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Abstrakt 

 Využití laserových technologií, resp. laserových snímačů, je v dnešní době již běžnou 

záležitostí. Můžeme se s nimi setkat jak v běžném životě (snímače počítačových myší, 

optických mechanik, …), tak i v oblasti průmyslu. Jedním z průmyslových odvětví, 

využívajících laserové snímače je automatizace. A právě na tuto oblast využití laserových 

snímačů bude tato práce zaměřena. 

 V následujícím textu bude uveden význam snímačů v regulačním obvodu, 

charakteristika laserových snímačů, využití těchto snímačů pro řízení procesů a nakonec bude 

vytvořen návrh laboratorního modelu řízení výšky hladiny s využitím laserových snímačů. 

Klíčová slova: Snímač, laser, triangulace, interferometrie, řízení procesů  

 

 

Abstract 

 Utilisation of laser technologies, respectively laser sensors, is nowadays already 

commonplace. We can encounter them in daily life (sensors of computer mice, optical drives, 

etc.), as well as in industrial sector. One of the branches of industry, which is utilizing laser 

sensors, is automation. And this is the area of utilization of laser sensors which will be 

concerned with by this thesis. 

 In the following text will be explained meaning of sensors in a regulatory circuit, the 

characteristics of laser sensors, the utilisation of these sensors for process control, and finally 

I will project a laboratory model of liquid level control, utilising laser sensors. 

Keywords: Sensor, laser, triangulation, interferometry, process control 
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ÚVOD 

 Již v dávných dobách lidé vymýšleli nejrůznější způsoby, jak si svou práci usnadnit. 

Velkým pokrokem byla tzv. mechanizace, neboli využití strojů pro vykonávání opakujících 

se činností. Takovýto stroj však musel většinou někdo obsluhovat. V současné moderní době, 

především v oblasti průmyslu, tento trend usnadňování práce dospěl do stavu, kdy se určité 

činnosti (výrobní a jiné procesy) obejdou bez lidské práce takřka úplně. V tomto případě již 

mluvíme o automatizaci. 

 Hlavním rozdílem mezi mechanizací a automatizací je tedy fakt, že v případě 

mechanizace řídí činnost stroje vykonávajícího danou práci (neboli činnost řízeného systému) 

člověk, kdežto v případě automatizace je činnost tohoto stroje ovlivňována tzv. řídicím 

zařízením, resp. řídicím systémem. Podstatné je, zda je výsledek zásahu řídicího systému 

zpětně kontrolován či nikoliv. Z tohoto hlediska se řízení dělí na ovládání (výsledek zásahu 

není kontrolován) a regulaci (výsledek zásahu kontrolován je). 

 V následujícím textu to bude zvláště případ regulace, kterým se budu zabývat, neboť 

je pro něj nezbytně nutné využití měřicího zařízení, kterým je snímač, známý též jako čidlo 

nebo senzor. Využití snímačů je možné i v případě ovládání, není to však podmínkou pro 

správnou funkci tohoto druhu řízení. 

 Tato práce je zaměřena především na řídicí systémy využívající laserových snímačů 

pro měření vzdálenosti. Tento druh snímačů vzdálenosti je v průmyslu využíván stále častěji, 

zejména díky možnosti bezkontaktního měření, relativně nízkým pořizovacím nákladům, 

kompaktním rozměrům a dalším výhodám.  

 Mohou být například použity pro polohování různých strojů a zařízení, nebo mohou 

být využity pro kontrolu rozměrů vyráběných produktů. Například ve válcovnách, ve 

sklářském průmyslu, apod.   

 Cílem této práce je objasnit základní principy funkce laserových snímačů vzdálenosti 

a prakticky demonstrovat příklad využití vybraného snímače v regulačním obvodu. Jinými 

slovy, účelem této práce je poskytnout jejím čtenářům souhrnné informace o problematice 

laserových snímačů a to zejména v oblasti automatizace. 
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1 VÝZNAM SNÍMAČE V REGULAČNÍM OBVODU 

1.1 Regulační obvod 

Regulace je tedy druh řízení využívající zápornou zpětnou vazbu. Účelem regulace je 

udržování konstantní hodnoty určité (regulované) fyzikální veličiny, či změna této veličiny 

podle určitého pravidla. V průběhu regulace se zjišťuje aktuální hodnota regulované veličiny 

a porovnává se s hodnotou požadovanou.  

Pochopení funkce regulačního obvodu nám usnadní následující blokové schéma 

(Obr. 1.1.). 

 

Obr. 1.1. Blokové schéma regulačního obvodu 

Význam jednotlivých částí obvodu: 

 Regulovaná soustava - neboli řízený systém, je objekt, na kterém chceme regulaci 

provádět. Respektive chceme regulovat určitou veličinu této soustavy. 

 Regulovaná veličina y(t) - je výstupní veličina regulované soustavy. 

 Poţadovaná veličina w(t) - hodnota této veličiny odpovídá žádané hodnotě, které 

chceme dosáhnout na výstupu regulované soustavy. 

 Regulační odchylka e(t) - tato odchylka vzniká vytvořením rozdílu mezi 

požadovanou veličinou w(t) a skutečnou hodnotou na výstupu regulované soustavy 

neboli regulovanou veličinou y(t). Čili e(t)= w(t) - y(t). Regulační odchylka dále 

slouží jako vstupní hodnota regulátoru. 

 Regulátor - nebo též řídicí systém, je zařízení, které zajišťuje samotnou regulaci. 

Regulátor se většinou skládá ze čtyř částí (Obr. 1.2.), a sice z měřicího členu, který 

pomocí snímače zjišťuje hodnotu y(t), tu dle potřeby převodníkem převede na signál 

vhodný k dalšímu zpracování a následně pomocí porovnávacího členu určí regulační 

odchylku e(t).  
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Dále z ústředního členu, ten se považuje za hlavní část regulátoru, občas se 

tedy pojmem regulátor myslí právě toto zařízení. Jeho účelem je vytvářet časové 

funkce akční veličiny. Způsob, jakým to provede, záleží na druhu použitého regulátoru 

(ústředního členu). Rozlišujeme regulátor typu P (proporcionální), ten provádí pouhé 

zesílení regulační odchylky e(t), I - integrační, v tomto případě je akční veličina 

úměrná integrálu e(t) a derivační neboli D regulátor, kdy výstupem tohoto regulátoru 

je derivace e(t). Tento regulátor je však možno realizovat pouze v kombinaci s P nebo 

PI regulátorem, jakožto PD resp. PID regulátor.     

Za ústředním členem následuje výkonový člen (servopohon), jež převádí 

zpracovaný signál na pohyb akčního členu. Akční člen (regulační orgán) je koncový 

člen regulátoru, který způsobí změnu akční veličiny. 

 Akční veličina u(t) - je tedy výstupem regulátoru a svým působením na regulovanou 

soustavu vyvolává změnu regulované veličiny y(t), jinými slovy vykonává 

požadovanou regulaci. 

 Poruchová veličina v(t) - porucha, jež působí na regulovanou soustavu, zapříčiňuje 

odchylku regulované veličiny od požadované hodnoty. 

 

Obr. 1.2. Vnitřní struktura regulátoru 

 Z uvedeného vyplývá, že působením poruchové veličiny na regulovanou soustavu 

vzniká regulační odchylka. Úkolem regulátoru je působit na regulovanou soustavu tak, aby 

tuto odchylku odstranil. [1]  

1.2 Signály a přenosové cesty v obvodu 

Pro správnou funkci regulačního obvodu je nutno zajistit předávání informací, 

v podobě signálů, z jedné části obvodu do druhé.  Podle toho, jaké fyzikální podstaty signál 

resp. informace je, dělíme prostředky řídicí techniky na: 
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 Elektrické - nositelem informace je elektrický proud nebo napětí, případně frekvence, 

aj. Pro přenos signálu se využívají vodiče elektrického proudu (izolované kovové 

dráty a kabely) 

 Pneumatické - zde se přenos informace realizuje pomocí tlaku vzduchu či jiného 

plynu, případně pomocí průtoku. Signálovou cestou je tedy potrubí. 

 Hydraulické - podobně jako v předchozím případě se přenos signálu uskutečňuje 

pomocí tlaku či průtoku, nikoli však plynu nýbrž kapaliny (hydraulického oleje), a to 

vysokotlakým potrubím. 

  Existují i další druhy signálů jako mechanické, akustické, světelné, tepelné či 

kombinované. Pro tuto práci jsou však důležité pouze signály a prostředky řídicí techniky 

založené na elektrických principech.  

1.3 Normalizované signály 

Z důvodu univerzálnosti, funkčnosti a sériové výroby jednotlivých částí obvodu je 

výhodné, aby hodnoty daných veličin, představující signály přenášející informace, dosahovaly 

určitých mezí. K tomuto účelu byly stanoveny normalizované (unifikované) signály. 

Normalizované elektrické signály: 

 Napěťové - stejnosměrné napětí  0 - 10 V, -10 - 0 - +10 V. 

 Proudové - stejnosměrný proud 0 - 20 mA, 4 - 20 mA. 

Snímač tedy převede měřenou veličinu na jinou, lépe zpracovatelnou veličinu. Pokud 

však není na výstupu snímače normalizovaný signál, je potřeba použít převodník, který 

unifikaci zajistí. [2] 

1.4 Měření technologických veličin 

Smyslem měření je zjištění a kvantitativní vyjádření velikosti zkoumané technologické 

veličiny. Získaná hodnota se pak vztahuje na určitou jednotku (obvykle jednotku SI soustavy)  

a tím získáme hodnotu konkrétní fyzikální veličiny. Měření je tak zdrojem informací o 

vlastnostech a stavu jednotlivých prvků systému i probíhajícího technologického procesu. 

Technologické zařízení umožňující měření různých fyzikálních veličin je měřicí 

přístroj, obvykle označovaný jako snímač. V zásadě můžeme technologické veličiny rozdělit 

na elektrické a neelektrické. Tato práce se však měření elektrických veličin netýká. 
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Snímače neelektrických veličin 

Jsou tedy prvky, jež jsou schopny v závislosti na aktuálním stavu zkoumané 

neelektrické veličiny dodávat na svém výstupu jinou veličinu úměrné velikosti. 

Rozdělení snímačů z hlediska principu působení: 

 Snímače aktivní - působením měřené neelektrické veličiny se chovají jako zdroje 

signálu. 

 Snímače pasivní - působením měřené neelektrické veličiny mění některý ze svých 

parametrů, ten je dále sledován převodníkem a měněn na signál.  

Podle vstupních neelektrických veličin rozeznáváme snímače: 

 mechanických veličin - polohy, výchylky, rychlosti, deformace, síly, zrychlení, 

vibrací, krouticího momentu, tlaku, vakua, průtoku, výšky hladiny. 

 tepelných veličin - teploty, množství tepla, hustoty tepelného toku. 

 chemických veličin - vakua, pro analýzu plynu, pro analýzu kapalin, pro analýzu 

pevných látek, snímače vlhkosti, snímače pH. 

 záření - světelného záření, ultrafialového záření, infračerveného záření, ionizujícího 

záření. 

 magnetických veličin. 

Podle způsobu měření: 

 bezdotykové; 

 dotykové. 

Podle principu, na kterém pracují: 

 odporové; 

 indukční; 

 kapacitní; 

 magnetické; 

 indukčnostní; 

 piezoelektrické; 

 termoelektrické; 

 optoelektronické; 

 světelného záření; 

 hallovy; 

 ionizační; 

 pyroelektrické; 

 elektrokinetické. 

Aby bylo možné snímač použít pro určitou aplikaci, musí splňovat jisté požadavky. 

Jedná se především o přesnost sledování časového průběhu měřené veličiny, časová stálost 

vlastností snímače, spolehlivost, nízká závislost na okolních vlivech, vhodný průběh převodní 

charakteristiky, vhodná časová konstanta a v neposlední řadě co nejmenší vliv na zkoumaný 

systém. [2] 
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2 CHARAKTERISTIKA LASEROVÝCH SNÍMAČŮ 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je zdroj 

koherentního monochromatického elektromagnetického záření o vlnové délce 190nm až 

10µm. Jinými slovy jde o optický zdroj úzkého svazku světelných paprsků určité vlnové 

délky v rozsahu od ultrafialového po infračervené záření. Tedy i viditelného světla.  

To, že je světelné záření vycházející z laseru koherentní znamená, že se jednotlivé 

světelné vlny šíří prostorem stejnou frekvencí, kmitají stejným směrem a se stejným fázovým 

rozdílem vyzařovaných paprsků. Svazek nekoherentního světla se při svém šíření od zdroje 

vždy rozšiřuje. Jeho intenzita postupně klesá se vzdáleností. Svazek koherentního světla se ale 

při šíření téměř nerozšiřuje, tudíž lze úzký paprsek světla laseru přenášet na velkou vzdálenost 

beze ztráty energie. 

Lasery nalézají uplatnění v mnoha oblastech vědy a průmyslu. V měřicí a řídicí 

technice se využívají jakožto nejpřesnější a navíc bezdotykové měřiče vzdálenosti. Dle 

použité metody měření, druhu použitého laseru a světlo citlivého snímače mohou měřit 

vzdálenosti v řádech několika mikrometrů až po mnoho kilometrů.   

2.1 Princip laseru 

Základní pojmy: 

 Spontánní emise - neboli luminiscence je taková emise fotonu, která nastává 

v případě, kdy excitovaný elektron (elektron, který přešel na vyšší energetickou 

hladinu) přejde samovolně zpět na nižší energetickou hladinu. Při tom se vyzáří foton 

v náhodném směru s náhodnou fází a polarizací. 

 

Obr. 2.1. Spontánní emise fotonů [3] 
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  Stimulovaná emise - přijde-li do excitované soustavy foton o energii rovné rozdílu 

energetických hladin E = E2 − E1 = h · f [eV], dříve než dojde k emisi spontánní, dojde 

k přechodu elektronu na nižší energetickou hladinu za současného vyzáření fotonu 

s vlastnostmi shodnými, jako má foton, který přechod elektronu na nižší energetickou 

hladinu vyvolal. Má tedy stejnou vlnovou délku λ, směr i polarizaci. Laser je tedy 

založen na principu stimulované emise. 

 

Obr. 2.2. Stimulovaná emise fotonů [3] 

 Inverzní populace - je stav, kdy převažuje počet elektronů na vyšší energetické 

hladině (E2) nad počtem elektronů na nižší hladině (E1). Tento stav je nutnou 

podmínkou pro praktické využití stimulované emise. Pokud totiž elektrony nejsou 

v excitovaném stavu, jsou ve stavu schopném absorpce. Pokud by tedy tento stav 

nenastal, byly by fotony více absorbovány než emitovány.  

Inverzní populace umožňuje zesílení procházejícího záření tím způsobem, že 

jeden foton způsobí přechod více elektronů na nižší energetickou hladinu a tím i emisi 

více fotonů. Uvolněné fotony vyvolají stejný proces v dalších atomech, vzniká tak 

řetězová reakce. 

Inverzní populace je možno dosáhnout buzením aktivního prostředí světelným 

zářením, elektrickým výbojem či chemickou reakcí, dle druhu aktivního prostředí. 

 Aktivní prostředí - je látka obsahující oddělené kvantové energetické hladiny 

elektronů.  
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Aktivním prostředím může být: 

o plyn nebo směs plynů - pak hovoříme o plynových laserech, které se dle 

použitého plynu dále dělí na atomární (např. He-Ne laser), iontové (argonový 

laser, …) a molekulární (CO2 laser, …) lasery. 

o monokrystal - takovéto lasery se nazývají pevnolátkové např. rubínový laser. 

o polovodič s p-n přechodem - v případě laserové diody (GaAs laser, …). 

 Rezonátor - slouží k tomu, aby mohly fotony prolétnout aktivním laserovým 

prostředím vícekrát, jsou proto na jeho koncích umístěna zrcadla, která fotony odrážejí 

zpět. Jedno ze zrcadel je odrazivé takřka dokonale, druhé z nich část dopadajících 

fotonů propouští. Fotony, jež polopropustným zrcadlem projdou, pak vytvářejí 

laserový paprsek. 

Ne všechny lasery však zrcadla potřebují, například laserová dioda má 

dostatečnou odrazivost samotného rozhraní aktivního prostředí se vzduchem. Některé 

typy laseru s dostatečným ziskem v aktivním prostředí nepotřebují rezonátor vůbec 

např. dusíkový laser. [3] 

2.2 Polovodičový laser 

Polovodičový laser respektive laserová dioda (Obr. 2.3.) má v řídicí technice 

dominantní postavení. Je to především z důvodů kompaktních rozměrů a nízkých 

pořizovacích nákladů. Další výhodou je možnost volby charakteru laserového paprsku, dle 

aplikace pro kterou bude použit. Je možno zvolit paprsek kruhového (bodového) či 

obdélníkového (čárového) průřezu. 

 

Obr. 2.3. Příklad struktury polovodičového laseru [4] 
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Většinou se pro výrobu aktivního prostředí těchto laserů užívá polovodičů s vysokým 

obsahem legujících prvků (GaAs, GaAlAs, AlGaInP). Buzení tohoto typu laseru se zajišťuje 

elektrickým proudem, který protéká PN přechodem v propustném směru.  

Aktivní prostředí v injekčních polovodičových laserech vzniká při injekci elektronů a 

děr z přechodu PN. Ke generování optického záření pak dochází v důsledku zavedení kladné 

zpětné vazby, která část zesíleného signálu (záření) z výstupu přivádí na vstup. K tomuto 

účelu se používají různé typy rezonátorů, selektivních odražečů nebo rozprostřené zpětné 

vazby. Vzhledem k vysoké hodnotě poměrného indexu lomu rozhraní polovodičový krystal - 

vzduch však stačí využít odrazu elektromagnetické vlny od tohoto rozhraní (Fabryho-Perotův 

rezonátor). Podmínkou realizace takového rezonátoru je pak vzájemná rovnoběžnost dvou 

protilehlých stěn polovodičového laseru a jejich kolmost k rovině přechodu PN.  

Při nízkých proudech tekoucích přes přechod PN v přímém směru, dochází ke 

spontánní emisi fotonů, obdobně jako u klasické světlo vyzařující diody (LED). Překročí-li 

proud určitou kritickou hodnotu (prahový proud), převýší zisk ztráty a dochází k zesílení 

záření stimulovanou emisí. Nejvíce jsou zesilovány vlnové délky elektromagnetického záření 

odpovídající vlnové délce maximální intenzity spontánní emise. 

Koherence pak dosahujeme použitím optického rezonátoru, který zajistí selektivní 

zesílení elektromagnetických vln s určitou frekvencí a definovanou fází, čímž vzniká stojaté 

vlnění. Stupeň koherence je dán kvalitou rezonátoru. [4] 

2.3 Optoelektronické snímače 

K tomu, abychom mohli měřit vzdálenost, nestačí ke zkoumanému objektu laserový 

paprsek jen vyslat. Je nutné i detekovat paprsek, který se od tohoto objektu odrazí. K tomuto 

účelu slouží optoelektronické snímače typu PSD, PMD, CCD nebo CMOS. 

Optoelektronické snímače jsou polovodičové součástky využívající vnitřního 

fotoelektrického jevu. Jinými slovy mění energii dopadajícího elektromagnetického záření na 

elektrický signál prostřednictvím interakce dopadajících fotonů s elektrony uvnitř 

ozařovaného materiálu.  

Mezi nejdůležitější parametry patří:  

 Citlivost - změna výstupní elektrické veličiny při ozáření detektoru. 

 Spektrální charakteristika - udává citlivost snímače pro určitou vlnovou délku. 

 Dynamické vlastnosti - určují množství informace zpracovatelné za jednotku času.  

 Šumové vlastnosti - určují dosažitelnou citlivost.  
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 Pracovní teplota - pro oblast mikrovln je nutné detektory chladit. 

2.3.1 PSD senzor 

Position Sensitive Detector neboli polohově citlivý snímač je velice rozšířeným 

snímačem pro sledování polohy laserového paprsku. Podle své konstrukce umožňuje detekci 

polohy v jedné či dvou souřadnicích. Určení polohy je nezávislé na velikosti stopy světelného 

svazku na detektoru a výstupem z tohoto snímače je spojitý signál. 

Základem je monolitická fotodioda PIN se třemi vývody (Obr. 2.4.). Na společnou 

vstupní elektrodu, připojenou k polovodičové N-vrstvě, přivádíme vstupní proud I0. Na 

každém konci P-vrstvy jsou umístěny výstupní elektrody, kterými tečou výstupní proudy IA a 

IB. Pokud tento snímač ozáříme bodovým paprskem laseru v určité vzdálenosti od středu, 

způsobíme lokální změnu odporu P-vrstvy vlivem vnitřního fotoelektrického jevu. To má za 

následek rozdílné hodnoty jinak stejných výstupních proudů. Což následným výpočtem (vztah 

2.1 a 2.2) umožní určení polohy dopadajícího světelného svazku. 

 

 Obr. 2.4. Struktura PSD snímače 

 

Výpočet polohy dopadajícího záření: 

x

xL

B

A

R

R

I

I   (2.1) 

x

xL

I

I

B

A 
  (2.2) 

 

Na obdobném principu pracuje dvourozměrný PSD snímač, avšak namísto dvou 

výstupních elektrod jich má čtyři. 

PSD senzor nejčastěji nachází uplatnění v optoelektrických snímačích vzdálenosti a 

polohy, využívajících triangulační metodu měření. Výhodou tohoto snímače je spojité 
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snímání polohy světelného bodu, tedy vysoká rychlost odezvy, z čehož plyne, že může být 

použit pro měření rychle se měnících vzdáleností. Dále vysoké rozlišení polohy, celková 

technická jednoduchost (samotného snímače i operačních obvodů zpracovávajících jeho 

výstupy) a cenová dostupnost. 

Tento snímač však z principu své konstrukce neumožňuje přesně měřit vzdálenost 

v případě, že odražený paprsek nemá původní tvar. Obsahuje-li několik lokálních maxim 

(např. měření vzdálenosti a tloušťky skla) nebo je-li rozložení intenzity záření odraženého 

paprsku nesymetrické (částečný průnik laserového paprsku do materiálu). [5] 

2.3.2 Snímače typu CCD a CMOS  

Jedná se o snímače s diskrétním výstupem. Hlavním rozdílem těchto snímačů oproti 

PSD senzoru je fakt, že se neskládají z jedné fotoelektrické součástky, nýbrž jsou tvořeny 

maticí těsně vedle sebe umístěných fotodiod. Jednotlivé světlocitlivé buňky se nazývají 

pixely. Tyto pixely tedy převádějí dopadající světlo na náboj úměrný intenzitě dopadajícího 

záření, který je následně digitalizován. 

Základním rozdílem mezi snímačem CCD a CMOS je způsob, jakým jsou z jejich 

pixelů získávány informace o velikosti naakumulovaného elektrického náboje.  

 

 Obr. 2.5. Architektura CCD snímače [4] 

V případě CCD (Charge Coupled Device) (Obr. 2.5.) je situace taková, že povrch 

tohoto čipu je pokryt sítí elektrod, které udržují náboj, vygenerovaný dopadem světelného 

záření na fotodiody, v tzv. potenciálových jámách. Další elektrody po přivedení napětí 

vhodného průběhu zajistí, že se náboje po řadách přesouvají do sousedící řady pixelů, směrem 

k posuvnému registru. Řada pixelů, která je na konci, přesune náboje do posuvného registru. 
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 Za posuvným registrem následuje výstupní zesilovač a A/D převodník, který zajistí 

digitalizaci informací o intenzitě detekovaného záření, které dopadlo na povrch CCD snímače.  

Po odebrání všech elektronů z CCD se může celý proces opakovat. 

V obrazovém snímači typu CMOS (Obr. 2.6.) obsahuje každá fotocitlivá buňka kromě 

fotodiody také tranzistor typu MOSFET fungující jako spínač, což umožňuje adresní výběr 

jednotlivých buněk (pixelů). Tím tedy oproti CCD odpadá potřeba posuvu náboje, z čehož 

plyne možnost vyšší frekvence snímání obrazu. Vyšší rychlost snímání je dána i tím, že 

převod velikosti náboje na napětí je proveden již na úrovni samotné fotobuňky. Jednotlivé 

pixely mohou dále obsahovat i zesilovač, který zesílí signál získaný pomocí fotodiody. 

V takovém případě mluvíme o aktivním CMOS snímači. 

 

 Obr. 2.6. Architektura CMOS snímače [4] 

 

 Výhodou CMOS oproti CCD snímači je, že elektronické obvody (řídicí logika, zdroj 

hodinového kmitočtu, zesilovače, A/D převodník) jsou integrovány na křemíkovou destičku 

spolu s buňkami snímače, čímž jsou sníženy prostorové nároky. Integrace těchto obvodů na 

společný čip přináší i nižší spotřebu elektrické energie. 

Technologie CMOS má i své nevýhody. Tou hlavní je fakt, že má horší poměr 

signál/šum než CCD snímače. [3], [4] 

2.4 Metody laserového měření vzdálenosti  

Laserové měřiče vzdálenosti se od sebe liší nejen použitým zdrojem světelného záření 

a světlocitlivým snímačem ale i způsobem, jakým je zkoumaná vzdálenost vyhodnocena. 

V praxi je pro volbu metody měření nejvýznamnějším kritériem právě vzdálenost daného 

objektu od snímače.  
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2.4.1 Metoda optické interferometrie 

Pro velmi přesná laboratorní měření nejmenších délek s přesností okolo 1nm je 

využívána metoda optické (laserové) interferometrie. Ta vychází z předpokladu vlnového 

charakteru světla. Je totiž známo, že v místě, kde se různá vlnění setkají, dochází k jejich 

skládání. Vlivem interference se tedy mění amplituda výsledného vlnění. V případě 

interference světla je amplitudou myšlena intenzita světelného záření. 

Interferenční jev je nejlépe pozorovatelný u koherentního monochromatického vlnění, 

jehož zdrojem je právě laser.  

První interferometr zkonstruoval v roce 1881 americký fyzik Albert Abraham 

Michelson. Michelsonův interferometr (Obr. 2.7.) se skládá ze dvou zrcadel (Z1, Z2), které 

jsou na sebe kolmé a jedno z nich (Z1) je pohyblivé. Mezi těmito zrcadly je umístěno třetí 

tentokrát polopropustné zrcadlo (PZ), které se zrcadly s plnou odrazivostí svírá úhel 45°.  

Paprsek laseru vycházející ze svého zdroje dopadne pod úhlem 45° na polopropustné 

zrcadlo, kde se rozdělí na dva paprsky se stejnou intenzitou záření. Paprsek 1 polopropustným 

zrcadlem projde a dopadne kolmo na pohyblivé zrcadlo. Paprsek 2 se od polopropustného 

zrcadla odrazí a dopadne kolmo na pevně uchycené zrcadlo. Oba paprsky se od zrcadel odrazí 

zpět na polopropustné zrcadlo, z něhož se část záření vrací zpět do zdroje a část dopadá na 

světlocitlivý detektor, který vyhodnotí výslednou intenzitu světelného záření ovlivněnou 

interferencí. 

Změnou vzdálenosti pohyblivého zrcadla se změní dráha paprsku 1. Vzhledem k tomu, 

že paprsek musí projít tuto dráhu tam a zpátky, pak posunutím pohyblivého zrcadla o ¼ λ 

směrem k polopropustnému zrcadlu se optická dráha paprsku zmenší o λ/2. V případě, že 

původně bylo detekováno interferenční maximum, způsobí posuv zrcadla o ¼ λ, že nyní bude 

detekováno interferenční minimum. 

Pokud si počet změn z interferenčního maxima na minimum a opačně označíme N a 

zkoumanou vzdálenost označíme L, pak pro vypočtení vzdálenosti můžeme využít vztah 

(2.3). 

 
2

N
L





 [ m ]  (2.3) 

 Ze vzorce (2.3) tedy vyplývá, že pokud chceme určit zkoumanou vzdálenost co 

nejpřesněji, musíme znát přesnou vlnovou délku světelného paprsku a dále musíme zajistit, 

aby její velikost zůstala po celou dobu měření konstantní.  
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Tato metoda je tedy vhodná pro velice přesná měření malých vzdáleností, je však 

náročná na měřicí aparaturu (přesné optické hranoly a čočky). Pro průmyslové využití je tedy 

nejen kvůli měřicímu rozsahu nevhodná. [8], [9] 

 

Obr. 2.7. Michelsonův interferometr 

Vysvětlivky k obrázku Obr. 2.7.: 

Z1 - polohovatelné zrcadlo. 

Z2 - pevně uchycené zrcadlo. 

PZ - polopropustné zrcadlo. 

L - zkoumaná vzdálenost. 

2.4.2 Triangulační metoda 

Pro měření délek respektive vzdáleností v řádech centimetrů je nejčastěji využívána 

triangulační metoda měření. Název této metody napovídá, že klíčem k určení zkoumané 

vzdálenosti objektu od snímače, je výpočet této vzdálenosti pomocí triangulace.   

Paprsek laseru vychází ze svého zdroje (laserové diody) přes zaostřující optiku, poté se 

odrazí pod určitým úhlem od objektu, jehož vzdálenost zjišťujeme. Nakonec dopadá skrz 

optickou čočku, se známou ohniskovou vzdáleností, na optoelektronický snímač. Vzniknou 

tak dva podobné trojúhelníky (viz Obr. 2.8.). 
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Obr. 2.8. Princip triangulační metody  

Označíme-li vzdálenost mezi středy optických čoček x, vzdálenost mezi čočkou a 

optoelektronickým snímačem h a pozici laserového paprsku na optoelektronickém snímači 

označíme x’, pak hledanou vzdálenost L můžeme vypočíst ze vztahu (2.4): 

´x

x
hL   [ m ] (2.4) 

Triangulační metoda měření vzdálenosti je velice vhodná pro využití v průmyslové 

oblasti a to nejen díky svému měřicímu rozsahu. Jejími dalšími výhodami jsou kompaktní 

rozměry celého zařízení, dostatečná přesnost, vysoká frekvence snímání (v závislosti na 

použitém optoelektronickém snímači) a v neposlední řadě také nízké pořizovací náklady. 

Oproti metodě optické interferometrie není nutné pro správnou funkci zajistit konstantní 

vlnovou délku laserového paprsku. 

Problém ovšem může nastat, chceme-li zjistit vzdálenost objektu s povrchem s plnou 

(zrcadlovou) odrazivostí. V takovémto případě by se paprsek vyslaný z laserové diody kolmo 

směrem ke zkoumanému objektu odrazil zpět do zdroje paprsku. Nedopadl by tedy na 

optoelektronický snímač jako v případě zkoumání vzdálenosti objektu s povrchem s difuzní 

odrazivostí. Pro vyřešení tohoto problému však stačí umístit snímač tak, aby paprsek 

nedopadal ke zkoumanému objektu kolmo. [8] 
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2.4.3 Metoda TOF 

Další možností jak určit vzdálenost objektu za pomoci světelného paprsku, je využití 

metody TOF. Zkratka TOF označuje pojem „Time Of Flight“. Pro tuto metodu je využíván 

laserový paprsek v impulzním režimu. Laserový impulz je vyslán ze zdroje a po odrazu od 

objektu dopadá na fotodetektor. Klíčovou veličinou je v tomto případě čas t, za který světelný 

paprsek tuto dráhu urazí. Zkoumanou vzdálenost L pak díky znalosti rychlosti světla 

(c= 299 792 458 m∙s
-1

) určíme jednoduchým výpočtem (2.5). 

2

ct
L


  [ m ] (2.5) 

Problém však spočívá právě v rychlosti, kterou se světlo šíří, neboť vzdálenost 1m 

odpovídá cca 6ns. Z tohoto vyplývá, že je tato metoda vhodná pouze pro měření velmi 

velkých vzdáleností a také to, že její přesnost je přímo úměrná přesnosti určení času t. [6], [8] 

2.4.4 CW modulace a vyhodnocení vzdálenosti z posuvu fáze  

Jelikož přesné měření času v praxi představuje problém, byla vymyšlena modifikace 

metody TOF. Zkratka CW označuje pojem „Continuous Wave“, jedná se tedy o modulaci 

spojitého signálu. 

 U této metody je namísto času zjišťován posuv fáze modulovaného světelného 

signálu. Zdroj světla je modulován určitým napěťovým signálem z oscilátoru, po odrazu od 

objektu dopadá na přijímač s jistým fázovým posuvem, úměrným hledanému času t.  

Na straně přijímače se nachází tzv. 2D-EOM (Electro-Optical Mixer), ve kterém se 

provede srovnání referenčního a detekovaného světelného signálu. Z jejich rozdílu se pak 

vypočte hledaný čas.  

2D-EOM je možno realizovat: 

a) Pomocí fotodiody a směšovače 

 Fotodioda slouží jakožto převodníku světla na elektrický signál. Za fotodiodou je 

umístěn zesilovač (Obr. 2.9.) pro zesílení signálu a dále pásmová propust, jejímž účelem je 

odstranění případného rušení.  
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Obr. 2.9. Realizace 2D-EOM pomocí fotodiody a směšovače [6] 

Z pásmové propusti signál putuje do směšovače, kde je porovnán s referenčním 

signálem z oscilátoru. Po směšovači následuje dolní propust a obvod pro zpracování signálu, 

jehož výstupem jsou informace o amplitudě (intenzitě) a fázi detekovaného signálu. 

b)  S vyuţitím PMD senzoru 

Konstrukčně se PMD (Photonic Mixer Device) snímač podobá snímači CCD. 

Výhodou tohoto snímače je, že kromě převodu světelného signálu na elektrický zároveň 

vykonává funkci směšovače. Jinými slovy, vyhodnocuje změnu fáze oproti referenčnímu 

signálu, který je na PMD snímač přiváděn (Obr. 2.10.). 

 

Obr. 2.10. Realizace 2D-EOM pomocí PMD [6] 
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Díky tomu může celé měřicí zařízení nabývat kompaktnějších rozměrů. Další výhodou 

oproti variantě využívající fotodiody a směšovače jsou i nižší pořizovací náklady. 

 Obecně obě tyto metody vyhodnocení posuvu fáze umožňují oproti metodě s prostým 

měřením času letu světelného impulzu vyhodnocovat kratší vzdálenosti (řádově metry) 

s milimetrovou přesností. Díky tomu je možné tyto snímače, zejména variantu s PMD 

senzorem, využít v oblasti průmyslu a tedy i automatizace. [6], [8] 

2.5 Parametry laserového snímače vzdálenosti 

 Měřicí rozsah - jedním ze základních parametrů laserových snímačů vzdálenosti je 

měřicí rozsah. Obvykle je udávána minimální a maximální hodnota, kterou lze 

s daným zařízením detekovat, respektive je udáván rozsah, na který je dané měřicí 

zařízení kalibrováno. 

 Citlivost - vyjadřuje závislost změny výstupu na změně vstupu. Jinými slovy nám 

říká, o kolik se změní hodnota na výstupu, změní-li se zkoumaná vzdálenost o 1 mm. 

Pokud je tedy výstupní signál napěťový, udává se citlivost v jednotkách V/mm. 

 Rozlišení - tento parametr udává nejmenší změnu vzdálenosti, kterou je snímač 

schopen spolehlivě změřit. Vlivem digitalizace a zesilování signálu v měřicím řetězci 

vzniká šum, který se projevuje drobnými změnami na výstupu i při neměnném vstupu. 

Rozlišení snímače je tímto šumem omezeno. 

 Linearita - závislost výstupu na vstupu ideálního snímače by měla být lineární tedy 

přímková. V reálu však tato závislost není dokonale lineární. Při kalibraci snímače je 

tato závislost měřena bod po bodu a porovnávána s normálovým měřidlem. Následně 

je udávána maximální odchylka z měřeného rozsahu v procentech. 

 Měřicí frekvence - udává počet měření, které je zařízení schopno provést za jednu 

sekundu. Udává se v Hz. Tento parametr je důležitý především tam, kde potřebujeme 

měřit rychle se měnící vzdálenosti. 

 Výstup - definuje, jakým způsobem jsou získávány informace o zkoumané 

vzdálenosti na výstupu snímače. Rozlišujeme výstup digitální (RS232, RS422, …) a 

analogový (napěťový nebo proudový). 

 Teplotní stabilita - udává do jaké míry ovlivní změna teploty dané měření. Jednotkou 

jsou % z měřicího rozsahu na °C. [10] 
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3 NÁVRH A REALIZACE LABORATORNÍHO MODELU 

ŘÍZENÍ VÝŠKY HLADINY S VYUŢITÍM LASEROVÉHO 

SNÍMAČE 

 

Obr. 3.1. Foto úlohy 
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3.1 Popis úlohy 

Soustavu tvoří dvě z vrchu otevřené nádrže ve tvaru kvádru (Obr. 3.2.). Každá z nádrží 

má výšku 14 cm a objem cca 1 dm
3
. Nádrže jsou vespod propojeny poměrně úzkou trubičkou, 

takže po změně výšky hladiny kapaliny v jedné z nádrží se tyto hladiny pozvolna vyrovnávají.  

 

Obr. 3.2. Zjednodušené schéma uspořádání úlohy 

Vysvětlivky k obrázku Obr. 3.2.: 

N1, N2 - nádrž č. 1, nádrž č. 2. 

h1 - požadovaná horní mez vodní hladiny. 

h2 - požadovaná dolní mez vodní hladiny. 

SH - laserový snímač hladiny. 

PLC - programovatelný logický automat. 

AI 1 - analogový vstup programovatelného logického automatu. 

Q1 - výstup programovatelného logického automatu. 
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Mezi nádržemi je umístěno čerpadlo, které přečerpává vodu z nádrže N2 do nádrže 

N1. Nad nádrží N1 je umístěn triangulační laserový snímač, jehož úkolem je sledovat výšku 

hladiny v této nádrži. Jelikož není možné sledovat výšku vodní hladiny přímo (laserový 

paprsek vodou proniká a tudíž se neodráží zpět na snímač), bylo nutné do nádrže N1 vložit 

tenkou polystyrenovou destičku, která plave na hladině a zajišťuje odraz paprsku laseru. 

Celkovou funkci systému, tedy spínání a vypínání čerpadla v závislosti na výšce 

hladiny, zajišťuje programovatelný logický automat (PLC), jehož vstupem je analogový 

napěťový signál z laserového snímače hladiny (SH). 

Ve chvíli, kdy snímač detekuje, že hladina vody v nádrži N1 dosáhla vzdálenosti h2 od 

snímače, programovatelný logický zajistí spuštění čerpadla. Toto čerpadlo pak poběží až do 

chvíle, kdy snímač SH detekuje, že vodní hladina dosáhla horní mez, tedy dosáhla vzdálenosti 

h1. V tomto okamžiku dojde k vypnutí čerpadla po dobu, než hladina opět klesne na, 

respektive pod úroveň h2 a celý proces se bude opakovat. 

Jedná se tedy o nespojitou dvoupolohovou regulaci, kde regulovanou veličinou je 

výška hladiny h. 

3.1.1 Programovatelný logický automat 

Pro tuto úlohu byl použit programovatelný logický automat „LOGO!“ firmy Siemens 

(Obr. 3.3.), konkrétně model s označením 0BA5, verze 12/24 RC.  

 

Obr. 3.3. PLC LOGO! Siemens [12] 
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Toto PLC je vybaveno 8 digitálními vstupy, které jsou označeny I1..I8. Dva z těchto 

vstupů (I7, I8) mohou sloužit i jako vstupy analogové (AI1, AI2), které jsou přizpůsobeny 

vstupnímu napěťovému signálu 0..10 V. Právě jeden z těchto analogových vstupů bude použit 

pro připojení laserového snímače. 

PLC dále disponuje čtyřmi reléovými výstupy Q1..Q4 s maximálním proudovým 

zatížením 10 A. Jeden z těchto výstupů bude využit pro spínání vodního čerpadla. 

Samotný program bude napsán v jazyku FBD (Function Block Diagram), čili v jazyku 

funkčních blokových schémat. [12] 

Seznam funkčních bloků, kterých je možno využít pro programování PLC LOGO!: 

ZÁKLADNÍ PRVKY BOOLEOVY ALGEBRY:  

- NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR 

SPECIÁLNÍ FUNKCE:  

 - funkce času:  zpožděné zapnutí, zpožděné vypnutí, impulzní relé, hranou spouštěné 

relé, asynchronní pulzní generátor, schodišťový spínač, … 

 - čítače:   dopředný / zpětný čítač, čítač provozních hodin, porovnávač frekvence 

 - analogové funkční bloky:  analogový spínač, analogový rozdílový spínač, analogový  

komparátor, analogový sledovač, analogový zesilovač, 

analogový multiplexer, analogová rampa, PI regulátor  

 - další funkce:  samodržné relé, pulzní proudové relé, posuvný registr 

3.1.2 Snímač výšky hladiny 

Ke sledování výšky hladiny byl použit kompaktní laserový snímač firmy MICRO-

EPSILON, model optoNCDT 1302 (Obr. 3.4.). Tento snímač využívá k vyhodnocení 

vzdálenosti triangulační metodu. Zdrojem laserového paprsku je laserová dioda o výkonu 

1 mW a vlnové délce 670 nm. [11] 
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Obr. 3.4. Laserový snímač optoNCDT 1302 [11] 

Parametry snímače:  

Měřicí rozsah: 200 mm. 

Počátek měřicího rozsahu: 60 mm. 

Konec měřicího rozsahu: 260 mm. 

Linearita: ±0,25 %  z měřicího rozsahu. 

Rozlišení: 40 µm. 

Měřicí frekvence: 750 Hz. 

Výstupy: analogový – proudový výstup 4..20 mA; digitální – rozhraní RS422. 

Napájení: 11..30 V stejnosměrného napětí.  

3.1.3 Zapojení laserového snímače a ověření jeho funkce 

Jelikož je analogový vstup programovatelného logického automatu přizpůsoben 

napěťovému signálu 0..10 V a analogový výstup z laserového snímače je proudového 

charakteru, je jasné, že není možné jej k PLC připojit přímo.  

Z tohoto důvodu byl na výstup snímače umístěn rezistor o hodnotě R= 680 Ω. Místo 

hodnoty proudu na výstupu snímače je tedy zjišťováno napětí na tomto rezistoru. 

Pro ověření funkce snímače byla měněna výška snímače nad pevnou podložkou a 

pomocí voltmetru bylo měřeno napětí na rezistoru R. Pokud je snímač umístěn příliš blízko 

nebo příliš daleko vůči podložce, tedy pokud je mimo rozsah, je výstupní proud snímače 

I= 3,75 mA. Při tomto bylo na rezistoru R změřeno napětí U= 2,533 V.  
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Tab. 1 Hodnoty napětí na rezistoru pro příslušné vzdálenosti snímače 

h [ cm ] U [ V ] h [ cm ] U [ V ] 

6,4 2,845 18,4 9,4 

8,2 3,78 20 10,17 

10 4,78 21 10,66 

11,6 5,7 22 11,27 

12,8 6,3 23 11,79 

15,1 7,84 24 12,34 

16 8,08 25 12,89 

17 8,58 26 13,53 

 Z naměřených hodnot z tabulky (Tab. 1) byla sestrojena charakteristika, z níž je patrná 

linearita snímače (Obr. 3.5.). Pro větší přesnost byla provedena lineární regrese (body byly 

proloženy přímkou). 

 

Obr. 3.5. Graf závislosti výstupního napětí snímače na měřené výšce 

Obdobné měření bylo provedeno i nad zásobníkem naplněným kávou (Obr. 3.6.). Toto 

měření je však méně přesné z důvodu problematického odečítání měřených vzdáleností, 

vzhledem k tomu, že paprsek laseru proniká do prostorů mezi zrny sypkého materiálu. 
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Obr. 3.6. Graf závislosti výstupního napětí snímače na měřené výšce  

 Dále byl proveden pokus, při kterém byl snímač posouván nad zásobníkem naplněným 

zrnkovou kávou a později pro porovnání také nad zásobníkem naplněným instantní 

granulovanou kávou. Snímač byl připojen k počítači a hodnoty jeho výstupu v závislosti na 

čase byly zaznamenávány pomocí programu MATLAB. Z těchto hodnot byl následně 

vykreslen graf (Obr. 3.7.,  resp. Obr. 3.8.). 

 

Obr. 3.7. Zkoumání profilu zrnkové kávy v zásobníku 
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Tento pokus demonstruje, že je možné pomocí laserového snímače snímat nejen 

výšku, ale případně i profil určitého předmětu. V tomto případě profil sypkého materiálu 

v zásobníku. Pro věrné zobrazení profilu je však potřeba zajistit úměrný posuv snímače 

vzhledem k jeho měřicí frekvenci.  

 

Obr. 3.8. Zkoumání profilu instantní kávy v zásobníku 

3.2 Matematický popis a rozbor funkce systému 

Vzhledem k tomu, že k regulaci tohoto systému bude použita dvoustavová logika, je 

nejvhodnějším prostředkem pro jeho matematický popis pravdivostní tabulka (Tab. 2). 

V této tabulce n označuje pořadí stavu. Tyto stavy se cyklicky opakují, s výjimkou 

stavu 0, který prezentuje stav, kdy je vše (snímač, logický automat a tedy i čerpadlo) vypnuto. 

Vstup h představuje aktuální výšku vodní hladiny detekovanou snímačem SH. Po 

spuštění systému přejde soustava ze stavu n= 0 do „základního stavu“, tedy do stavu n= 1. 

V tomto stavu jsou hladiny v obou nádržích vyrovnané a požadovaná dolní mez h2 se nachází 

nad touto úrovní. Je tedy splněna podmínka h>h2, což znamená, že výstup Y přejde z hodnoty 

log. 0 na hodnotu log. 1. Jinými slovy PLC spustí čerpadlo.  

Nyní se začne přečerpávat voda z nádrže N2 do nádrže N1. Tím se začne zmenšovat 

vzdálenost mezi vodní hladinou a laserovým snímačem, soustava postupně přechází do stavu 
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n= 2. V tomto stavu je h stále větší než h1 ale menší než h2. Ve stavu soustavy n= 2 závisí 

hodnota výstupu na jeho předchozím stavu p. 

Jelikož v předchozím stavu (n= 1) nabýval výstup Y hodnoty log. 1, bude této hodnoty 

nabývat i ve stavu n= 2. Čerpadlo tedy stále běží a výška vodní hladiny v nádrži N1 se 

zvyšuje. To znamená, že hodnota h se stále zmenšuje a systém přechází do stavu n= 3. 

V tomto stavu hodnota h dosáhne požadované horní meze h1. Na toto reaguje 

programovatelný logický automat převedením výstupu do stavu log. 0 (vypnutím čerpadla.). 

Vlivem toho, že jsou nádoby N1 a N2 vespod propojeny, začne hladina v nádrží N1 

klesat, čili hodnota h se začne zvyšovat. Soustava přejde do stavu n= 4. Tento stav stejně jako 

stav n= 2 závisí na předchozím stavu výstupu p.  

Ve stavu n= 3 nabýval výstup hodnoty log. 0, což znamená, že i v tomto stavu bude 

jeho hodnota nulová (čerpadlo zůstává vypnuté). Hladina vody v nádrži N1 tedy stále klesá a 

hodnota h se zvyšuje, až dosáhne úrovně h2 a celý proces se začne opakovat. 

Tab. 2 Pravdivostní tabulka soustavy  

Stav Vstupy Výstup 

n h p Y 

0 0 0 0 

1 h > h2 0 1 

2 h1 < h < h2 1 1 

3 h = h1 1 0 

4 h1 < h < h2 0 0 

Popis symbolů v tabulce Tab. 2: 

n - aktuální stav soustavy 

h - aktuální vzdálenost mezi vodní hladinou a laserovým snímačem  

p - předchozí stav výstupu Y 

Y - stav čerpadla (log. 0 → čerpadlo vypnuto, log. 1 → čerpadlo zapnuto) 

3.3 Program pro PLC 

Poslední krokem před zprovozněním úlohy je vytvořit program pro použitý logický 

automat. Jak bylo uvedeno výše, bude k tomuto účelu použit jazyk funkčních blokových 

schémat. Program bude vytvořen v softwaru LOGO!Soft Comfort a následně nahrán do 

paměti PLC. 

Jistě existuje mnoho možností jak zajistit správnou funkci tohoto systému. Jendou 

z možností je využití dvou analogových komparátorů (Obr. 3.9.). Tyto bloky budou označeny 
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B001 resp. B002. Jeden ze vstupů těchto komparátorů bude připojen k analogovému vstupu 

AI1, který představuje vstup PLC, na který je připojen laserový snímač. 

 

Obr. 3.9. Program pro PLC, varianta č. 1 

Druhý vstup obou komparátorů zůstane nevyužit. Hlavními parametry komparátoru 

jsou úroveň sepnutí „On“ a úroveň vypnutí „Off“. Komparátor funguje tak, že vyhodnocuje 

rozdíl svých vstupů. Pokud je rozdíl větší nebo roven jedné z přednastavených hodnot, dojde 

ke změně stavu na výstupu.  

Pro tuto úlohu bude hodnota parametru On rovna parametru Off. To znamená, že 

pokud hodnota AI1 dosáhne přednastavené hodnoty, bude na výstupu komparátoru hodnota 

log. 1, pokud hodnota vstupu klesne pod tuto hodnotu, výstup komparátoru přejde na úroveň 

log. 0. V případě komparátoru B001 parametr On= Off= 500, což představuje dolní mez 

nádrže N1, čili hladinu h2 (tato hodnota by měla představovat polovinu měřicího rozsahu 

snímače, neboť maximální hodnota vstupu AI1 je nastavena na hodnotu 1000). 

Při dosažení této hodnoty se výstup B001 nastaví na hodnotu log. 1. Za komparátorem 

následuje impulzní relé (blok B004), jehož účelem je vytvoření krátkého impulzu na výstupu 

po detekci úrovně log. 1 na svém vstupu. 

 Výstup z impulzního relé B004 je přiveden na vstup S („Set“) samodržného relé (blok 

B003), známého též jako RS klopný obvod. Po přivedení kladného pulzu na vstup S tohoto 

samodržného relé setrvá jeho výstup (tedy i výstup Q1, jež je připojen k výstupu obvodu RS) 

na hodnotě log. 1 tak dlouho, dokud nepřijde kladný impulz na jeho druhý vstup, čili na vstup 

R („Reset“). To nastane ve chvíli, kdy hodnota vstupu klesne na hodnotu 400 (hladina 

v nádrži N1 dosáhne hladiny h1), která je nastavena na druhém komparátoru tedy na hradle 

s označením B002.  
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Aby bylo dosaženo toho, že při poklesu vstupu na hodnotu 400 se objeví na vstupu R 

hradla RS kladný impulz, byl mezi analogový komparátor B002 a impulzní relé B005 vložen 

invertor (B006), jehož výstup odpovídá opačné hodnotě jeho vstupu.  

PLC LOGO! Nabízí i jednodušší řešení (Obr. 3.10.) pro dosažení požadované funkce 

systému. Umožňuje totiž využití funkčního bloku s názvem „analogový spínač“. 

 

Obr. 3.10. Program pro PLC, varianta č. 2 

 Analogový spínač disponuje jedním vstupem, na který je připojen signál ze vstupu 

AI1 logického automatu. Jeho parametry jsou opět prahová hodnota pro sepnutí „On“ a 

prahová hodnota pro vypnutí „Off“. 

 Výstup Q1 pak bude roven log. 1 v případě, že hodnota AI1 přesáhne nastavenou 

hodnotu On= 500. V tomto stavu setrvá po dobu, než hodnota vstupu klesne pod hodnotu 

parametru Off (v tomto případě, když klesne pod hodnotu 400). 
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3.4 Závěr 

V úvodní části této práce, která nese název „význam snímače v regulačním obvodu“ 

byly popsány základy teorie řízení. Tedy jak funguje regulační obvod, jaké jsou jeho základní 

části a jakým způsobem mohou být přenášeny informace mezi jednotlivými prvky tohoto 

systému. Dále byly uvedeny způsoby, jakými jsou získávány informace o velikosti zkoumané 

veličiny a také byly uvedeny druhy snímačů neelektrických veličin. 

Druhá část práce je zaměřena na laserové snímače vzdálenosti. Proto jsou na úvod této 

části vysvětleny základní pojmy, jako je koherence světelného záření a další pojmy týkající se 

laseru. Následuje vysvětlení principu generování laserového paprsku z laserové diody, která je 

jedním z nejčastějších zdrojů laserového paprsku používaných v průmyslových laserových 

snímačích vzdálenosti.  

Po zdrojích laseru logicky následuje popis optoelektronických snímačů, které jsou 

v laserových snímačích vzdálenosti používány. Jsou objasněny jejich principy a také jejich i 

výhody a nevýhody. 

Druhou část této práce zakončuje teorie metod laserového měření vzdálenosti. Tedy 

popis způsobu jakým je možno určit hledanou výšku pomocí zdroje laserového paprsku a 

optoelektronického snímače. 

  Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní model řízení výšky hladiny 

s využitím laserového snímače. Pro tento účel byla vybrána úloha dvou propojených nádrží 

s kapalinou. Jedna z nádrží zde může prezentovat zásobník, z něhož je kapalina pro určitý 

účel odebírána a druhá nádoba představuje zdroj kapaliny, ze kterého je první nadrž 

automaticky doplňována při poklesu její hladiny na stanovenou úroveň.  

Je zde popsán použitý snímač hladiny. Byla ověřena jeho funkce a také byl proveden 

pokus, který demonstruje možnost využití laserového snímače hladiny pro skenování profilu 

sypkého materiálu v zásobníku.  

 Je popsán i programovatelný logický automat, který zajišťuje správnou funkci celého 

systému, tedy kontrolu výšky hladiny pomocí snímače a spouštění a vypínání vodního 

čerpadla. Pro tento logický automat byly vytvořeny a popsány dvě varianty řídicího respektive 

regulačního programu. 
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