorů velmi omezené. 

[10]   

 

4.1.1 Vysílací prvky 

Mezi moderní vysílací prvky současnosti jsou luminiscenční diody (LED) a 

polovodičové laserové diody. 
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Luminiscenční diody (LED) 

Luminiscenční diody LED (z angl. Light Emitting Diode) jsou v podstatě 

polovodičové prvky, které mají jeden přechod PN. Přiložením napětí v propustném 

směru přechodu a z toho plynoucího proudu dochází ke vstřikování elektronů do pásma 

P a děr do pásma N. [10] 

 

Laserové diody 

Polovodičové lasery obsahují vysoce dotovaný přechod PN na bázi GaAs 

(sloučenina gallia a arsenu) [10]. Na jejich PN přechodu dochází k přeměně elektrické 

energie na světlo. Funkce laserové diody je stejně jako funkce ostatních laserů založena 

na procesu stimulované emise optického záření – kvantový jev (emise koherentního 

elektromagnetického záření). Aktivním prostředím je zde okolí PN přechodu, kde 

dochází k injekci elektronů a děr. [7] 

 

4.1.2 Přijímací prvky  

Pod přijímací prvky se u optosenzorů rozumí polovodičové fotodetektory. 

Fotodetektor je zařízení, které měří fotonový tok nebo optický výkon takovým 

způsobem, že přeměňuje energii fotonů do měřitelné formy. Rozdělují se na fotodiody, 

fototranzistory a na matice sestavené z těchto prvků. [10] 

 

Fotodiody PN a PIN 

Úkolem fotodiod je převod přijatého světelného signálu na elektrický proud.  

PN diody se hodí pro měření malých intenzit osvětlení. Zvláštní konstrukce se používá 

u fotodiody PIN, která má mezi vrstvou přechodu P a N vloženou vrstvu dopovaného 

polovodiče s velkou elektrickou pevností. Proto pracuje s velmi vysokými intenzitami 

elektrického pole v oblasti přechodu. Má vyšší mezní kmitočet a kratší dobu náběhu než 

PN diody. [10] 

 

Fototranzistory  

Fototranzistor je polovodičová elektrotechnická součástka, v podstatě 

fotodioda s tranzistorem jako zesilovačem fotonového proudu. Dynamické chování je 

ve srovnání s fotodiodou relativně horší.[10] 
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4.2 Laserové binární senzory 

Technologie laserových diod umožnila vyrábět senzory, které mají velmi 

intenzivní světlo. Tyto senzory mají typický dlouhý dosah a malý vyzařovací úhel (úzký 

světelný paprsek). Z bezpečnostního zdravotního hlediska, aby nedošlo k poškození 

oční sítnice, se používají nejvýše ve třídě 2 (EN 60 825). Znamená to, že mohou být 

bezpečně použity i v prostředí továren, kde s nimi přichází obsluha do styku. Barva 

světla bývá červená a seřízení je díky viditelné stopě snadné. Přehled klasifikace 

laserových výrobků je uveden v příloze č. 1. [10] 

Vyskytují se ve všech základních provedeních jako senzory klasické. Nejčastěji 

se používají konvergentní typy s obvyklou hodnotou průměru ohniska 0,25 nm. 

Ohnisková vzdálenost bývá od 50 do 300 nm. [10] 

Nedoporučuje se je používat v prašném a špinavém prostředí, kde dochází 

k rozptylu světla a tím poklesu světelného výkonu. [10] 

 

4.3 Laserové senzory pro měření vzdálenosti 

Laserové senzory vzdálenosti obecně využívají několika principů činnosti. Pro 

extrémní rozlišení se např. používá interferometrických metod, což však je laboratorní 

technika nevhodná pro průmyslové využití v hladinoměrech. Pro takovéto aplikace jsou 

použitelné v zásadě dvě možnosti:  nejznámější a historicky nejstarší metoda, která se    

u těchto senzorů používá je metoda triangulační a měření doby letu odraženého signálu. 

[1] 

Ve všech případech platí, že podmínky měření hladiny nejsou pro použití 

laserů mimořádně příznivé. Lepších výsledků je s lasery dosaženo při snímání 

vzdálenosti u mechanických prvků než u hladiny, která může být zvlněná, rozptylující 

světlo, bez možnosti umístění alespoň primitivního odražeče, atd. Překážkou nastavení 

laserových snímačů může být také prach, kouř nebo znečištění optických prvků. [1] 

Výhodou laseru je velmi malá rozbíhavost paprsku (v miliradiánech), 

umožňující použití i v prostorově omezených podmínkách. Použitelný odraz lze získat i 

u předmětu s velmi nízkou odrazivostí (uhelný prach, asfalt) nebo např. z hladiny 

roztavených kovů nebo skla. [1]  
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U laserových snímačů je třeba pamatovat na bezpečnost práce a ochranu osob 

před zásahem očí laserovým paprskem. Lasery třídy I jsou bezpečné za všech okolností, 

lasery třídy II mohou být škodlivé při úmyslném překonání přirozené averze oka vůči 

oslnění. [1]   

 

4.3.1 Triangulační dálkoměry  

Triangulační dálkoměry (v provedení s laserem nebo s LED) využívají difúzní 

odraz od ozářeného cíle. [1] Difúzní odraz znamená rozklad elektromagnetického záření 

do různých směrů, ke kterému dochází při dopadu záření na nerovné rozhraní dvou 

prostředí nebo při průchodu záření opticky nehomogenním prostředím např. sklem 

s bublinami, [7] což znamená, že toto prostředí má v různých místech rozdílné 

vlastnosti. Část odraženého světla je zachycena senzorem, prochází čočkou a dopadá na 

polohově citlivý fotodetektor, což může být klasický PSD, nebo např. jednořádkový 

CCD prvek. S měnící se vzdáleností cíle, se mění také poloha zachyceného odrazu na 

fotocitlivém prvku. [1] 

Nevýhodou triangulačních senzorů je omezený rozsah měření (většinou < 1 m). 

S rostoucí vzdáleností klesá nejen úhel svíraný odraženým paprskem, ale také úhlová 

změna při změně vzdálenosti cíle. Rozlišení senzorů je podle aplikace pod 0,1 mm,       

u větších vzdáleností (nad 1 m) okolo 0,5 mm, přesnost asi 1 mm. Při použití jako 

hladinoměry lze očekávat horší výsledky. [1] 

PSD (Position Sensitive photo – Detectors) 

PSD neboli polohově citlivý senzor polohy je vhodný pro vyhodnocování 

polohy paprsku světla. Struktura PSD senzoru je podobná fotodiodě PIN s velmi 

rovnoměrným odporem ve vrstvě P. Pracuje v odporovém režimu. PSD senzory mají 

zejména malé rozměry, spojitý výstupní signál a rozlišení není závislé na velikosti 

světelné skvrny. [4]  

 

CCD (Charged Coupled Device) 

CCD neboli zařízení s vázanými náboji, je elektronická součástka používaná 

pro snímání obrazové informace. CCD snímače jsou tvořeny maticí fotocitlivých prvků 

– fotoelektrických kondenzátorů realizovaných technologií MOS. [4] 
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Technologie MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) 

Tato technologie výroby unipolárních polovodičů (polovodič s vrstvou 

kysličníku křemíku) pracuje na základě působení elektrického pole na vodivý kanál 

v polovodičovém materiálu, který se vyznačuje značně velkým vstupním odporem. 

Technologie MOS (kov(M)-oxid(O)-polovodič(S)) je jedna z možných technologií 

výroby FET, (tranzistor řízený polem), kde řídicí elektroda je izolována oxidem kovu. 

[7] 

 

4.3.2 Měření doby letu  

Další metodou (nejčastěji používanou v hladinoměrech) je měření doby 

návratu odraženého paprsku (ToF, Time of Flight), někdy taky nazývané LADAR 

(Light nebo Laser radar). Geometrie je jednodušší než u triangulace, vysílač i přijímač 

jsou v jedné ose a přesnost měření nezáleží na vzdálenosti jako u triangulačního 

senzoru. Používáno je několik variant modulace paprsku (pulsní, amplitudová, 

frekvenční). [1]   

 

Pulsní laser 

Pulsní laser je nejjednodušší princip měření, vyžaduje však velmi rychlé 

obvody zpracování signálu. Rychlost světla je asi 3.108 m.s-1, takže nároky na časování 

jsou extrémní. Proto je dosahovaná přesnost měření vzdálenosti hladiny asi 10 mm 

(rozlišení 1 mm) při vzdálenosti několika m. Vyhodnocení je však rychlé. [1] 

 

Amplitudová modulace 

U těchto laserů je intenzita paprsku amplitudově modulována rychlým (MHz) 

sinusovým signálem. Přijímač vyhodnocuje fázový posun mezi vysílaným a přijímaným 

paprskem. Rozsah měření je omezen maximální, jednoznačně určitelnou, vzdáleností, 

což je polovina vlnové délky λ/2, kde vlnová délka je určena modulační frekvencí 

(změna frekvence optického záření v čase). Pro zvýšení rozsahu lze použít vyhodnocení 

více frekvencí. S vyšší modulační frekvencí lze dosáhnout lepšího rozlišení za cenu 

kratšího rozsahu. [1]   
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4.4 Radarové hladinoměry (RH)  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.3, podmínky laserových senzorů pro měření 

výšky hladiny nejsou příznivé. Hladina může být zvlněná, rozptylující světlo a také 

prach, kouř a znečištění optických prvků není optimální. [1] Měření hladiny kapalin a 

sypkých látek se principiálně realizuje zjišťováním fyzikálních účinků daného média. 

Jednou z možností, jak získat optimální výsledky měření, je použití aplikace vlnění, tj. 

měření časového, resp. frekvenčního intervalu mezi vysláním a příjmem radarového 

impulzu. [5] RH jsou velmi přesné. Lze je využít pro širokou škálu provozních měření 

v mnoha průmyslových odvětvích.   

4.4.1 Charakteristika RH 

Princip spočívá v měření doby šíření mikrovlnného signálu resp. doby odrazu 

impulsu mikrovlnného signálu od fázového rozhraní. Jedná se o spojité bezdotykové 

měření výšky hladiny kapalin i sypkých materiálů i ve velmi extrémních podmínkách. 

Použití nachází pro měření ve vakuu, při teplotách nad 1000 °C, v prostředí s hustým 

prachem a parami. Nevýhodou je poměrně vysoká cena zařízení a nevhodnost aplikace 

pro kapaliny s nízkou permitivitou. Měřící rozsah je od 0,3 do zhruba 70 m.  U RH se 

využívá frekvence v rozmezí 5,8 až 26 GHz. Měří se čas potřebný pro průchod 

mikrovlnného záření ze zdroje přes prostředí ke hladině a po odrazu zpět na snímač. [9] 

Radar jako měřicí zařízení se skládá z vysílače s anténou, z prostředí, kterým prochází 

vyslané a odražené vlnění a z přijímače s anténou (pro vysílání i příjem se většinou 

používá tatáž anténa). [4] 

Složení atmosféry nemá vliv na rychlost šíření mikrovln, ale při vysoké 

koncentraci par může docházet k útlumu signálu. Pro aplikaci radarových snímačů je 

důležitá znalost relativní permitivity ɛr měřeného média. [12] 

4.4.2 Anténa 

Anténa vysílající a přijímající radarový signál, nejčastěji tyčová (prutová), 

kuželová (trychtýřovitá, kónická), parabolická nebo planární, popř. lanový, tyčový nebo 

koaxiální vlnovod, je jedinou součástí, která je vystavena bezprostřednímu působení 

atmosféry v nádrži, proto musí být vyrobena z velmi jakostního materiálu. Rozměrnější 

anténa má lepší směrový účinek a zisk, ale obtížněji se umisťuje do uzavřené nádrže. 

Vlastnosti antény úzce souvisejí s použitou frekvencí radarového signálu – vyšší 
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frekvence při menší anténě zaručuje menší rozptylový úhel a lepší poměr signál/šum. 

Běžně se používají frekvence kolem 10 GHz, výjimkou nejsou frekvence okolo 24 

GHz. Měřicí rozsah je běžně okolo (0 ÷ 20) m, výjimečně až 60 m, přesnost řádově 

jednotky až desítky mm. Hmotnost snímače včetně antény se pohybuje kolem 10 kg,     

u některých výrobců až 30 kg. [4] 

 

Parabolické antény (PA) 

Konstrukce parabolické antény je obecně známa: primární anténa vysílá 

mikrovlnnou energii dodávanou vlnovodem z vysílače na parabolické zrcadlo 

(sekundární anténu), které ji dále odráží vpřed směrem k cíli. Stejná anténa je použita 

k zachycení odrazu. PA mají výtečnou směrovost (úzký vyzařovaný svazek) a citlivost. 

Proto jsou využívány pro měření hladiny ropných produktů ve skladovacích nádržích. 

PA je však složitá, příliš rozměrná, náchylná k útlumu vlivem usazenin. Navíc primární 

anténa a vlnovod způsobují slepé místo přímo v ose parabolického reflektoru. [1] 

 

Planární anténa 

Řízením elektrického fázového zpoždění mikrovln dodávaných jednotlivým 

prvkům a využitím vzájemné interference se dosahuje rozmítání výsledného 

mikrovlnného svazku jako by byla anténa mechanicky natáčena. Výhodou je velká 

spolehlivost díky absenci mechanických pohyblivých dílů. Takovéto antény mají 

dobrou směrovost a mohou být mnohem menší než parabolické antény. [1] 

 

Kónické antény (KA) 

KA jsou robustní a značně imunní proti vlivu kondenzace a usazenin měřené 

látky nebo výparů. Signál z mikrovlnného modulu vysílače je přiveden 

vysokofrekvenčním kabelem přes vazební člen do vlnovodu uvnitř antény. Vlnovod je 

tvořen válcovou dutinou, vyplněnou vzduchem nebo dielektrickým materiálem s nízkou 

permitivitou. Dielektrický materiál je zakončen úzkým kuželovým hrotem, jehož 

vrcholový úhel je zvolen podle permitivity materiálu. Signál vyzařovaný z tohoto 

kužele je dále odrážen kovovým vnitřním povrchem KA směrem k cíli (hladině). Příjem 

odraženého signálu se děje opět stejnou anténou. [1] 

U KA je důležité, aby spodní okraj antény vyčníval alespoň 10 mm do 

vnitřního prostoru nádoby. Neměl by tedy být uvnitř hrdla nádoby. [1] 
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Tyčové antény (TA) 

TA z dielektrického materiálu jsou velmi užitečné v situacích, kdy je nutná 

instalace radaru do velmi úzkého hrdla nádoby. Materiál dielektrické antény je           

PP-polypropylen, PTFE-Polytetrafluoretylen nebo keramika. Tyto materiály dobře 

odolávají mnoha agresivním látkám. Podobně jako u KA je mikrovlnný signál kabelem 

přiveden přes vazební člen do válcové dutiny vyplněné vzduchem nebo dielektrickým 

materiálem. Vlnění dále putuje válcovou částí tyčové antény až k části, kde se anténa 

začíná zužovat. Tato část antény ve tvaru velmi protáhlého komolého kužele funguje 

jako dielektrická čočka lomící mikrovlny směrem k cíli. (hladině). [1] 

Pro správnou funkci je důležité, aby zužující se část antény byla zcela uvnitř 

měřené nádoby. Pokud část této aktivní délky antény bude v hrdle nádoby, unikající 

mikrovlny se budou odrážet zpět a vznikající rušení znemožní správnou funkci. [1] 

U tyčových antén je třeba se vyvarovat tvorbě usazenin, které mají výrazný 

vliv na účinnost. Nedoporučuje se používat tyčové antény pro měření sypkých látek, 

spíše jsou vhodné pro kapaliny a kašovité hmoty. [1] 

 

 

4.4.3 Relativní permitivita (RP1), relativní permeabilita (RP2) 

Rychlost šíření mikrovln odpovídá rychlosti světla: ve vakuu je to                       

c = 3.108 m.s-1, v jiných médiích je určena vztahem (I): 

  υ =  
�

√ɛ�.μ�
      [m.s-1]                                                                                          (I)   

 kde ɛr je relativní permitivita  [], 

  µr - relativní permeabilita prostředí  []. 
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Ve většině případů je možné počítat s tím, že RP2 µr plynu nebo kapaliny, kde 

se vlnění šíří, je rovna jedné, a nemá tedy vliv na rychlost šíření vlnění. 

RP1 ɛr, často označována jako dielektrická konstanta, je bezrozměrové číslo 

charakterizující vlastnosti látky v elektrickém poli. Přehled různých hodnot RP1 je 

uveden v příloze č. 2. [20] [13]                                             

Materiál s nízkou permitivitou má vyšší propustnost pro mikrovlnné záření, a 

proto velký podíl záření proniká rozhraním. Hodnota ɛr klesá s rostoucí frekvencí 

mikrovlnného záření, a tak je důležitým krokem i výběr správné frekvence. Vyšší 

frekvence znamená menší vlnovou délku, což činí senzor citlivějším k negativním 

vlivům, jako jsou páry a pěna. Pro úspěšnou aplikaci se obecně požaduje, aby    ɛr ˃ 2. 

[12] 

 

4.4.4 Typy RH 

Radarové hladinoměry lze rozdělit na dvě skupiny, a sice na bezkontaktní a 

kontaktní. U bezkontaktních radarových hladinoměrů se mikrovlny šíři plynným 

prostředím nad hladinou měřeného média a k měření se využívá jednak pulsní časová 

metoda a jednak frekvenční metoda. U kontaktních hladinoměrů se mikrovlny šíří 

vlnovodem, který je ve styku s měřeným médiem. [13] 

 

 

Reflektometrické hladinoměry (RFH)  

Zvláštní skupinu mezi radarovými hladinoměry tvoří kontaktní RFH. Využívají 

šíření mikrovlnného impulsu po vlnovodu instalovaném v nádrži. [13] 

 

 

Moderní RH vykazují velmi příznivé funkční vlastnosti a poskytují široké 

možnosti využití v průmyslové praxi. Současný vývoj v elektronice a výpočetní 

technice přispívá i k příznivější ceně těchto senzorů. Na českém trhu je možné vybírat 

z pestré nabídky. [13] 
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Frekvenční metoda (FMCW 
 

Vhodnější metoda
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Mikrovlnné záření o frekvenci kolem 10 GHz je směrováno do prostoru 

). Vyslaná vlna se na fázovém rozhraní částe

ě dále prochází do druhého prostředí. Z časového údaje mezi 

ijatou vlnou se stanoví výška hladiny. Metoda je velmi náro

[12] 

 

Obr. 6  Princip pulsní metody 

(FMCW – Frequency Modulated Continuous Waves)

jší metoda založená  na  vysílání spojitého signálu  s

). Vysílaný signál mění plynule svoji frekvenci od 

řelaďování a změřených hodnot frekvencí vyslaného a p

je možno vypočítat vzdálenost odpovídající výšce hladiny. Ze zjišt

∆ƒ = ƒ1 – ƒ0 se stanoví odpovídající ∆t = t1

dálenost hladiny. Hlavní předností této metody je, že frekvenční rozdíl lze m

, a to umožňuje stanovit výšku hladiny s přesností až ± 1 mm. 

Obr. 7  Princip frekvenční metody 

ěrováno do prostoru 

částečně odrazí zpět 

časového údaje mezi 

Metoda je velmi náročná na 

Frequency Modulated Continuous Waves) 

založená  na  vysílání spojitého signálu  s  proměnnou  

ní plynule svoji frekvenci od ƒmin do ƒmax. Ze 

ených hodnot frekvencí vyslaného a přijatého 

ítat vzdálenost odpovídající výšce hladiny. Ze zjištěné 

1 – t0 a vypočte se 

edností této metody je, že frekvenční rozdíl lze měřit 

esností až ± 1 mm. [12]       
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5. Možnosti uplatnění laserových snímačů v metalurgii 

Optické senzory představují, co se týče počtu provedení, typů, aplikačních 

možností a objemu výroby, jednu z nejsilnějších skupin senzorových kategorií. Plné 

využití provozních zkušeností vedlo ke konstrukci speciálních senzorů, které mimo své 

charakteristické funkční vlastnosti vykazují i přizpůsobivost k provozním prostředí. [10]   

5.1 Využití laserových snímačů 

5.1.1 Měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO) 

Nová metoda měření koncentrace oxidu uhelnatého pomocí laserové diody 

VCSEL je mnohem spolehlivější než konvenční metody. Velkou výhodou je také 

výborná selektivita, což je citlivost výběru, dána úzkým spektrem zdroje světla a 

umožňující měřit koncentraci CO i ve směsi s jinými plyny. [19] 

Základním prvkem nových snímačů je laserová dioda s plošným vyzařováním 

zvaná VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Jde o zdroj laserového záření, 

který se skládá z optického rezonátoru, což je optická dutina vymezena dvěma zrcadly, 

rovnoběžnými s povrchem substrátu, v němž je jedna nebo několik dutin s aktivní 

vrstvou emitující záření. [19] 

Tato laserová dioda je neobvyklá v tom, že emituje infračervené světlo o 

vlnové délce 2,3 µm (vlnová délka běžných laserových diod je nejvýše 1,3 µm). Dioda 

se substrátem InP (fosfid india) využívá vnořený tunelový jev a díky tomu má velkou 

účinnost a její ztrátové teplo je malé. [19] 

Vlastní snímač měří koncentraci CO absorpční metodou: když paprsek 

infračerveného záření prochází plynným prostředím, vlivem absorpce nastává útlum 

charakteristických vlnových délek. Popisovaný  snímač  využívá  spektrální  čáru CO   

o vlnové délce 2,365 5 µm. [19] 

Jednou z velkých výhod nových snímačů je to, že v podstatě nevyžadují servis, 

a to ani tehdy, když je jejich objektiv znečištěn. [19] 

Výskyt CO je časnou známkou hoření, protože se uvolňuje při doutnání a 

nedokonalém spalování mnoha materiálů. V budoucnu budou moci být senzory 
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založené na nové metodě používány pro požární detektory nebo pro sledování úniku 

spalin. Jinou vhodnou oblastí použití je měření pro optimalizaci spalovacích procesů. 

Snímače mohou také detekovat únik zemního plynu. [19] 

Vývoj senzorů založených na nové metodě je ale na samém počátku. [19] 

5.1.2 Kamerové systémy 

Kamerové systémy využívají různých variant snímání scény a vyhodnocení 

polohy cíle analýzou obrazu, někdy taky na základě perspektivy (zobrazení pohledu do 

vzdáleného prostoru). Tento způsob se využívá např. pro snímání hladiny tekutého 

železa při automaticky řízeném odlévání. Kamera sleduje hladinu v hrdle odlévací 

formy a systém zpracování obrazu vyhodnocuje její polohu. Alternativně je použito 

osvětlení liniovým laserovým paprskem. [1] 

Snahou je udržet hladinu během odlévání vysokou a konstantní (zatímco uvnitř 

formy probíhá rozlévání železa do všech míst) a udržet tak rovnoměrnou rychlost lití. 

To přináší vyšší kvalitu odlitku a např. zabraňuje vtažení strusky z hladiny do objemu 

odlitku. Dalším cílem je zabránit přelití nebo nedostatečnému dolití železa. [1] 

5.1.3 Laserový tracker 

Laserový tracker (sledovač) je vysoce přesný přenosný laserový přístroj pro 

„velkoobjemová“ měření, tj. měření objektů velkých rozměrů, až do 120 m. Tento 

přístroj umožňuje efektivně měřit rozměrné díly, u nichž lze jen s obtížemi použít 

klasické dotykové metody. Laserovým trackerem je přitom možné měřit přímo ve 

výrobním prostředí.  

Zařízení se skládá ze stojanu, optické hlavice a řídicí jednotky.  

 

Princip měření 

Principem měření je nepřetržité sledování polohy sondy se sféricky 

montovaným koutovým odražečem laserovým paprskem a odečítání jejích polárních 

prostorových souřadnic (jedna vzdálenost a dva úhly). Vzdálenost sondy od hlavice 

může být v desítkách metrů a měří se s přesností od 5 µm.m-1. Souřadnice sondy jsou 

prostřednictvím řídicí jednotky přenášeny do počítače, kde jsou programem 
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vyhodnocovány a vytvářejí obraz měřené součásti. Řídicí jednotka řídí polohovací 

systém hlavice tak, že laserový paprsek neustále přesně sleduje koutový odražeč. 

 

Uplatnění    

Laserové trackery najdou uplatnění v energetice a těžkém strojírenství,           

ve stavebnictví i kdekoliv jinde při výrobě rozměrově rozsáhlých celků. Rychlost 

pořízení dat je při měření velkých dílů klíčová i pro minimalizaci chyb, které jsou 

způsobeny teplotní roztažností materiálu vlivem kolísání teploty v průběhu dne 

(zejména při střídání dne a noci). [16] 

Kromě měření dílů lze laserové trackery využít i k měření nástrojů, forem, 

pojezdů, dopravních a manipulačních systémů, upevňovacích konstrukcí, jsou vhodné 

k pořizování korekční mapy velkých výrobních strojů a manipulátorů i při kalibraci 

prostorových (3D) měřících strojů. Lze je použít také ke skenování povrchu rozměrných 

a tvarově náročných součástí obecného tvaru při reverzním inženýrství, dále k měření 

svařovaných konstrukcí, součástí turbín, částí letadel, vrtulí pro větrnou energetiku, 

velkých parabolických antén atd. [16] 

 

Pracovní prostředí 

Systém je navržen pro práci v těžkém průmyslovém i venkovním prostředí a 

pracuje s plnou přesností v rozsahu teplot od -10 do +40 °C. Díky své absolutně 

kompaktní (pevné, celistvé) konstrukci může bez problémů trvale pracovat i v prašném 

prostředí, které se vyskytuje ve slévárnách, svařovnách a zejména při zpracování 

kompozitních materiálů, kdy vzniká velmi jemný prach. Lze jej provozovat v prostředí 

s olejovou mlhou i ve výrobních podmínkách se silným elektromagnetickým rušením, 

jako jsou svařovny, provozy bodového svařování atd. [16] 

 

 

Mobilita  

Základním požadavkem na přenosné systémy je možnost snadno je 

přemisťovat a jednoduše a rychle instalovat v místě měření. Vzhledem k tomu, že 

rozměrné objekty je zpravidla nutné měřit z několika pohledů, je nezbytné laserový 

tracker v průběhu měření součásti několikrát přemístit. Tím se i kumuluje výsledná 
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nejistota měření. Nejistotou měření je možné snadno ověřit opětovným změřením 

prvního útvaru a porovnáním výsledků. [16] 

 

5.2 Využití radarových snímačů 

Bezkontaktní měřicí systémy jsou stále populárnější, především pro svou 

jednoduchou instalaci, rychlé uvedení do provozu a bezúdržbový provoz, který 

minimalizuje náklady na servis. Radarové senzory nemají žádné pohyblivé části, 

nepřicházejí do kontaktu s měřenou látkou a po instalaci vyžadují minimální pozornost. 

Právě v tomto bodě se projeví výhoda radarových měřících systémů. [3] 

 

5.2.1 Měření hladiny ve vysoké peci 

Monitorování hladiny materiálu ve vysoké peci 

Pro zajištění správného dávkování vrstvy koksu a také jeho správného 

rozložení je vyžadováno měření hladiny. Vzhledem k náročným provozním podmínkám 

ve vysoké peci byly dříve používány mechanické měřící systémy. Ty byly vybaveny 

masivním závažím, které bylo spouštěno k hladině materiálu. Moderní bezkontaktní 

hladinoměry, jako je např. Vegapuls 68, dodávané společností Level Instruments CZ – 

Level Expert, řeší tuto problematiku mnohem elegantněji.  Tato společnost nabízí 

kompletní sortiment přístrojů pro širokou škálu provozních měření v mnoha 

průmyslových odvětvích. Vzhledem k tomu, že má k dispozici produkty více výrobců, 

je schopna vyhovět veškerým požadavkům zákazníků na různé způsoby měření výšky 

hladiny kapalin i sypkých látek a rozhraní kapalin. [15]  

 

Měření hladiny hladinoměrem Vegapusl 68 

Hladinoměr Vegapuls 68 poskytuje naprosto přesné údaje o hladině ve vysoké 

peci. Měření není ovlivňováno prachem, složením materiálu a ani velmi vysokou 

teplotou.   V závislosti na velikosti antény snímače je možné sledovat celkový prostor 

nebo vymezená místa na hladině. Při použití několika snímačů lze systematicky 

analyzovat profil povrchu materiálu ve vysoké peci. Radarové hladinoměry se přitom 

při měření vzájemně neovlivňují. Díky robustní konstrukci dokonale odolávají 
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náročným provozním podmínkám v prostředí vysoké pece; kromě toho je možné snímač 

kdykoliv, i během provozu, oddělit od procesu. [15] 

 

Odpich železa ve vysoké peci 

Po odpichu vysoké pece stéká tekuté surové železo do pánví a dále je 

zpracováváno ve slévárnách nebo v konvertorech. Měření hladiny v těchto odlévacích 

pánvích patří mezi velmi náročné. Vysoké teploty, přes 1 400 °C, a extrémní prašnost 

během plnicího procesu kladou na vlastnosti použitého snímače velmi vysoké 

požadavky. Proto je zde možné použít pouze bezkontaktní systém měření. [15]  

 

5.2.2 Měření hladiny v odlévací pánvi  

Vzhledem k tomu, že mikrovlnný signál není ovlivňován extrémně vysokou 

teplotou, je hladinoměr Vegapuls 62, rovněž dodávaný společností Level Instruments 

CZ – Level Expert, obzvláště vhodný pro tento typ měření. Díky ofukovému systému, 

který splňuje úlohu chlazení, zůstává tento systém neustále čistý. V prostředí s vysokou 

teplotou jsou používány speciální zahnuté antény s prodloužením, navržené „na míru“ 

dané úloze. Díky tomu je elektronika hladinoměru umístěna ve vhodném prostředí. [15] 

 

5.2.3 Měření hladiny při skladování uhlí 

Zásobník v uhelné elektrárně 

Vytěžené uhlí – antracit nebo hnědé uhlí, je hlavním energetickým zdrojem ve 

spalovací uhelné elektrárně. V některých elektrárnách je denně v kotlích spalováno více 

než 1 000 tun uhlí. To je dopravováno v našich podmínkách ve většině případů 

železniční dopravou. Uhlí je obvykle skladováno v uhelných zásobnících o výšce do    

30 m a odtud je přepravováno pásovými dopravníky do elektrárny. Další pásový 

dopravník dopravuje uhlí často do přechodných uhelných zásobníků. Před spalováním 

je uhlí v rotačních mlýnech rozemleto na prášek. [14] 

 

Hladinoměr Vegapuls 68 v zásobníku s uhlím 

V prostředí, kde je opravdu vysoká prašnost, je možné získat spolehlivé 

výsledky pouze bezkontaktním měřením hladiny. Právě zde se rovněž uplatní radarový 
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hladinoměr Vegapuls 68, který byl speciálně vyvinut pro měření sypkých materiálů a 

zároveň nabízí všechny výhody bezkontaktního měření výšky hladiny. Spolehlivě měří 

výšku hladiny při vysoké prašnosti v zásobníku. Spolehlivostí vyniká při měření hladiny 

sypkých materiálů s měřícím rozsahem do 70 m. [14] 

 

Ochrana proti přeplnění zásobníku  

Robustnost je jedním z nejdůležitějších požadavků na měření v uhelném 

zásobníku. Proto jsou v nich pro ochranu proti přeplnění používány robustní rotační 

nebo kapacitní spínače, které dokonale vyhovují v těchto náročných podmínkách. Velmi 

dobře se zde uplatní např. limitní kapacitní spínače Vegacap 65, které jsou 

charakteristické svou robustností a spolehlivostí, ale i stabilní mechanickou konstrukcí a 

snadným uvedením do provozu, dodávané rovněž společností Level Instruments CZ – 

Level Expert.  Kondenzace (srážení, zkapalňování par) ani nánosy nemají vliv na 

spolehlivost ochrany proti přeplnění. Limitní spínač je vybaven lanovou elektrodou, 

kterou je možné libovolně zkrátit. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Využití laserových snímačů v metalurgii 
 

- 23 - 
 

6. Návrh a realizace měření výšky hladiny v zásobnících 

Zjišťování polohy hladiny kapalin a sypkých hmot v zásobnících a provozních 

nádobách, jako jsou různé tanky, zásobní a provozní nádrže, destilační kolony, odparky, 

krystalizátory, mísicí nádoby apod., je v provozní praxi jednou z velmi častých úloh. 

Ačkoliv se běžně hovoří o měření polohy (výšky) hladiny, jedná se velmi často o 

zjišťování množství látky v nádrži. Z údajů zjištěných měřením polohy hladiny je 

možné toto množství vypočítat, přičemž záleží na tvaru nádoby, ve které se kapalina 

nachází. Pokud se měří v nádobách, u kterých se průřez s výškou nemění, je vyčíslení 

poměrně snadné. Obtížnější z tohoto hlediska je měření např. v ležatých zásobnících, 

kde závislost objemu na poloze hladiny je dána nejen válcovým či jiným tvarem 

nádoby, ale i vyklenutím dna a popř. různými vestavbami uvnitř nádrže. Pro výpočet 

množství kapaliny z údaje o poloze hladiny v takové nádrži se využívají více či méně 

složité výpočetní postupy a odpovídající počítačové programy. Proměřováním nádrží a 

tvorbou potřebných matematických závislostí mezi polohou hladiny a uskladněným 

množstvím se zabývají specializované firmy. [14] 

Kapaliny, suspenze a sypké materiály, jejichž poloha hladiny se v průmyslu 

měří, se mohou značně odlišovat: od čisté vody, přes hořlavé, viskózní, lepkavé a 

korozivní kapaliny až po suspenze s abrazivními účinky; od jemných volně tekoucích 

prášků až po vlhké a spékající se hrudkovité sypké látky. Velmi různorodé může být i 

prostředí, ve kterém snímače polohy hladiny pracují – od vakua až po velké tlaky 

v širokém rozmezí teplot. Tato různorodost požadavků se odráží ve velkém počtu 

měřicích metod a přístrojů, které byly pro měření polohy hladiny vyvinuty. Volba 

vhodné metody je ovlivněna mnoha faktory. Jsou to zejména tlak (otevřené a uzavřené 

nádoby), teplota, korozivní účinky měřeného média, rozsah, citlivost a požadovaná 

přesnost měření, potřeba plynulého měření či jen indikace a signalizace určitých 

(mezních) stavů apod. [14] 

Účelem měření hladiny může být optimalizace využití nádrží, hlídání úrovně 

produktu proti přetečení, zpřesnění dávkování přísad ve výrobě, inventární a fakturační 

měření, zlepšení managementu zásob (just-in time dodávky, provoz bez výpadků), 

detekce úniků látek (management ekologických rizik). [1] 
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6.1 Výběr senzoru 

Bohužel často dochází k výběru senzoru na základě krátkodobé ekonomické 

úvahy, což má za následek, že ne vždy jsou pro danou aplikaci nejvhodnější. Při 

projektování systému by vždy měly být zohledněny celkové náklady TCO (Total Cost 

of Ownership), včetně údržby, školení personálu, atd. Bezkontaktní senzory nabývají na 

popularitě. Jsou odděleny od měřeného média, mají obvykle menší nároky na údržbu a 

s pokrokem technologií se stávají stále dostupnější. [1] 

Při výběru vhodného senzoru pro měření hladiny je nutné zvážit mnoho 

okolností. Domnívám se, že neexistuje senzor, který by bylo možné označit za 

univerzálně použitelný a vhodný bez znalosti detailů jako jsou vlastnosti měřeného 

média, technologický význam měření a jeho požadovaná přesnost, spolehlivost, náklady 

na údržbu atd. [1] 

Při měření hladiny nás často zajímá objem materiálu. Během napouštění 

materiálu mají nádrže tendenci se deformovat (vyboulit), tj. v zaplněném stavu budou u 

paty širší než v prázdném stavu. Také dno nádrže se může vydouvat do měkčího 

podkladu. Při měření sypkých látek se objevují další specifické problémy. Prášky, 

granuláty, pelety apod. zaujímají v násypce tzv. sypný úhel (tvoří kužel), což ztěžuje 

jednoznačné určení ekvivalentní hladiny materiálu. V takovém případě se doporučuje 

instalovat senzor mimo osu nádoby a pod úhlem tak, aby osa paprsku směřovala ke 

spodnímu vyústění násypky. Dalším problémem měření sypkých látek je to, že profil 

uložení materiálu může být značně nerovnoměrný. [1] 
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6.2 Návrh měřicího řetězce v zásobníku s uhlím 

Měření výšky hladiny sypkých látek je zpravidla náročnější než měření výšky 

hladiny kapalin. Aby bylo dosaženo správného rozložení, např. uhlí v zásobnících, je 

třeba mít přehled o výšce hladiny této sypké látky.  

Jedna z možností, jak dosáhnout uspokojivých výsledků tohoto měření, je 

znázorněna na obr. 8. Je zde navržen měřící řetězec, který je tvořen několika členy. Ty 

jsou spolu zapojeny do měřicího obvodu. Stěžejní část měřicího řetězce tvoří laserový 

senzor optoNCDT 1302 (příloha č. 3), dodávaný firmou MICRO-EPSILON. [21] Dále 

měřící karta NI PCI 6221 (příloha č. 3) [23] namísto převodníku, LCD displej, který 

zobrazuje průběh měření v čase, datový soubor, který ukládá data pro použití v počítači 

a následné vyhodnocení programem MATLAB 2007. 

 

 

Obr. 8  Měřicí řetězec 
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Tento kompaktní laserový senzor, jehož malá konstrukce umožňuje integraci i 

u velmi omezených montážních prostorů, má rozsah měření 20 – 200 mm, s rozlišením 

0,02 % m. r., linearitou ± 0,02 m. r., což je odchylka odezvy přístroje od přímky, 

rozhraním RS422, které zajišťuje správnou komunikaci a přenos dat, a vzorkovací 

frekvencí      750 Hz. [21] Pracuje na principu odrazu světelného paprsku pod daným 

úhlem φ od hladiny sypké látky. Vrací se zpět a na základě analogového signálu            

4 ÷ 20 mA vstupuje do měřicí karty NI PCI 6221. Jedná se o DAQ měřicí kartu, 

obsahující 16 bit, 250 kS/s, 16 A/D vstupy/výstupy a 32 bitové čítače. [23] Poté data 

postupují dále do vyhodnocovacích zařízení. Snímače výšky hladiny s elektrickým 

výstupem se převážně vyrábějí s místním ukazováním na LCD displeji a současně 

s dálkovým přenosem signálu. Na základě tohoto signálu, který ukládá naměřené 

hodnoty do datového souboru, jsou vyhodnocovány programem MATLAB 2007.  
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6.3 Realizace měřicího řetězce v nádobě s pískem 

 Sypký materiál, zvlášť práškové struktury, patří mezi druhy materiálu, jejichž 

předvídatelnost stavu je velmi obtížná. Především co se týče podmínek skladování, 

konstrukce skladovacího zařízení nebo okolního prostředí. 

 Měření proběhlo na základě stejného měřicího řetězce jako je v návrhu (obr. 8), 

jen s tím rozdílem, že ve skutečnosti jsem měřila v nádobě podstatně menších rozměrů 

(obr. 9) a za příznivějších podmínek. 

 Jedná se o kruhovou nádobu, která má průměr 7 cm. Na začátku měření je 

nádoba zcela prázdná. Postupně je do ní přisypáván sypký materiál, konkrétně písek, 

který má zrnitý charakter. Současně probíhá plynulé snímání daného materiálu 

laserovým paprskem přes celou délku nádoby, snímač zaznamená tedy celý profil 

nasypaného materiálu, a následné zaznamenání dat na výstupu. Od vyslání paprsku, 

odrazu od daného materiálu a zpětného příjmu informací do snímače dochází 

k rozdílnému časovému impulsu, a to z toho důvodu, že materiál má v každém bodě 

snímání jinou výšku. Data jsou odlišná také vzhledem k různé rychlosti pohybu snímače 

nad daným materiálem. U sypkých materiálů dochází v nádobě k vytváření kužele pod 

sypným úhlem, což může mít vliv na data na výstupu z hlediska špatného čtení snímače. 

Měření bylo ukončeno při dosažení sypného kužele ve výšce zhruba 3 cm.  

 

 

Obr. 9  Měřicí řetězec 
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Bylo provedeno 5 měření, s tím, že první měření bylo nulové vzhledem 

k prázdné nádobě. Daný snímač snímá data inverzně. Vzhledem k zrnitosti materiálu 

byla výsledná data do jisté míry roztřepená a bylo nutné je upravit. Počítač zaznamenal 

nesčetné množství dat. V tabulce 1. jsou uvedena pouze ta klíčová.  

Ve srovnání s návrhem měřicího řetězce v zásobníku s uhlím, to však na 

základě teoretických poznatků, jsou výsledná data skutečného měření stejným typem 

laserového snímače vzhledem k rozměrům nádoby, charakteru a množství materiálu a 

prostředí, ve kterém bylo měřeno, odlišná, přesto uspokojující. 

Tabulku 1.  Výsledky měření výšky hladiny písku v nádobě   

"d" nádoby  
Měření (cm) 

1. 2. 3. 4. 5. 
0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1150 
0,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4980 
1,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,5350 0,9550 
1,5 0,0000 0,0000 0,0215 0,8900 1,5100 
2,0 0,0000 0,0010 0,7900 1,4600 2,0100 
2,5 0,0000 0,4855 1,2200 1,8150 2,4350 
3,0 0,0000 0,7520 1,5600 2,1150 2,7500 
3,5 0,0000 0,9000 1,7300 2,3650 2,9850 
4,0 0,0000 0,7890 1,5500 2,0900 2,7400 
4,5 0,0000 0,6415 1,2550 1,7600 2,3500 
5,0 0,0000 0,2500 0,7980 1,3980 1,9355 
5,5 0,0000 0,0000 0,0360 1,1160 1,5100 
6,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,7200 1,1205 
6,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,3450 0,6405 
7,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3100 

 
Pozn: "d" - průměr nádoby v cm 

 

Vzhledem k dostupným informacím ohledně rozměrů nádoby a sypaného 

materiálu, je také možno získat přehled o objemu měřeného materiálu v nádobě, a to dle 

vztahu (II): 

 V = 



� 
 π . r�. v     [cm3]                                                                                    (II) 

 kde V  je objem měřeného materiálu  [cm3], 

  r - poloměr nádoby  [cm], 

 v - výška sypaného materiálu  [cm]. 
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6.4 Zhodnocení 

Laser se uplatňuje ve většině oblastí lidské činnosti. Ne každý laser je ovšem 

vhodný pro každý účel. Laserová technologie se vztahuje na průmyslové aplikace 

měření výšky hladiny a je efektivní pro snímání povrchu pevných látek. Ve velké šíři je 

laser používán především pro své jedinečné vlastnosti: malá rozbíhavost paprsku 

umožňuje použití v prostorově omezených podmínkách, malý rozměr a stoupající 

výkonnost a v neposlední řadě necitlivost vůči hluku. Nevýhodou je malá odolnost vůči 

vlhkosti a důležité je brát zřetel na bezpečnost práce. Nedoporučuje se jej používat 

v prašném a znečištěném prostředí, kde laser nepronikne na povrch. 

Na základě získaných teoretických poznatků jsem dospěla k závěru, že pro 

měření výšky hladiny sypkých materiálů, např. uhlí, je vhodnější aplikace jiného typu 

hladinoměru. V případě praktického řešení bych volila hladinoměr, který pracuje na 

principu radaru. Velmi dobrých referencí se dá očekávat u hladinoměrů řady Vegapuls, 

konkrétně Vegapuls 68, dodávaný společností Level Instruments CZ, který je obzvlášť 

vhodný pro měření sypkých materiálů.  

Jedná se o robustní, spolehlivý a univerzální radarový hladinoměr 

s trychtýřovou nebo parabolickou anténou pro měření výšky hladiny sypkých látek 

s měřicím rozsahem do 70 m. Radarové hladinoměry jsou z principu bezkontaktní a 

kombinují spolehlivost měření se snadnou údržbou. Nevadí jim prašnost, pneumatické 

plnění ani mechanické zatížení. Jsou vhodné i pro náročné instalační podmínky. [22] 

Odrazové vlastnosti povrchu sypkých materiálů jsou totiž obvykle daleko horší 

než odrazové vlastnosti hladiny kapalin. Jelikož sypká látka obsahuje vzduch 

v prostorech mezi částicemi, je výsledná permitivita často mnohem menší než u 

homogenního materiálu.  

Dále bych také doporučila současně instalovat limitní kapacitní spínač 

Vegacap 65, dodávaný rovněž společnosti Level Instruments CZ, který splňuje 

požadavky pro ochranu zásobníku před přeplněním.  

Hladinoměry řady Vegapuls jsou ideálním řešením pro měření sypkých látek 

v extrémně prašném prostředí s vysokou provozní teplotou a zaručují spolehlivou funkci 

i v náročných provozních podmínkách při měření hladiny sypkých látek. Nevýhodou by 

mohla být vysoká cena a nevhodnost aplikace pro materiály s nízkou permitivitou.   
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7. Závěr  

To, že se lasery stávají v průmyslové praxi stále důležitější a rozšířenější 

součástí moderních výrobních závodů a dílen je podle vývoje posledních let zřejmé. 

Hlavní výhodou laserových technologií oproti standardním postupům je rychlost, 

vysoká flexibilita a opakovatelnost procesu, přesnost a vysoká efektivita. 

 

Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou snímačů, blíže pak snímačů 

laserových. Najít možnosti uplatnění v metalurgii a analyzovat jejich výhody či 

nevýhody.  

 

Navrhnout vhodný měřicí řetězec a aplikovat jej v procesu měření výšky 

hladiny v zásobnících. Popřípadě najít vhodnější strategii měřicího média.  

 

Všechny výše uvedené snímače odpovídají příslušným českým i evropským 

normám. Při výběru měřicí metody je třeba brát zřetel na provozní podmínky a 

schopnost snímače se jim přizpůsobit. Nesmíme ani opomenout finanční stránku.  

 

Domnívám se, že v době, kdy převážná část společností poskytuje bezplatné 

technické poradenství, vypracuje návrh řešení, zapůjčí daný snímač, který je možno 

přímo vyzkoušet v plném provozu, je možnost nesprávného rozhodnutí minimální.  
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Příloha č. 1 Klasifikace laserových výrobků 

 

Třída Popis 

Třída 1 
Lasery, které jsou bezpečné za přiměřeně předvídatelných podmínek 

provozu. 

Třída 2 

Lasery vyzařující viditelné záření vlnové délky od 400 nm do 700 nm. 

Ochrana očí obvykle zajišťuje reakce na světlo včetně mrkacího reflexu. 

 

Třída 3A 

Lasery, které je bezpečné pozorovat pouhým okem. V případě laserů 

vyzařujících záření vlnové délky od 400 nm do 700 nm zajišťuje ochranu 

reakce na světlo včetně mrkacího reflexu. Pro jiné vlnové délky není riziko 

pro pouhé oko větší než u třídy 1. Přímé pozorování vnitřního paprsku 

laserů třídy 3A s optickými pomůckami (např. dalekohledem, 

mikroskopem) může být nebezpečné. 

 

 
  

Třída 3B 

Přímé pozorování vnitřního paprsku těchto laserů je vždy nebezpečné. 

Pozorování difúzních odrazů je obvykle bezpečné (viz poznámka). 

 

Třída 4 

Lasery, které mohou také vytvářet nebezpečné difúzní odrazy. Mohou 

způsobit poranění pokožky a mohou také přestavovat riziko požáru. Jejich 

použití vyžaduje zvláštní opatrnost. 

 
 

 

Poznámka: Podmínky bezpečného pozorování difuzních odrazů viditelných laserů třídy 

3B: Minimální vzdálenost pozorování 13 cm mezi clonou a rohovkou a 

maximální doba pozorování 10 s. Další podmínky pozorování vyžadují 

srovnání expozice difúzního odrazu s MPE.   
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Příloha č. 2  Přehled relativní permitivity  

 

 

Dielektrikum ɛr Poznámka 

Balza 1,4 
 

Dřevo 2,04 - 7,3 podle druhu dřeva 

Germanium 16 - 16,4 Ge 

Jantar 2,6 - 2,8 
 

Kondenzátorový papír 2,5 - 2,55 
 

Křemen tavený 3,8 
 

Křemík 11,7 
 

Led 4,8 
 

LiF (monokrystal) 9 
 

Mramor 7 – 8 
 

NaCl (monokrystal) 5,9 sůl kuchyňská 

Plexisklo 3,4 
 

Polystyrén pěnový 1,03 
 

Porcelán 5,5 - 6,5 
 

Síra krystalická 3,75 - 4,45 podle orientace 

Sklo 3,8 - 19 podle druhu skla 

Slída 6,9 - 11,5 
 

Teflon 2,1 
 

Vakuum 1 
 

Voda 81 20 °C 

Vzduch 1,00059 
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Příloha č. 3  Senzor optoNCDT 1302 a měřicí karta NI PCI 6221     

         

 

 

Laserový senzor optoNCDT 1302 

 

 

 

Měřicí karta NI PCI 6221 
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