
 

 

   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodezie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybudování kalibrační lavice pro kalibraci elektrooptických 

dálkoměrů 

 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Václav Čabla 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



 

 

   



 

 

   

 



 

 

   

ANOTACE 

 V mé diplomové práci popisuji kalibrační lavici pro kalibraci vybraných 

elektrooptických dálkoměrů. První část této práce je zaměřena na principy 

elektrooptických dálkoměrů a jejich rozdělení. V další části jsou popsány jednotlivé 

stavební kroky pro vytvoření kompletní stanice. Následuje popis testování vybraných 

přístrojů a zpracování dat v podobě kalibračních listů. V závěru jsou zhodnoceny funkční 

vlastnosti dráhy a možné způsoby její úpravy do budoucna. 

Klíčová slova: diplomová práce, kalibrační lavice, elektrooptický dálkoměr, kalibrační list 

SUMMARY 

In my thesis, I describe calibration bench for calibration of electro-optical distance meters. 

The first part of this thesis is focused on principles of distance meters and their 

classification. The next section describes individual construction steps for creating a 

complete station. The aim of the following part is the testing of selected devices and data 

processing for the certificate of calibration. At the end, functional characteristics of the 

track and possible ways of its future modification are evaluated. 

Keywords: thesis, calibration bench, electro-optical distance meter, certificate of 

calibration 
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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření kalibrační lavice pro účely kalibrace 

elektrooptických dálkoměrů. V první části se diplomová práce zabývá vysvětlením 

fyzikálních principů elektromagnetického vlnění pro pochopení funkce elektrooptických 

dálkoměrů. Navazuje základní rozbor jednotlivých elektrooptických metod měření. V další 

části jsou popsány jednotlivé úkony, které bylo nutno provést pro kompletní montáž a 

provoz kalibrační lavice. Tato část je spíše praktického rázu a obsahuje rozbor všech 

faktorů, se kterými jsem se při realizaci projektu musel vypořádat. Kromě praktických 

poznatků se v této části rovněž popisují příslušné měřické metody využité v určitých 

stavebních fázích. Ve druhé polovině práce se již nachází rozbor jednotlivých 

elektrooptických dálkoměrů včetně interferometru. Tato část obsahuje hlavní popis 

interferometru firmy Renishaw, který pro účely této kalibrační dráhy slouží jako etalon. 

Nechybí ani podrobný návod k obsluze tohoto zařízení a jeho celkového nastavení. 

Poslední část se již zaobírá zpracováním dat a vypracováním kalibračních listů. V závěru 

jsou uvedeny reálné návrhy do budoucna pro vylepšení dráhy. 
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2 PRINCIP ELEKTRONICKÉHO MĚŘENÍ DÉLEK 

Základní princip elektrooptických dálkoměrů (EDM) spočívá v měření času 

elektromagnetického signálu, za který urazí dráhu tam a zpět k vysílači. Zpět se může 

signál odrazit od optického hranolu, odrazného štítku či pouze od reálného prostředí. Délku 

vypočteme pomocí jednoduchého vztahu: 

  
   

 
    (2.1) 

kde   je rychlost šíření vln,   je tranzitní čas a    je adiční konstanta dálkoměru.  

 

Obrázek 1: Schéma měření délky elektronickým dálkoměrem [1]. 

Z široké škály elektromagnetického vlnění jsou pro měřické účely vhodné pouze 

vlny určitých vlastností. Z vlastností elektromagnetických vln si můžeme například uvést 

velikost vlnové délky, která ovlivňuje prostupnost signálu za překážky. Převážně rádiové 

vlny mají velkou vlnovou délku, která prostupnost umožňuje. Naopak při malé vlnové 

délce průnik není možný. Zde se hodí příklad světla z baterky, kterým zeď jen tak 

neprosvítíme. Na EDM jsou kladeny jasné požadavky jako dobrý odraz od předmětů, 

přímočarost při šíření vln, možnost jednoduché modulace a usměrnění. Těmto požadavkům 

vyhovují pouze vlny v rozsahu viditelného spektra a v oblasti infračerveného záření, 

přibližně v intervalu vlnových délek od 0,2 µm do 10 µm a mikrovlny v oblasti délek 

od 3 mm do 1 m [1]. Rozsah spekter je znázorněn na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Spektrum elektromagnetického záření [9].  
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2.1 Elektromagnetické vlnění 

Elektromagnetické vlnění používané při elektronickém měření délek je tvořeno 

periodickým kmitáním elektromagnetického pole. Výsledkem tohoto kmitání s frekvencí ƒ 

a vlnovou délkou λ je elektromagnetické vlnění šířící se rychlostí c, což je konstanta 

vyjadřující šíření elektromagnetických vln ve vakuu. Vztah mezi těmito veličinami 

vyjadřuje vzorec: 

         (2.2) 

Elektromagnetická vlna (Obr. 3) se šíří ve směru kladné osy x prostředím tak, že její 

elektrické pole o intenzitě E (ve směru osy y) a rovněž její magnetické pole o indukci B 

(ve směru osy z) kmitají kolmo k ose x ve směru šíření.  

 

Obrázek 3: Elektromagnetická vlna [2]. 

Složky elektromagnetického pole nemohou existovat nezávisle na sobě a jsou k sobě 

neustále kolmé, přestože se v prostoru obě současně a nahodile stáčejí kolem osy x 

(Obr. 2), jinými slovy: světlo není tzv. lineárně polarizovanou vlnou. 

Pro vzájemný poměr okamžitých (rovněž maximálních a efektivních) hodnot složek 

elektromagnetické vlny platí vztah: 

 

 
   (2.3) 
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Srovnávat složky pole však nemůžeme (měří se v jiných jednotkách: V.m
-1

; T), 

prakticky nás však více zajímá složka elektrická, protože z hlediska vnímání lidským okem 

vykazuje fyziologické, fluorescenční a fotografické účinky. Základní vlastnosti 

elektromagnetické vlny můžeme vyčíst z vlnové rovnice. Složky elektromagnetického pole 

jsou matematicky formulovány sinovou funkcí času t a prostoru x: 

                  (2.4) 

                  (2.5) 

přičemž      a      jsou amplitudy složek,   je úhlová rychlost, t je čas a   je 

úhlový vlnočet [2]. 

2.2 Šíření elektromagnetických vln 

V homogenním a izotropním prostředí se elektromagnetické vlny (EV) šíří přímočaře 

konstantní rychlostí ve všech směrech. Atmosféra obklopující Zemi je však prostředí 

různorodé a značně proměnlivé, zejména ve spodních vrstvách. Nestejnorodost atmosféry 

působí změny především v rychlosti šíření EV a ve tvaru jejich dráhy. Chyby délek 

měřených EDM ovlivňují převážně výkyvy stability okolního prostředí změnou teploty 

vzduchu, atmosférického tlaku či vlhkosti [3]. 

2.3 Modulace a demodulace elektromagnetických vln 

Modulace je zjednodušeně ovlivňování jednoho signálu jiným signálem, nositelem 

informace. Pokud bychom vysílačem vyslali nemodulovanou EV, tak bychom pomocí 

přijímače a indikátoru maximálně zjistili, že vysílač EV buď vysílá, nebo nevysílá. 

Samotné EV představují totiž pouze jakousi spojovací linku mezi vysílačem a přijímačem. 

Stejně jako drátovým vedením, tak i elektromagnetickým vlněním se zpráva, informace 

musí teprve poslat. Informaci je potřeba na vysílané vlny určitým způsobem vtisknout a 

tomu se říká modulace [4]. 

Na Obrázku 4 je znázorněn průběh monotónního vlnění kdy výchylka    má 

v závislosti na čase t sinusový průběh vyjádřený vztahem: 

                  (2.6) 
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Obrázek 4: Monotónní vlnění [1]. 

Každý ze tří parametrů (amplituda A, frekvence f, fázový posun   ) se může měnit 

(modulovat) pomocí určitých zákonitostí, které mají většinou sinusový charakter. Jedná se 

o ovlivňování nosné vlny vlnami modulovanými. Typy jednotlivých modulací a jejich 

funkční vztahy jsou uvedeny pod textem [1]. 

 Amplitudová modulace 

                             (2.7) 

 Fázová modulace 

                        (2.8) 

 Frekvenční modulace 

              
   

 
           (2.9) 

Stejně důležitým úkonem jako je vložení informace (modulace) do EV je zpětné 

rozšifrování této informace, které nazýváme demodulace. K rozložení informace používají 

ED detektor. Rozlišujeme dva základní principy detekce signálu. 

 Přímá detekce 

 Heterodynní detekce (interferenční) 

Při přímé detekci je světlo zaměřeno na fotocitlivou vrstvu detektoru, která dává 

napěťovou odezvu úměrnou intenzitě dopadajícího světelného svazku. 

Je-li použito amplitudové modulace, využívá se heterodynní demodulace. Přijaté 

světlo je směšováno s vyslaným referenčním paprskem, který je frekvenčně posunut. 

V případě že oba svazky mají stejnou frekvenci, směr kmitání a stejnou fázi, potom dojde 

k detekci signálu, který je modulovaný s frekvencí rovnou rozdílu obou paprsků [4]. 



Václav Čabla: Vybudování kalibrační lavice pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů 

2015  6 

 

2.4 Metody elektromagnetického měření délek 

Mezi základní metody využívající elektromagnetické měření délek řadíme: 

 Metody přímého měření tranzitního času τ. 

 Metody porovnávání fází. 

 Interferenční metody. 

 Metody měření frekvenčního rozdílu. 

2.5 Metody přímého měření tranzitního času – pulzní EDM 

Světelný zdroj, obvykle laserová dioda, vygeneruje impuls o určité délce. Tento pulz 

musí být prostorově kratší, než je měřená vzdálenost L mezi cílem a vysílačem. Dělič 

rozdělí paprsek na dva. Jeden směřuje do detektoru a slouží jako startovací pulz pro měření 

času. Druhý míří k cíli, kde se odráží a putuje zpět do detektoru. Po průchodu stejného 

pulzu jako na počátku vysílání je časové měření zastaveno. Tento stejný pulz má za úkol 

rozpoznat diskriminátor. Délku odvozujeme z hodnoty tranzitního času τ a znalosti 

rychlosti EV. Rovnice pro výpočet této délky má tvar: 

   
   

 
     (2.10) 

Kde   je rychlost šíření EV v daném prostředí,   je tranzitní čas a    je adiční 

konstanta udávaná výrobcem. 

 

Obrázek 5: Schéma pulzního EDM. 
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Časový interval   se měří s přesností okolo 10
-11 

s. Je tomu tak z důvodu vysoké 

rychlosti EV. Pro představu, vzdálenost 150 m urazí pulz tam a zpět za dobu 1 µs. 

Díky krátké vlnové délce a vysoké energii kmitů nepotřebujeme při měření 

vzdáleností na druhém konci žádnou odraznou pomůcku (hranol, štítek). Tato výhoda 

umožňuje provést měření v krátkém časovém úseku s dostatečnou přesností [5]. 

2.6 Metody porovnávání fází 

Fázové EDM využívají fázové modulace pro výpočet vzdáleností. Zjednodušené 

schéma je znázorněno na Obrázku 6. Vysílač vyšle modulovaný signál s počáteční fází. 

Tento signál se odrazí od odrazného hranolu a putuje zpět do přijímače a dále do fázového 

detektoru. Celková vzdálenost, kterou modulační obálka urazí, bohužel nepředstavuje celé 

násobky vlnové délky, ale obsahuje navíc zbytkový doměrek d΄. Vzdálenost, kterou 

paprsek urazí za polovinu dráhy (k místu odrazu) znázorňuje níže uvedená rovnice 2.12. 

 

Obrázek 6: Schéma vlny [3]. 

            (2.11) 

               (2.12) 

Z výše uvedeného vzorce je princip výpočtu naprosto zřetelný. Problémem je, že 

fázoměr s přijatými informacemi může maximálně vyhodnotit fázový posun. A z něho dále 

hodnotu doměrku d΄. Počet celých vlnových délek   se určuje na základě dalších principů 

daných metod. Dnešní přístroje nám samozřejmě pomocí vyhodnocovacího střediska 

(procesoru) vypočtou počet celých vlnových délek    je ale důležité si uvědomit, že tento 

počet celých vln je odvozen na základě matematických vztahů příslušných metod tohoto 

typu měření, nikoliv okamžitě čitelnými daty. Mezi základní typy tohoto měření řadíme: 
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 Přímě měření fázového rozdílu 

Využívá více dekadicky odstupňovaných vln, které slouží k postupnému odečítání 

hodnot na fázoměru. Při přijetí každé odstupňované vlny přečteme první číslo ze čtení 

na fázoměru. Výsledná délka bude součtem těchto prvních čísel [3]. 

Tabulka č. 1: Princip skládání délek. 

Měření Frekvence 
F (kHz) 

Pracovní délka 
U (m) 

Čtení na 
fázoměru A 

Doměrek 
R = A*U 

1. měření 15 10 000 0,311     3110 

2. měření 150 1 000 0,126       126 

3. měření 1 500 100 0,158         15,8 

4. měření 15 000 10 0,582           5,82 

   Výsledná délka     3115,82 m 

 

 Dálkoměry se dvěma modulačními frekvencemi 

Konečná délka s, se u těchto EDM určuje pomocí vztahu:  

      
     

     
       , nebo       

     

     
        (2.13) 

Kde     znamená celočíselné zaokrouhlení, R znamená doměrek příslušné 

modulační vlny označen spodním indexem a U je pracovní délka vlny rovna    . Počet 

celých vln N nám zde udává     
     

     
  [3]. 

 Dálkoměry s proměnnou modulační frekvencí 

Modulační frekvence se u těchto EDM kontinuálně mění tak dlouho, až je v měřené 

délce obsažen celý násobek pracovních délek U, nebo zbytek R dosahuje určitých hodnot 

(0, U/4, U/2,… U) [3]. 
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2.7 Interferenční metody 

Interferometr je zařízení pro měření malých rozdílů délek. Dráhový rozdíl dvou 

světelných paprsků určujeme z interferogramu, který vzniká interferencí světla. Na základě 

vzniklých proužků interferenčního maxima a minima lze se značnou přesností určit 

dráhový posun. Maximum je tmavé, minimum světlé. 

 

Obrázek 7: Interferogram [10]. 

2.7.1 Interference světla 

Interference je fyzikální jev potvrzující vlnovou povahu světla. Vzniká skládáním 

dvou nebo více světelných vlnění. Některé projevy interference můžeme spatřit i v běžném 

životě. Jedná se například o duhové barvy na bublinách při mytí nádobí. Takto se projevuje 

bílé světlo. Tento jev nastane, pokud mají interferující svazky stejný směr, stejnou 

polarizaci a stejnou frekvenci (vlnovou délku). Záření, které splňují tyto podmínky, 

nazýváme koherentní záření. 

2.7.2 Laser 

Zkratku LASER můžeme rozložit dle písmen anglických slov popisujících jeho 

funkci: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, které bychom přeložili 

jako: Světlo zesílené stimulovanou (vynucenou) emisí záření. Laser je hlavně využíván pro 

své vynikající fyzikální vlastnosti. Hlavní touto vlastností je koherentnost (uspořádanost) 

paprsku, který dokáže produkovat. To znamená, že laserové světlo, které vydává se šíří 

v úzkém paprsku a má malou divergenci (rozbíhavost). Kvůli těmto a dalším vlastnostem 

je laser hojně využíván především pro veškeré měřické práce na delší vzdálenosti, kde je 

potřeba docílit velmi dobrých výsledků. 

Laser se skládá z aktivního (zesilujícího) prostředí, z optického rezonátoru (sestava 

optických zrcadel) a ze zařízení pro excitaci (čerpání) aktivního prostředí. 
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Obrázek 8: Princip laseru [12]. 

Barva a vlnová délka záření záleží především na použité technologii. Hlavní rozdíl 

technologií je v použitém aktivním prostředí, ve kterém vznikají laserová záření 

vzájemným srážením atomů, a předáváním své energie, což způsobuje excitaci atomů do 

vyšších vrstev. Při navrácení na svoji hladinu atom vyzařuje záření (fotony), které 

nazýváme laserové záření. Toto záření pak má určitou vlnovou délku, která se dá vypočítat 

ze vzdáleností energetických hladin atomů. Zde platí pravidla Kvantové mechaniky. A to v 

zásadě pravidlo tak zvané indukované (vynucené) emise. 

Indukovaná emise je kvantový jev, při kterém dopadající částice (nejčastěji foton) 

stimuluje přechod excitovaného elektronu do základního stavu za současného vyzáření 

částice o stejných vlastnostech jako má částice stimulující, což je také hlavní princip 

laserů. Znamená to, že jedním fotonem nabouráme do atomu, a vzniknou nám tím dva 

fotony [12]. 

Lasery je možné dělit podle typu aktivního prostředí (plynové, pevnolátkové, 

diodové, kapalinové), vlnové délky (infračervené, ultrafialové), pracovního režimu 

(kontinuální, pulsní, impulsní), způsobu buzení, výkonu, účelu a dalších parametrů. Blíže 

popsán je v následující kapitole pouze laser s aktivním prostředím v plynné fázi, přesněji 

se jedná o Helium-neonový laser. Identický laser využívá interferometr Renishaw. 
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2.7.3 Helium neonový laser 

Helium neonový laser využívá k funkci jako aktivní prostředí výbojovou dráhu 

výbojky plněné směsí Hélia a Neonu pod nízkým tlakem. Atomy hélia se výbojem budí do 

vyšší energetické hladiny. Ty pak srážkami předávají svoji energii atomům neonu. 

Stimulovaná emise při přechodech vybuzených atomů hélia pak generuje koherentní 

záření. Tento typ laseru pracuje v kontinuálním režimu. Jeho svazek má malou divergenci, 

je koherentní a monochromatický. Nevýhodou He-Ne laserů je podstatně menší výkon, 

dosah. Princip He-Ne laseru je zobrazen na následujícím nákresu: 

 

Obrázek 9: Helium-neonový laser [13]. 

Výbojka je umístěna mezi zrcadly, které tvoří rezonátor. Jedno z těchto zrcadel je 

polopropustné a umožňuje tak generovanému paprsku vystupovat ven z rezonátoru. 

Výbojková trubice je ukončena plochami pod tzv. Brewsterovým úhlem, čímž se zmenšují 

ztráty způsobené nežádoucím odrazem. Trubice se napájí vysokým napětím ze zdroje [6]. 
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3 VYBUDOVÁNI KALIBRAČNÍ LAVICE 

Kapitola popisuje všechny úkony nutné pro vybudování dřevěné kalibrační lavice. 

Samotnému budování předcházel návrh prací, výběr vhodného kotvícího materiálu, 

oslovení příslušných specializovaných dílen s návrhem potřebného netypizovaného 

stavebního materiálu a další přípravné práce. Všechny tyto kroky, zvolené postupy a popis 

měřických prací využitých při realizaci jsou popsány v následujících kapitolách. 

3.1 Návrh kalibrační lavice 

 

Obrázek 10: Kalibrační lavice. 

Kalibrační lavice (KL) je měřickou základnou pro kalibraci elektrooptických 

dálkoměrů, pásem, latí a vesměs všech rovinných měřících pomůcek určených k měření 

vzdáleností. Jedná se o sestavu laserového zářiče se samostatnou základnou, pilíře 

s nucenou stabilizací pro EDM, lineárního vedení, pojezdového vozíku, optických 

odražečů a přijímače dat (PC).  

Pro umístění dráhy byla vybrána měřická chodba v podzemní části VŠB. Prostory 

chodby poskytují poměrně vhodné atmosférické podmínky a hlavně stálou teplotu v celé 

místnosti. 

Prostory byly vybrány především díky stávající kalibrační lavici pro kalibraci pásem. 

Tato lavice byla postavena už v minulosti a skládá se z trojúhelníkových železných konzolí 

připevněných ke zdi zapuštěnými závitovými tyčemi a samotné dřevěné lavice. Lavice 
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pro kalibraci pásem je položena na okraj konzolí. Vnitřní strana byla využita k umístění 

druhé dřevěné konstrukce pro účely KL. 

Realizaci tohoto projektu předcházel jeho návrh. Tuto část zpracovala dvojice 

studentů Ing. Kašný a Ing. Krytinář ve spolupráci s odborným asistentem Ing. Jiřím 

Pospíšilem, PhD. Návrh byl schválen grantovou komisí. Následně byl nakoupen materiál 

vyhovující realizaci navrženého projektu.  

Projekt byl řešen v rámci Studentské grantové soutěže: SP2014/141 - Využití 

laserového interferometru při kalibraci geodetických pomůcek a přístrojů a vypracování 

návodu pro práci s ním  

Mé zapojení do projektu následovalo po odstoupení jednoho z dvojice navrhovatelů 

Ing. Krytináře. Stádium prací při mém zapojení bylo následné: 

 Návrh projektu. 

 Schválení projektu. 

 Nákup a uskladnění materiálu. 

 Montáž konstrukčních hranolů na železné konzole. 

Tyto práce byly hotovy v září 2014. Ve stejném měsíci jsem se zapojil do projektu a 

ve spolupráci s Ing. Kašným a doktorem Pospíšilem byly navrhnuty tyto další kroky: 

 Kontrola stavu kotvených konstrukčních hranolů. 

 Demontáž dosavadního stavu a návrh nového způsobu kotvení. 

 Montáž konstrukčních hranolů tvořící souvislou lavici. 

 Návrh a montáž základové desky pro interferometr Renishaw a pilíře 

s nucenou centrací pro EDM 

 Nivelace a urovnání lavice. 

 Stabilizace, kotvení a vyrovnání lineárního vedení. 

 Kalibrace dálkoměrů totálních stanic. 

  



Václav Čabla: Vybudování kalibrační lavice pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů 

2015  14 

 

3.2 Nivelace dosavadního stavu lavice 

Kotvení dřevěných základů pro novou KL bylo provedeno již před mým zapojením 

do tohoto projektu. Po přistoupení jsem zvážil kvalitu provedených prací a rozhodl se pro 

kontrolu dosavadního stavu nivelací.  

Pro dřevěné podloží dráhy byly vybrány dřevěné KVH profily rozměrů 160 x 60 mm 

a maximální délce 4 m, které by svou strukturou měly lépe vyhovovat vnějším vlivům 

prostředí než klasické dřevo. KVH profily jsou uměle sušené dřevěné trámy hoblované do 

požadovaných rozměrů. Maximální možná deklarovaná vlhkost dřeva je 15 %. Jednotlivé 

díly jsou do sebe spojeny lepenými klínovými ozuby, které zaručují pevnost srostlého 

dřeva. Lepší variantou by byly lepené vrstvené BSH hranoly, ale jejich cena je vyšší. 

Konstrukční KVH hranoly připevněné k železným konzolím podléhaly deformacím 

z průhybu a kroucení. Deformace způsobené kroucením byly způsobeny především 

nevhodným zvolením kotvících prvků, které z důvodu slabé síly nebyly schopny zastavit 

tvarování při dosychání dřevěných hranolů na místě. Druhým problémem jsou moc velké 

rozestupy mezi železnými konzolemi, které zapříčiňují deformace z průhybu. Ten se 

projevuje především průhybem konstrukčních trámů. Konzole jsou od sebe vzdáleny 

2,5 m. 

Nivelace byla prováděná optickým nivelačním přístrojem TOPCON. Figurant 

přikládal ocelové pravítko s mm dělením na dráhu a byly odečítány hodnoty. Měření bylo 

prováděno v místech nad podpíracími konzolemi. Pravítko bylo vždy přikládáno na levou a 

pravou stranu dřevěné konstrukce. Vypovídající hodnotu především měly rozdíly výšek 

mezi levou a pravou stranou v určitém úseku. Tyto rozdíly znamenají deformaci dřeva 

kroucením. Popis řešení této deformace následuje v kapitole 3.3.  
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Tabulka č. 2: Výsledky nivelace 

stanoviště 
č. 
konzole L [mm] P [mm] L-P [mm] 

101 

1 272 273 -1 

2 272 271 +1 

3 273 272 +1 

4 269 273 -4 

5 272 270 +2 

6 275 275 +0 

7 276 273 +3 

102 

7 290 287 +3 

8 292 290 +2 

9 289 293 -4 

10 295 296 -1 

11 297 298 -1 

12 298 295 +3 

103 

12 250 247 +3 

13 252 252 +0 

14 253 253 +0 

15 252 253 -1 

16 252 254 -2 

 

3.3 Demontáž dosavadního stavu a návrh zpevňovacích prvků 

Původní kotvení bylo řešeno připevněním děrovaných ocelových plechů tloušťky 

2 mm do trojúhelníkových konzolí. Na tyto plechy byly kladeny trámy a následně byly 

vruty ze spodní části přichyceny. Z nivelačních výsledků je patrné, že plech tloušťky 2 mm 

v kombinaci vrutů tloušťky 4 mm nejsou dostačující pro zadržení deformací trámů. 

Pro pevnostní jistotu byly proto zvoleny ploché železné profily rozměrů 

260 x 140 mm a tloušťce 10 mm. Do profilů bylo navrhnuto děrování o průměru 10 mm. 

Spojovací materiál byl nařezán na pásové pile a převrtán na CNC frézce.  

Místo stávajících vrutů bylo použito 8 mm vrutů s maticovou hlavou pro pevný 

dotah račnou. Návrh byl na zakázku vyroben v kovodílně v Hlučíně.  

Spojovací plechy původního a nového kotvení jsou znázorněny na Obr. 11 na 

následující straně. 

Rozdíly levé a pravé strany 

způsobené deformací KVH 

profilů 
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Obrázek 11: Kotvící prvky. 

3.4 Realizace základové desky pro pevnou stabilizaci měřících 

přístrojů 

Základová deska (Obr. 12) slouží k pevné stabilizaci laseru renishaw ML10 a měla 

sloužit také pro pevnou stabilizaci jakéhokoliv EDM. Podmínkou pro ustavení dálkoměru 

je pouze totožnost  5/8“ závitu s upínacím šroubem. Pro odlehčení konstrukce byla zvolena 

kartitová (pertinaxová) základová deska. Při montáži bylo zjištěno, že materiál nebyl 

zvolen úplně ideálně. Pertinax byl při dotahu velmi poddajný a nedržel souvislou rovinu 

celé desky. Tento problém byl vyřešen podložením na všech kotvených místech. 

Deska byla nařezána ve stolařské dílně na rozměry vyhovující rozteči a rozměrům 

prvních dvou konzolí. Pro ideální manipulaci byl zvolen menší přesah. Dle rozteče konzolí 

byly do desky na místě vyvrtány díry. Ve stejných rozměrech byly vyvrtány díry do 

konzolí. Kotvení bylo provedeno vratovými šrouby z vrchní strany. Urovnání desky do 

vodorovné roviny bylo prováděno přesnou strojní vodováhou (přesnost 0,04 mm/m). 

Stojan z tvrzeného plastu pro interferometr Reninshaw ML10 se usazuje na 

originální hliníkový čep. Čep má ze spodní strany vyřezán závit M10. Do desky musela být 

vyvrtána další díra pro upevnění čepu.  

Pevná stabilizace pro elektrooptické dálkoměry je řešena vysoustruženým ocelovým 

nerezovým kruhem s vnějším průměrem 160 mm a vnitřním průměrem vyhovujícímu 

zasazení šroubu s 5/8" závitem. Šroub je do kruhu přivařen a spoje jsou do hladka 

zbroušeny.  
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Důležitou podmínkou bylo zasazení pevných stabilizací strojů do osy totožné 

s budoucí osou vedení dráhy. Tento problém byl řešen přibližnou orientací vůči stávající 

lavici pro kalibraci pásem. Stavebním provazem byla promítnuta středová osa budoucí KL. 

Tato osa byla provázána i přes základovou desku.  

Umístění nerezového kotvicího prvku pro EDM bylo bohužel vyhodnoceno jako 

nevyhovující díky velké náchylnosti interferometru na jakýkoliv pohyb. Z tohoto důvodu 

musel být pro EDM přidělán pilíř (Obr. 12), který není součástí základové desky. Pilíř byl 

dodatečně ukotven při horizontálním usazování dráhy kapitola 4.3.1., aby mohl být 

správně zařazen do osy. 

 

Obrázek 12: Základová deska a pilíř s nucenou centrací. 

3.5 Montáž lavice podle nového návrhu kotvení 

Ploché spojovací profily (kapitola 3.3) byly předvrtány pouze počtem osmi děr, které 

slouží ke kotvení do dřeva. Přichycení profilů ke konzolím bylo řešeno na místě podle děr 

minulého stavu. Jednotlivé profily byly očíslovány a přiřazeny konzolím, na kterých se 

díry minulého stavu orýsovaly. Orýsované profily byly převrtány na stojanové vrtačce 

v jemnomechanické dílně VŠB.  
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Přichycení profilů ke konzolím bylo řešeno vratovými šrouby M10 x 35. Šrouby byly 

ze spodní strany podloženy podložkou a zajištěny matkou M10. 

Dalším krokem bylo položení a kotvení dřevěných hranolů. Hranoly by měly být 

připevněny paralelně se svazkem záření interferometru. Interferometr byl tedy instalován 

na pevnou stabilizaci a zapnut. Pomocí přesné strojní vodováhy a stabilizačních šroubů 

plastové podstavy laseru bylo provedeno urovnání stroje. Svazek záření se promítnul jako 

tečka na stěně opačné strany měřické chodby. Za interferometr byl do pevné stabilizace 

zasazen teodolit Theo 010. Teodolit byl urovnán. Středem nitkového kříže bylo zaostřeno 

přibližně na střed promítnuté laserové stopy na stěně měřické chodby a byla sepnuta 

ustanovka pro vodorovný kruh. Svislá osa nitkového kříže reprezentovala středovou osu 

dřevěných hranolů. Hranoly byly položeny na konzole, na vrchní stranu byl přiložen 

úhelník se stupnicí jako normální milimetrové pravítko. S hranoly bylo posunováno, dokud 

na začátku i konci hranolu nebylo čteno požadující čtení 8 cm. Toto čtení je odvozeno od 

šířky hranolů, která činí 16 cm. Osa dráhy musí procházet středem těchto hranolů, tedy 

8 cm od hrany. Následně se hranoly přichytily stolařskou svěrkou, byly ze spodní strany 

předvrtány a přichyceny vruty s maticovou hlavou (Obr. 13). 

 

Obrázek 13: Kotvicí práce. 
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4 USTAVENÍ DRÁHY VE VERTIKÁLNÍM A 

HORIZONTÁLNÍM SMĚRU 

Základním požadavkem pro možnost snadného usazování bylo vyrovnání nosných 

železných konzolí pro následné práce. 

Stěžejní částí projektu bylo položení dráhy v požadovaných instrukcích. Dle předem 

daného postupu mělo být vedení vyrovnáno pouze podle síly signálu interferometru. 

Měření bylo však z časových důvodů přerušeno a při následujícím kotvení nebylo docíleno 

navázání osy na předešlé měření. Z tohoto neúspěchu a velké náchylnosti interferometru 

vůči podmínkám okolního prostředí byla vytvořena koncepce primárního a sekundárního 

kotvení. Primární kotvení bylo navrhnuto vytyčováním od přímky pomocí totální stanice. 

Interferometr byl zvolen pro kotvení sekundární k odstranění jemných nuancí. Pro oba 

kroky byla zvolena podmínka kontinuity, tedy provedení prací za jeden den. 

4.1 Vyrovnání dřevěného podlaží dráhy 

Připevněné dřevěné hranoly sloužící jako podloží pro dráhu měly dle výsledků 

původní nivelace tendence klesat se zvyšující se vzdáleností od počátku (strany od 

interferometru). Vyrovnání bylo prováděno zvedáním nebo snižováním nosných 

trojúhelníkových konzolí. Konzole jsou připevněny ke zdi pomocí zapuštěných závitových 

tyčí průměru 10 mm. Každá konzole drží na dvou těchto závitových tyčích a je zajištěna 

velkou podložkou a matkou. Díry v konzolích nejsou pouze vyvrtány na požadovaný 

rozměr závitové tyče, ale jsou frézovány pro možnost posouvání konzole ve vertikální ose. 

Frézování je dimenzováno na možnost posunu ± 20 mm. 
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4.1.1 Určení střední hodnoty výšky konzolí 

Z důvodu omezeného posunu ve vertikální ose bylo využito výsledků předešlé 

nivelace. Výsledky byly redukovány do stejné roviny a byla vytvořena rovněž tabulka 

hodnot. Tabelované hodnoty sloužily při následném usazování konzolí. 

Tabulka č. 3: Hodnoty posunů dřevěné lavice 

mini 

 

Rozdíl mezi minimálním a maximálním čtením činil 14 mm. To znamená, že jsme se 

vešli do tolerance vyfrézovaných děr na konzolích. Bylo by nelogické posouvat všechny 

konzole na maximální nebo minimální hodnotu. Děrování by nemuselo vůči předešlým 

ustavováním vyjít. Proto jsme si určili přibližnou střední hodnotu na konzoli č. 8. 

Aritmetickým průměrem minima a maxima je hodnota 27,95 cm a právě této hodnotě se 

nejblíže podobá hodnota na konzoli č. 8. Výška na této konzoli byla pro následovné 

usazování zvolena nulou. 

  

Číslo 
konzole 

Redukované 
hodnoty 
výšek [mm] 

Hodnota 
posunu 
[mm] 

1 272 +6 

2 272 +6 

3 273 +5 

4 269 +9 

5 272 +6 

6 275 +3 

7 276 +2 

8 278 0 

9 275 +3 

10 281 -3 

11 283 -5 

12 284 -6 

13 286 -8 

14 287 -9 

15 286 -8 

16 286 -8 

Minimální 

hodnota posunu 

Konzole určená 

jako středová 

hodnota 

Maximální 

hodnota posunu 
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4.1.2 Urovnání lavice 

Konzole byly na místě posunuty o hodnoty v Tabulce č. 3 za pomoci optického 

nivelačního přístroje. Znali jsme již hodnoty posunu, takže stačilo postavit přístroj do 

nejideálnější polohy pro dobrou viditelnost při odečítání hodnot. 

 Pro příklad je uvedena první konzole, která má hodnotu vyrovnání +6 mm. Bylo 

postupováno v následujících krocích: 

1. Ustavení nivelačního přístroje ve vhodné pozici pro odečítání hodnot. 

2. Zápis hodnoty čtení. V tomto případě 206 mm. 

3. Povolení matice na závitových tyčích železných konzolí. Povolení bylo 

provedeno v minimálním rozsahu, aby celá konstrukce nárazovitě nesedla. 

4. Zvedání do konečného čtení 200 mm pomocí podložných hranolů a páčidla. 

5. Dotažení matic na konzolích. 

6. Kontrolní zaměření výšky. 

Dle stejných kroků byly usazeny všechny konzole. V případě záporných hodnot 

posunu byly opět matice pouze lehce povoleny a posun byl proveden poklepáváním 

konstrukce. 

Pro stávající potřeby bylo urovnání dostačující. Přesné urovnání ve vertikální ose 

následovalo pomocí digitálního nivelačního přístroje Leica DNA 030, až po zakotvení 

lineárního vedení. 
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4.2 Pojezdová dráha 

Dráha se skládá ze čtyřmetrových dílů, které se do sebe zasouvají až do finální 

požadované délky. Přechody mezi jednotlivými díly jsou plynulé. Součástí kolejnice je 

pojezdová deska přizpůsobena tak, aby mohla být nosičem pro optické odrazné soustavy.  

4.2.1 Lineární vedení Alurol 

Lineární vedení Alurol (Obr. 14) je stavebnicový systém složený z vodících kolejnic, 

vodících nebo podpůrných rolen a nosné desky. Pro účel KL byl vybrán systém 

s oboustrannými kolejnicemi. Vodící kolejnice je tvořena hliníkovým profilem s 

tvrděchromovanou vodící tyčí. Vzhledem k rozměrům dřevěných hranolů byl zvolen typ D 

10 s šířkou 64 mm. Maximální délka kolejnice je 6 m a lze je skládat na neomezenou 

délku. Pro rozměry dráhy 40 m byly ideální volbou kolejnice délky 4 m v počtu 10 ks. 

Vodící tyče jsou rovněž v délkách 4 m kromě první a poslední dvojice tyčí. Ty byly 

objednány v rozměrech 3,9 m a 4,1 m. Délky poslední a první dvojice Vodící tyče byly 

takto stanoveny z důvodu souvislého překryvu ve spojích. Vodící rolny se vyrábí jako 

centrické a excentrické, v průměru 40 mm. Úhel drážky rolen je 120°. Pomocí excentrické 

rolny lze eliminovat vůli. 

 

 

Obrázek 14: Pojezdová dráha alurol [14]. 
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4.2.2 Sestavení dráhy 

Skládání probíhalo už na dřevěné lavici. Vodící tyče (VT) byly zasunuty do 

hliníkových profilů a z vrchní strany dotaženy zapuštěným imbusovým šroubem. Kladení 

dráhy začínalo ze strany základní desky interferometru. Nejprve byl položen první profil a 

do něj zasunuta první dvojice VT o délce 3,9 m. Na konci první hliníkové části nám tedy 

vznikla mezera 10 cm pro další VT. Za první profil byl položen další profil, ale nyní už 

byly zasunuty VT o délce 4 m. Takto bylo postupováno až do předposledního profilu. 

Poslední profil je zaopatřen VT o délce 4,1 m. Takto jsme dosáhli stejné délky profilů i VT 

a zpevnění soustavy. Díry pro závit imbusových šroubů jsou každých 25 cm a jsou 

průchozí. Pro nenáročné využití dráhy stačí pevnění pomocí každého druhého imbusového 

šroubu s dodatečným pevněním na koncích jednotlivých kusů, kde dochází ke spoji 

s následujícím profilem. Volné díry byly následně využity ke kotvení dráhy k dřevěné 

lavici pomocí vrutů popsané v kapitole 4.3.1. horizontální usazení. 

4.3 Primární kotvení dráhy 

V tomto stádiu leželo na dřevěné lavici souvisle spojené lineární vedení Alurol. Nyní 

bylo třeba jej ustavit a ukotvit. Kotvení bylo řešeno vruty přes díry sloužící k připevnění 

vodících tyčí. Vodící tyče jsou přes tyto díry přitaženy imbusovými šrouby v rozestupech 

25 cm. Tyto rozestupy jsou při minimálním zatížení dráhy předimenzované. Z tohoto 

hlediska bylo možné každé druhé kotvení vodících tyčí zaměnit za kotvení dráhy 

k dřevěnému základu. Takto nám vznikla dráha s kotvícími prvky v rozestupech 50 cm. 

Prioritní bylo horizontální usazení dráhy. Vertikální urovnání následovalo podložením 

dráhy v místě kotvení, nebo posunem železných konzolí. Tato logická posloupnost vznikla 

z důvodu nivelace, která musela být pro přesné výsledky být prováděna již na dráze pevně 

spojené s podložím. Druhým důvodem je, že po zakotvení dráhy vruty se vymezila boční 

vůle a při nivelaci se již jen povolily vruty a dodaly podložky, které jsou popsány 

v kapitole 4.3.2. 
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4.3.1 Horizontální usazení 

Při horizontálním usazení dráhy bylo postupováno v těchto krocích: 

1. Přibližné urovnání volně ložené dráhy do střední části dřevěného podloží 

pomocí odsazení pravítkem od krajní hrany podloží. 

2. Instalace podložky s čepem pro odrazný hranol Leica na nerezový kruh 

základové desky a instalace hranolu. 

3. Nasazení pojezdového vozíku a zasazení dorazových prvků na počátek i konec 

dráhy. Instalace optického hranolu Leica do středového závitu pojezdového 

vozíku pomocí vysoustruženého odnímatelného čepu. Střed pojezdového vozíku 

rovněž prezentuje střed osy vedení. 

4. Zakotvení konce vedení vruty rozměrů 4 x 50 mm. Před kotvením nutná 

kontrola polohy dráhy ve středu podkladu. 

5. Ustavení totální stanice Leica TDA 5005 na pevnou stabilizaci tvořenou 

ocelovým pilířem. Tento pilíř byl již součástí vybavení měřické chodby. 

 

Obrázek 15: Vytyčovací práce. 

6. Záměra polohy pojezdového vozíku v obou polohách a dostatečném opakování. 
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7. Přesun vozíku do opačné strany dráhy a zaměření polohy se stejným počtem 

opakování. 

8. Zvolení funkce referenční přímky v nabídce programů totální stanice. Vložení 

počátečního a koncového bodu, kterými má být přímka proložena. 

9. Nastavení funkce vytyčování od přímky. 

10. Postupné popojíždění vozíkem od počátku dráhy, provádění vytyčování a 

kotvení.  

11. Vytyčení polohy dodatečného pilíře pro pevnou stabilizaci EDM při kalibračních 

měřeních. 

Vozíkem bylo najížděno tak, aby byl střed vozíku průmětem do místa kotvení. 

Totální stanice znázorňovala odchylky od referenční přímky. Jakmile se odchylky blížily 

nulové hodnotě, tak byla dráha za vozíkem stáhnuta stolařskou svěrkou a vozíkem bylo 

posunuto vpřed, aby bylo možné zapustit kotvicí vruty. Proceduru byla aplikována po celé 

délce dráhy. 

4.3.2 Vertikální usazení 

Pro účely vertikálního usazení bylo využito digitálního nivelačního přístroje Leica 

DNA03. Ze středového závitu byl vyjmut krátký čep a byl nahrazen redukovatelnými 

tyčemi. Na tyto tyče bylo pomocí oboustranné lepicí pásky připevněno invarové měřítko 

GWCL60 Professional pro elektronické odečítání hodnot. Jedná se o originální komponent 

k měření kompatibilní s vybraným nivelačním přístrojem. 

Dosah pro záměru na invarové měřítko činí 20 m. Proto byl stroj ustaven uprostřed 

dráhy. Stejně jako při minulých usazovacích pracích byla prostřední konzole brána jako 

bod s nulovou hodnotou. 

Dle úvah a výpočtů kapitoly 1.2 podléhá dráha deformacím dřeva v průhybu. 

Deformace lineárně rostou se vzdáleností od počátku mezi dvěma konzolemi až do 

poloviny, kde dosahují maxima. Vliv deformací je zmírněn zpevněním dřevěné konstrukce 

lineárním vedením, přesto musíme dráhu v místech kotvení podkládat. Na vertikální ose 

můžeme dráhu ovlivnit podložnými plechy pouze směrem nahoru. Je tedy velice důležité 
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zkontrolovat všechny konzole, jestli jsou ustaveny s požadovanou přesností a nemají velké 

kladné odchylky od nulové hodnoty. Výškově byla dráha ustavena s přesností ± 0,5 mm. 

Na každou konzoli bylo najeto a stav byl změřen. Pokud stav nevyhovoval, byla konzole 

posunuta do povolené odchylky. 

Následně proběhlo usazování v polohách spojovacích vrutů. Zde byly výšky 

upravovány do povolené odchylky pomocí ustavovacích podložek. Jedná se o podložný 

nerezový materiál převážně pro průmyslová využití. Podložky se dodávají v různé tloušťce 

(0,1 mm; 0,3 mm; 0,5 mm; 1 mm; 2 mm,) a skládají se do požadovaných rozměrů. Dané 

místo se vždy změřilo, povolily se vruty, provedlo se podložení dle požadované hodnoty 

na displeji nivelačního přístroje a vruty byly znovu dotaženy. Podložky se podkládaly 

z přední části dráhy tak, aby výhlubeň byla přitlačena na doraz předního vrutu. Poté 

proběhlo opětovné zaměření a výsledná hodnota byla zapsána na vnější stranu dráhy 

(od stěny) v desetinách milimetru. 

 

Obrázek 16: Ustavovací podložky. 

Po podložení celé dráhy byla dráha ve všech polohách vrutů znova změřena totální 

stanicí a hodnoty odchylek byly zapsány do vnitřní části dráhy (u stěny) v desetinách 

milimetru. Pokud poloha nevyhovovala odchylce ± 0,5 mm, musely být vruty povoleny a 

dráha opět natlačena do povolené odchylky. 

 

Obrázek 17: Vertikální usazování. 
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Souhrn činností do kroků: 

1. Připevnění invarového měřítka s čárovým kódem.  

2. Ustavení digitálního nivelační přístroje na stativ v blízké vzdálenosti od středové 

konzole s nulovou hodnotou a ve vhodné výšce pro čtení hodnot po celé dráze.  

3. Urovnání konzolí do požadované odchylky ± 0,5 mm. 

4. Usazení v polohách spojovacích vrutů podložnými plechy a zápis konečné hodnoty 

(levá část). 

 

Obrázek 18: Způsob značení konečného výškového a polohového stavu. 

5. Kontrola horizontálního usazení totální stanicí. Zápis hodnoty do pravé části dráhy. 

4.4 Sekundární kotvení dráhy 

Sekundární ukotvení dráhy bylo prováděno pomocí síly signálu při měření 

vzdálenosti od počátku po opačný konec dráhy interferometrem. Způsob nastavení a popis 

ovládání interferometru je popsán v kapitole 5. 

Po celé délce dráhy by měl signál dosahovat nadpoloviční hodnoty. Indikátor síly 

signálu je v levé části obrazovky. Přístroj musí být dostatečně zahřán, aby jeho hodnoty 

byly vypovídající. Tuto zprávu sděluje zelený rámeček ML 10 STABILNÍ viz Obr.19. 

Pokud signál klesne pod hodnotu jedné čtvrtiny, tak nás software uvědomí o přerušení 

měření z nedostačující síly signálu. Přesná interpretace chybové hlášky je: SIGNÁL 

PŘERUŠEN. Pro tuto chybnou hlášku stačí narušit dráhu paprsku jakýmkoliv předmětem. 

Pro kotvení je ovšem důležitá pouze síla signálu a ne kontinuita měření. 

Konečný 

polohový stav 

v desetinách mm 

Konečný 

výškový stav 

v desetinách mm 
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Obrázek 19: Prostředí programu lineárního měření. 

Před započetím bylo důsledně zkontrolováno dotažení všech optických prvků a také 

dotah koleček vozíku ke kolejnicím dráhy.  

Hlavním důvodem potřeby sekundárního kotvení jsou průhyby a zkroucení 

dřevěných hranolů. Dráha podloží kopíruje, a proto po dotahu vrutů popisovaného 

v horizontálním usazení došlo na některých místech k náklonu dráhy vlivem 

nesouměrného podloží. Problém byl řešen povolením, či dotažením kotvicích vrutů dráhy. 

Dodatečným podložením, nebo také natlačením dráhy na příslušnou stranu. 

 Když byla dosáhnuto nadpoloviční síly signálu po celé dráze, byl odrazný systém 

interferometru na pojezdovém vozíku odejmut, aby se stopa signálu promítla na protější 

stěně. Stopa byla označena křížem pro zjednodušení budoucího nastavení interferometru 

do osy lineárního vedení. 
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5 TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH ELEKTROOPTICKÝCH 

DÁLKOMĚRŮ 

Součástí této kapitoly je vysvětlení použitého etalonu, interferometrické sestavy 

ML 10. Jsou zde uvedeny možné ovlivňující faktory měření a způsob vyvarování se 

negativním vlivům při měření. 

Dále jsou v kapitole uvedeny konkrétní stroje určené k testování se základními 

parametry. 

Následně je kapitola zaměřena na popis samotného procesu kalibrace EDM, popis 

instalace a zprovoznění všech potřebných komponentů. 

5.1 Laserinterferometrický systém ML 10 

Sestava se skládá z laseru ML 10, optických odražečů a počítače se softwarovým 

prostředím Renishaw ML 10. 

5.1.1 Laser ML 10 

Laser ML 10 je frekvenčně stabilizovaný helium-neonový laser II. energetické 

třídy, který pracuje v kontinuálním režimu. Laser byl pro potřeby IGDM pořízen v roce 

2001. Systém se přestal vyrábět v roce 2007 a byl nahrazen vyšší řadou XL-80 od stejné 

firmy. Nicméně firma Renishaw stále podporuje i starší verzi a není problém dokupovat 

potřebné komponenty. 

Ovládání laseru je závislé na externím připojení k počítači a softwarovém vybavení 

Renishaw ML 10. Připojení je provedeno pomocí datového kabelu ze zadní strany laseru 

k počítači kartou rozhraní (interface) PCM 20. Slot pro karty typu interface najdeme 

převážně u starších typů notebooků [7]. 

5.1.2 Lineární měření 

Nejvyužívanější aplikací systému renishaw jsou lineární měření. Pro tyto měření 

využíváme sestavy laseru ML 10, referenčního reflektoru ve spojení s děličem paprsku 

(této sestavě říkáme lineární interferometr) [7] a měřícího reflektoru. Tato sestava může 

mít mnoho konfigurací, ve kterých se mění stacionární a pohyblivá funkce prvků soustavy. 
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Také se mění směr lineární osy měřícího reflektoru k linii vysílaných paprsků s laseru 

ML 10. Pro naše účely byla vybrána konfigurace stabilního laseru a lineárního 

interferometru s pohyblivým měřicím reflektorem. Lineární interferometr i reflektor leží 

v dráze laserového paprsku (Obr. 19). 

 

Obrázek 20: Sestava lineárního interferometru [7]. 

Paprsek vystupující z laseru ML 10 směřuje do lineárního interferometru, kde se 

dělí na dva paprsky. Jeden paprsek (referenční) směřuje k reflektoru připevněnému k děliči 

paprsku, zatím co druhý paprsek (měřicí) prochází děličem paprsku ke druhému reflektoru. 

Oba tyto paprsky jsou pak odraženy zpět k děliči paprsku, kde se opět spojí a směřují zpět 

do hlavy laseru, kde detektor snímá interferenci mezi těmito paprsky. 

Laserový systém Renishaw kontinuálně emituje viditelné červené světlo vlnové 

délky 632,8 nm. Pokud je pohyblivý reflektor v klidu, tak detektor registruje konstantní 

signál. Na monitoru by neměla být konstantní hodnota. Pokud s reflektorem pohybujeme, 

tak detektor registruje změny signálu vlivem interferenčního minima a maxima. Změny 

jsou počítány a používají se pro výpočet vzdálenosti od počátku osy. Výslednou hodnotu 

získáme vynásobením počtu změn polovinou vlnové délky paprsku. Tyto výpočty za nás 

ovšem provádí softwarové prostředí Reninshaw pro Lineární měření. 

Maximální rychlost jakou můžeme pohybovat lineárním reflektorem po dráze 

měření je 1 m·s
-1

. Je tomu tak kvůli dostatečné době pro zpracování rozdílu mezi měřicím 

a referenčním paprskem v detektoru. Deklarovaná maximální vzdálenost lineárního 

reflektoru vůči laseru ML 10 je 40 m. Tento údaj ovšem záleží na kvalitě nastavení 

soustavy a síle signálu v maximální vzdálenosti. Často můžeme dosahovat minimální 

hodnoty potřebného signálu i v menších vzdálenostech. V takových případech je potřeba 

opakovat seřízení optiky vysvětlené v následující kapitole. 
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5.1.3 Faktory ovlivňující lineární měření 

 Špatná kompenzace vlnové délky 

Vlnová délka 632,8 nm uvedená výrobcem je průměrnou hodnotou v ideálních 

podmínkách. V reálném prostředí ovlivňuje vlnovou délku především teplota vzduchu, 

atmosférický tlak, teplota materiálu. Hodnoty těchto vlivů zavádíme do softwarového 

prostředí lineárního měření, aby mohla být tato chyba eliminována. Je velice důležité tyto 

hodnoty zavádět přesně, jelikož změny v podmínkách jsou schopny enormně snížit 

přesnost měření. V tabulce dle [7] níže uvádíme hodnoty ovlivňující přesnost měření o 

1 ppm. 

Tabulka č. 4: Hodnoty ovlivnění. 

Relativní vlhkost 30 % 

Teplota vzduchu 1 °C  

Tlak vzduchu 3.3 mbar 

 

 Špatná kompenzace teplotní roztažnosti materiálu a chybná poloha teplotních čidel 

Úplná sestava renishaw je tvořena také stanicí se snímači pro snímání tlaku vzduchu 

atd. Tuto výbavu bohužel IGDM nemá. Snímač hodnot IGDM kompenzuje velice přesným 

externím měřákem.  

Tato dvojice chyb je ale uváděna vzhledem k měřenému objektu. U kalibrační lavice 

máme po celé délce dráhy konstantní podmínky, a proto by byla instalace čidel zbytečná. 

Tyto chyby se projevují při přichycování optiky na objekt s odlišnou teplotou nežli 

prostředí. Například kdybychom uchycovali optiku na sklíčidlo soustruhu, který byl do 

poslední chvíle z ekonomických důvodů v provozu. V takovém případě už se ale jedná o 

úplně odlišná měření mimo tématiku této diplomové práce. 

 Chyba mrtvé dráhy  

Chyba mrtvé dráhy u laserového měření vzdálenosti L2 je závislá na vzdálenosti mezi 

dvěma optickými prvky při nulování systému. Pokud nedochází k pohybu mezi 

interferometrem a reflektorem, a mění se podmínky prostředí v okolí laserového paprsku, 

pak vlnová délka (ve vzduchu) se bude měnit podél celé dráhy (L1 + L2), ale laserový 

měřicí systém ji bude kompenzovat pouze podél dráhy L2. Tím chyba mrtvé dráhy 

zavedena do paprsku na dráze L1 nebude kompenzována. Nicméně tato chyba bude 
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zanedbatelná, pokud se stacionární a pohyblivá optika dotýkají v době, kdy se provádí 

nulování. V našem případě nelze této chybě zabránit, ale její následky budou nepatrné, 

jelikož vzdálenost optik při nulování stupnice je minimální. 

 Kosínová chyba 

Tato chyba nastává, pokud svazek paprsků vycházející z laseru ML 10 není 

rovnoběžný s osou pohybu optického odražeče. Odstraníme kvalitním nastavením 

soustavy. Při malé délce dráhy by bylo možné provést měření a při odchýlení osy odražeče 

od svazku paprsků. Při délce dráhy 40 m se ale špatné nastavení velice rychle projeví 

nedostatečnou silou signálu a s tím spojenou chybou na obrazovce na monitoru. 

Důsledkem této chyby je, že měřená vzdálenost je větší než vzdálenost skutečná. Jediným 

způsob eliminace této chyby je co nejpřesnější ustavení soustavy.  

 Abbého chyba 

Hlavní příčinou této chyby je natočení pohyblivého reflektoru. Ten by měl být po celou 

dobu měření kolmý svou přední stranou k paprsku laseru. Chyba se týká pouze drah, kdy je 

osa kalibrace sice rovnoběžná s osou paprsku, ale je posunuta o určitou vzdálenost. Čím 

dále jsou tyto osy od sebe oddáleny, tím je chyba při natočení odrazného reflektoru větší. 

Zamezení chyby můžeme docílit pevným dotažením všech prvků optické soustavy. Chyba 

se totiž neprojeví, pokud bude stejná od vynulování soustavy. 

 Chyba způsobena místními tepelnými zdroji 

Chyba nastává, pokud je v blízkosti měřicí soustavy zdroj tepelného záření. Podmínka 

nám je víceméně jasná z chyby týkající se špatného umístění teplotních čidel. Celá 

soustava je velice náchylná na jakékoliv teplotní, tlakové či vlhkostní výkyvy. Umístění 

radiátoru vedle soustavy v měřické chodbě není zrovna ideální, při měření je nutno dbát na 

jeho vypnutí. 

 Znečištění optiky 

Znečištěná optika jak optických odražečů, tak výstupního zařízení (hlava laseru), vede 

ke špatné kvalitě signálu. Na kratších dráhách je většinou síla signálu tak silná, že toto 

znečištění nepoznáme. Na dráze 40 m se však už tyto znečištění projeví. Optiku je třeba 

průběžně kontrolovat a čistit. 
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5.1.4 Příprava soustavy 

Samotné měření předbíhá montáž optiky pomocí magnetických upínacích kostek, 

zahřátí laseru do provozní teploty, správné zapojení veškerých konektorů a instalace 

softwaru a zvolení programu lineárního měření. 

V praxi bývá instalace softwaru často nepříjemnou záležitostí vyžadující nemalou 

míru trpělivosti. Všechny postupy instalace ovladačů jsou znázorněny v návodech, které 

najdeme ve složce souborů společnosti Renishaw. Návody bohužel nejsou stoprocentně 

kompatibilní se všemi typy operačních systémů. 

 

Obrázek 21: Sestava prvků. 

Po přípravě softwaru nám zbývá už jen zapojení laseru ML 10 a nastavení optiky. 

Laser se musí zahřát do pracovní teploty. Indikátorem tohoto stavu je dioda z přední části 

laseru vedle otočné hlavy. Pokud je laser připraven, svítí dioda zeleně. Zahřívání trvá 

přibližně 30 minut, proto se v praxi nejprve zapne laser a teprve poté se provádí montáž 

optiky a zapíná se počítač.  Při připojení laseru do elektrické sítě a k počítači vedeme 

kabely tak, abychom zamezili přímému styku s vedením při měření. Sebemenší pohyb 

s laserem při měření v důsledku trhnutí za vedení může mít fatální následky, které mohou 

znehodnotit celý proces měření. 
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Optika Renishaw je složená z lineárního interferometru a pojízdného reflektoru. 

Lineární interferometr jak nazýváme sestavu rozdělovacího a odrazného hranolu se 

upevňuje na počátku dráhy magnetickou kostkou, která je přiložena na přesahující kotvící 

profil uvedený v kapitole 3.3. Ve vrchní části kostky je vyřezán závit pro instalaci 

nástavných tyčí. Tyče jsou z jedné strany zakončeny vnitřním a z druhé vnějším závitem 

pro libovolné nastavení délky. Na tyto tyče teprve připevňujeme optiku. 

Optika je především soustavou kostek stejných rozměrů, které na sebe připevňujeme 

dle potřeby pomocí šroubů. Tvoří ji kostky s odraznými hranoly a připevňovací kostky. 

Připevňovací kostky jsou typizované pro možnost nasunutí a připevnění k tyčím. 

Pokud máme všechny prvky bezchybně zapojeny a na monitoru není znatelná žádná 

chyba, tak se můžeme pustit do seřízení paprsku. 

5.1.5 Konfigurace laseru 

   

Obrázek 22: Zadní pohled na laser. 

Vertikální úhlové natočení se provádí šroubem umístěným v zadní části laseru, 

otáčením ve směru hodinovým ručiček se pohybuje promítnutou stopou laserového svazku 

(dále jen stopou) nahoru. 
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Horizontální úhlové natočení se provádí šroubem v zadní části podstavy laseru. 

Otáčením ve směru hodinových ručiček se stopa pohybuje směrem do leva (od stěny). 

Celý laser se posouvá šroubem ve střední části podstavy. Otáčením ve směru 

hodinových ručiček se stopa pohybuje do prava (ke stěně). 

 

Obrázek 23: Přední pohled na laser 

Pokud svítí signalizační dioda zeleně, tak je laser zahřán a připraven k měření. V 

opačném případě svítí dioda červeně. 

Otočná hlava se otáčí do třech základních pozic: 

 Paprsek v uzavřené poloze, 

 Redukovaný paprsek 

 Závěrkový mechanismus v měřicí poloze 

Využití pozic je popsáno v kapitolách věnujícím se seřízení interferometru. 

5.1.6 Zlaté pravidlo urovnání 

Jsou-li optiky blízko u sebe, seřízení se provádí pouze posunutím (nahoru a dolů, 

vpravo nebo vlevo). Při pevné stabilizaci na základně pohybujeme pouze vpravo nebo 

vlevo pomocí seřizovacího šroubu pro stranové seřízení laserové hlavice. Jsou-li optické 

prvky na vzdáleném konci měřené dráhy, seřízení se provádí horizontálním a vertikálním 

natočením [7]. 
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5.1.7 Postup seřízení svazku na počátku dráhy 

V této a dalších kapitolách je popsáno nastavením v případě ustavení, kdy lineární 

interferometr zastává stacionární polohu a pohybuje se lineární reflektor. 

1. Posuvným vozíkem dojeďte na počátek dráhy a přidělejte na něj koutový odražeč.  

Interferometrický dělič zatím nebude potřeba. Ustavte laser ML 10 tak, aby z něj 

vycházející paprsek směřoval do optiky koutového odražeče. Zároveň se snažte 

docílit, aby hlava laseru byla přibližně rovnoběžná s kalibrační dráhou. Odražeč musí 

být kolmý na laserový paprsek. 

2. Výstupní závěrkou na hlavě laseru otočte do polohy zúženého svazku (Obr. 24). Je 

výhodnější pro nastavení.  

 

Obrázek 24: Krok 2.a. 

3. Na odražeč připevněte záměrný terčík (Obr. 25). Jedná se o nástavec, který se 

přichytí k odražeči. Terčík má ve vrchní části kruhovou plochu, která vymezuje 

hranici, do které by měl spadat paprsek při pohybu odražečem po celé dráze 

kalibrační lavice. Snažte se, aby poloha paprsku byla co nejvíce ve středu.  

 

Obrázek 25: Krok 3.a. 

4. Po vyjmutí záměrného terčíku zjistěte, zda vracející se svazek dopadá na spodní 

záměrný terčík výstupní optiky laseru (Obr. 26). Pokud nedopadá na terčík, nastavte 

laser, nebo odražeč na vozíku tak, aby svazek dopadl na střed terčíku. Poté opět 

přidělejte na odražeč záměrný terčík a zkontrolujte, zdali se stopa laseru nevychýlila 

ze středu vymezeného kruhu. 
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Obrázek 26: Krok 4.a. 

5. Pomocí magnetické kostky přidělejte interferometrický dělič spojený s odražečem na 

přesahující železný kotvící profil pod dřevěným podložím hliníkového vedení. 

Zkontrolujte, zda jsou koutový odražeč a interferometrický dělič rovnoběžné svými 

předními ploškami a zároveň jestli jsou v ose laserového paprsku. Jedná se o místo 

z přední části dřevěné lavice. 

6. Nyní vložte záměrný terčík do interferometrického děliče a stejně jako ve třetím 

bodě docilte nastavením toho, aby se stopa paprsku vycházejícího s laseru promítla 

do středu záměrného terčíku. 

7. Sejměte terčík z interferometru a ověřte, zda vracející se svazek z 

interferometrického děliče dopadá na záměrný terčík detektoru a zda se stopy svazku 

z děliče a koutového odražeče překrývají (Obr. 27). Pokud se stopy nepřekrývají, 

posouváme interferometrem tak, dlouho, až se stopy překryjí ve středu záměrného 

terčíku interferometru.  

 

Obrázek 27: Krok 7.a. 

8. Po ustavení svazku na počátku dráhy přesuňte vozík o kousek dál. Na odražeč znovu 

připněte terčík. S velkou pravděpodobností bude paprsek mimo celou optiku. 

V takovém případě najděte polohu stopy laseru. 
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5.1.8 Postup sesouhlasení svazku s osou celé dráhy 

Osa celé dráhy není ustavena do maximální přesnosti a po celé její délce probíhá 

určité malé odbočení od linie ideální osy. Svazek musíme ustavit do polohy mezi těmito 

odchylkami, aby po celé délce dráhy měl nadpoloviční sílu signálu.  

Tento oddíl popisuje postup seřízení svazku tak, aby dopadal na střed záměrného 

terčíku po celé dráze měřené osy. Informace jsou převzaty z návodu výrobce [7], který 

tento postup popisuje jako rychlé nastavení. 

1. Výstupní hlavu laseru nechte stále ve stejné poloze pro možnost sledování odražené 

stopy měřícího paprsku a paprsku odraženého v interferometru.  

2. Vozíkem popojíždějte, dokud neuvidíte zřetelný pohyb stopy laserového svazku na 

záměrném terči detektoru (Obr. 28). Jakmile stopa dosáhne okraje záměrného terče, 

pohyb přerušte.  

 

Obrázek 28: Krok 2.b. 

3. Pomocí šroubu ve středu zadní části justážní desky seřiďte vertikální úhlové natočení 

laserové hlavice tak, aby byly stopy z interferometru a koutového odražeče na 

záměrném terči hlavice ve stejné výšce (Obr. 29).  

 

Obrázek 29: Krok 3.b. 
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4. Nyní seřiďte oba odražené paprsky dopadající na záměrný terč hlavice tak, aby byly 

ve středové úrovni (Obr. 30).  

 

Obrázek 30: Krok 4.b. 

5. Pomocí malého šroubu v zadní části justážní desky seřiďte horizontální úhlové 

natočení hlavice tak, aby obě stopy ležely na sobě (Obr. 31).  

 

Obrázek 31: Krok 5.b. 

6. Nyní pomocí většího šroubu ve středu justážní desky přesuňte hlavici horizontálně 

tak, aby se obě sesouhlasené stopy dostaly do středu záměrného terče (Obr. 32). 

 

Obrázek 32: Krok 6.b. 

7. Pokračujte v pohybu ke vzdálenému konci. Pokud se stopa svazku začne opět 

pohybovat po záměrném terči, postupujte podle výše popsaného postupu, dokud 

nedojedete na konec měřené osy. 
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8. Po dosažení konce osy přesuňte koutový odražeč zpět k interferometru tak, aby 

interferometr a koutový odražeč byly co nejblíže. 

9. Opakujte postup podle bodů 1 - 8 dokud obě stopy nezůstanou ve středu záměrného 

terče detektoru přes celou délku měřené osy. Laserový svazek je nyní vyrovnán do 

směru pohybu měřené osy. Otočte výstupní optiku do polohy pro měření (Obr. 33.) a 

spusťte vyhodnocovací software (Obr. 19). Chybu čtení laseru zrušte stiskem 

Ctrl + D a na zeleném sloupci ukazatele intenzity svazku zkontrolujte intenzitu 

signálu. Jeďte koutovým odražečem na konec měřené dráhy a po dobu pohybu 

sledujte, zda je dosaženo dostatečné intenzity přes celou délku měřené osy. 

 

Obrázek 33: Krok 9.b. 

5.2 Leica TDA 5005 

 

Obrázek 34: Leica TDA 5005. 

Leica TDA 5005 představuje stroj řady TPS 5000. Jedná se o totální stanici určenou 

převážně pro velmi přesné průmyslové měření. Ačkoliv se jedná o nejvyšší model řady 
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TPS, je TDA 5005 stále starší stroj. To se projevuje především na absencí dotykového 

displeje. Místo toho disponuje analogovým displejem a tlačítky funkcí. Prostředí je velmi 

intuitivní a lehce ovladatelné.  

Pro měření vzdáleností využívá totální stanice velmi přesný fázový dálkoměr. 

Všechny vlastnosti a přesnosti jsou uvedeny v Tabulce č. 5. Data v tabulce byla převzata 

z originálního manuálu výrobce dostupného z [15]. 

Stanice rovněž obsahuje v dnešní době už běžný systém ATR (automatic target 

recognition). V překladu to znamená automatické docílení. Dalekohledem přiměřeně 

zacílíme a stroj již si automaticky docílí na střed hranolu či odrazné pásky. Při kalibraci 

stroje bylo nutno tuto funkci vypnout. Na pojezdovém vozíku byly totiž instalovány 

optické odražeče interferometru zároveň s odrazným hranolem leica ve velmi malé 

vzdálenosti (cca 10 cm). Způsobovalo to záměnu odrazných optik. 

Tabulka č. 5: Technické parametry. 

Technické parametry Leica TDA 5005 

 úhlová délková 

směrodatná odchylka 0,04” ± 2 ppm 1 mm ± 2 ppm 

přesnost na odrazný štítek (do 120m) 0,02” ±0,5 mm 

přesnost na odrazný hranol (do 120m) 0,008” ±0,2 mm 

rozsah měření (odrazný hranol) 2 – 600 m 

rozsah měření (odrazný štítek) 2 – 180 m 

teplotní rozsah pro měření od -20 °C do 50 °C 

hmotnost 7,5 kg 

vlnová délka dálkoměru  850 nm 

frekvence  50 mHz 



Václav Čabla: Vybudování kalibrační lavice pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů 

2015  42 

 

5.3 Leica TS 30 

 

Obrázek 35: Leica TS 30. 

Leica TS 30 představuje svými parametry nejpřesnější totální stanici. Přednostmi 

tohoto stroje jsou velké přesnosti při úhlovém i délkovém měření. K měření délek využívá 

fázový dálkoměr. Stroj je vlastnictví VŠB-TU Ostrava a v rámci této diplomové práce byl 

vybrán ke kalibraci. Data v tabulce dostupná z [16]. 

Tabulka č. 6: Technické parametry. 

 Technické parametry Leica TS 30 

Úhlová přesnost 0,5±1 ppm 

Dosah dálkoměru 
Klasický kruhový hranol   3500 m 

Všesměrný hranol 360° 1500 m 

Odrazné štítky 60 x 60 mm 250 m  

Přesnost / doba měření na hranol 
Precise 0.6 mm + 1 ppm / 7 s 

Standard 1 mm + 1 ppm / 2,4 s 

Přesnost měření délek bez hranolu 2 mm+ 2 ppm 

Vlnová délka dálkoměru 658 nm 

Frekvence 100 mHz 

Dosah Automatického cílení ATR 
Klasický kruhový hranol   1000 m 

Všesměrný hranol 360° 800 m 

Motorizace  Proložení do 2. polohy 2,9 s 

Otočení o 180° 2,3 s 

Dalekohled Zvětšení / Rozsah ostření 30x / od 1,7 m  

Teplotní rozsah pro měření od -20 °C do 50 °C 
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5.4 Kalibrace 

Testování vybraných EDM odpovídá definice kalibrace, kterou určuje vědní obor 

metrologie, který se zabývá správností měření a měřidel. 

Kalibrace měřidel je základním prostředkem při zjišťování návaznosti měření. 

Návazností se rozumí zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu 

hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel. 

Kalibrace určuje metrologické charakteristiky přístroje. Obvykle se toho dosahuje přímým 

porovnáním s etalony nebo certifikovanými referenčními materiály. Vystavuje se 

kalibrační list a ve většině případů se kalibrované měřidlo opatřuje štítkem. 

Etalon představuje v našem případě interferometr Renishaw ML 10. Kalibrovaná 

měřidla jsou Leica TS 30 a TDA 5005. Vypracované kalibrační listy jsou součástí 

Přílohy 2. Metodika použitá pro vyhotovení kalibračních listů je blíže popsána 

v následující kapitole 6. 

Kalibraci podléhají dle metrologie pracovní měřidla. Není stanovena doba platnosti 

kalibračního listu. Periodicitu kalibrací měřidel si určuje uživatel na základě logických 

předpokladů. Totální stanici, která je užívána denně ve ztížených stavebních podmínkách 

je dobré kalibrovat alespoň jednou ročně, kdežto stroj, kterým se měří ojediněle, bude 

stačit kalibrovat jednou za dva roky. Periodicitou kalibrací měřidel se zabývá vědní obor 

metrologie a určuje tyto základní ovlivňující faktory: 

 Stav prostředí, ve kterém je měřidlo používáno z hlediska klima, prašnosti, 

vibrací a dalších faktorů. 

 Trendy charakteristik ze záznamů z předchozích období. 

 Informace ze záznamů o průběhu údržby, servisu a oprav. 

 Frekvence kontrol porovnáním s jinými referenčními etalony a měřícími 

zařízeními 

 Frekvence a jakost mezikalibračních kontrol 

 Úroveň zaškolení a další.  
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Samotné testování strojů, tedy kalibrace strojů Leica TS30 a Leica TDA 5005 bylo 

prováděno v následujících krocích: 

1. Sestavení interferometru s optikou, zprovoznění počítače a otevření příslušného 

softwarového prostředí. Vše vysvětleno v příslušných kapitolách. 

2. Vložení teplotních a vlhkostních hodnot do programu lineárního měření. 

3. Sesouhlasení dráhy paprsku s osou celé dráhy. 

4. Instalace, urovnání ED na pilíři za základovou deskou 

5. Proces měření vzdáleností. 

Při měření vzdáleností je v nynější podobě kalibrační dráhy třeba dvou lidí. Jednoho, 

který zapisuje data a druhého, který posunuje vozík. Měřit začínáme na začátku dráhy, kde 

figurant najede vozíkem. V tomto bodě bylo provedeno vynulování dráhy v programu 

lineárního měření (nastavení počátku stupnice). Při testování strojů TDA byla data 

z interferometru i TDA zapisována ručně kvůli absenci propojovacího zařízení s PC. 

Stanice TS 30 si již data ukládala sama. Vzdálenosti byly měřeny v rozestupech přibližně 

jednoho metru.  

Každá pozice vozíku byla měřena pětkrát. Výslednou hodnotu tvoří aritmetický 

průměr. Data byla buďto zapisována do zápisníku nebo ukládána do stroje. Interferometr 

provozuje kontinuální měření, proto byla sledována data ukazatele vzdálenosti a 

při každém měření vzdálenosti EDM byla rovněž zapsána hodnota na ukazateli viditelná 

v softwaru lineárního měření. 
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6 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Účelem kalibrace je zjištění přesnosti pracovního měřidla. Výsledkem práce je 

kalibrační list s uvedenými odchylkami, korekční křivkou a výslednou nejistotou měření. 

Jak bylo vysvětleno, jedná se o porovnání přesnějšího měřidla s měřidlem méně přesným. 

K takovému vyhodnocování bohatě stačí prostředí výpočetního programu Excel, ve kterém 

byly hodnoty porovnávány. 

Data byla zapisována ručně na místě v měřické chodbě. Přepis do Excelu byl 

proveden až následně. Zásadním problémem při porovnání jsou odlišné počátky stupnic. 

Čtení hodnot z interferometru začíná v bodě, kdy se interferometr vynuluje pomocí 

příslušné ikony v prostředí lineárního měření a určí se tak počátek, od kterého počítá 

vzdálenost na ose. EDM naopak měří vzdálenost od průmětu osy přístroje do osy dráhy. 

Takto vzniká přibližně 1,5 m rozdíl mezi počátky stupnic. Je taky dáno minimálním čtením 

uváděným výrobcem EDM. Leica TDA 5005 uvádí cca 1,6 m. Redukce EDM se provede 

odečtením aritmetického průměru (AP) hodnot naměřených na prvním stanovišti (počátku 

dráhy) od hodnot AP na všech dalších stanovištích včetně stanoviště prvního. Pro 

znázornění je uvedena tabulka se zápisem hodnot v prvních třech metrech a následně 

tabulka s redukcí při testování totální stanice TDA 5005. 

 
Tabulka č. 7: Testovací data. 

poloha na dráze (m) INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 INT 5 AP-INT 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 1001,106 1001,106 1001,106 1001,106 1001,106 1001,106 

2 2000,899 2000,898 2000,898 2000,898 2000,898 2000,898 

3 2999,415 2999,414 2999,414 2999,414 2999,414 2999,414 

Poloha na dráze (m) TDA 1 TDA 2 TDA 3 TDA 4 TDA 5 AP-TDA 

0 1624,1 1624,1 1624,2 1624,2 1624,2 1624,160 

1 2625,2 2625,3 2625,3 2625,2 2625,3 2625,260 

2 3625,2 3625,2 3625,2 3625,2 3625,2 3625,200 

3 4623,7 4623,7 4623,7 4623,7 4623,7 4623,700 

 

Jedná se jen o měření do třech metrů, ale je už zde viditelné, že vzdálenosti měřené 

interferometrem jsou převážně konstantní s minimální výchylkou v řádu tisícin milimetru. 

Vzdálenosti měřené EDM se na stejném stanovišti již liší v řádu desetin milimetru. V další 
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tabulce je znázorněna redukce EDM na nulovou hodnotu, aby mohly být porovnávány 

měřené hodnoty. 

 

Tabulka č. 8: Redukce TDA a výpočet skutečné chyby. 

poloha na dráze (m) AP-TDA redukce TDA AP-INT odchylky 

0 1624,16 0,00 0,000 0,000 

1 2625,26 1001,10 1001,106 0,006 

2 3625,20 2001,04 2000,898 -0,142 

3 4623,70 2999,54 2999,414 -0,126 

 

Skutečná chyba (odchylka) vychází z předpokladu, že známe skutečnou (pravou) 

hodnotu měřené veličiny, kterou jsme již dříve označili µ. Odchylky naměřených hodnot 

l1, l2,…,ln od této skutečné hodnoty budou skutečné chyby ε1, ε2,…, εn jednotlivých 

naměřených hodnot. 

         (6.1) 

Kde    znázorňuje skutečnou chybu,    aritmetický průměr z interferometru a    

aritmetický průměr z EDM. 

Následuje výpočet směrodatné odchylky. Postupy jsou opět ilustračně uvedeny 

v tabulce. 

    
   

  
   

 
 (6.2) 

Tabulka č. 9: Výpočet sumy kvadrátu středních chyb 

 

1624,16 - 1624,16 2625,26 – 1624,16 

Pokračuje stejně na všech 

stanovištích 
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Výslednou sumu dosadíme do vzorce 6.2 a vyjde nám směrodatná odchylka souboru, 

která by měla být nižší nebo rovna než hodnota uváděna výrobcem. Počet měření n = 4 je 

vyhodnocen z počtu interpretovaných měřených dat. 

Dalším krokem je určení průměrné odchylky neboli průměrné skutečné chyby, 

kterou spočteme jako aritmetický průměr ze souboru měřených dat. Z dat uváděných 

v Tabulce č. 9 by vyšel výsledek 0,009 mm. 

6.1 Určení nejistot měření 

Je velice důležité uvědomit si rozdíl mezi chybou měření (odchylkou, skutečnou 

chybou) a nejistotou měření. Chyba měření je vychýlení hodnoty od jmenovité referenční 

hodnoty. Jednoduše rozdíl mezi hodnotou pravou a měřenou. V případě této diplomové 

práce tvoří pravou hodnotu vzdálenost měřená interferometrem a chybu nám vytváří rozdíl 

této hodnoty s hodnotou vzdálenosti měřenou pomocí EDM.  

Naopak nejistota měření je zhodnocením kvality měření. Vytváří rozptyl v okolí 

chyby měření v důsledku vstupujících faktorů. 

Správný a úplný název je Výsledná rozšířená nejistota, která je postupným 

výsledkem úpravy všech vstupujících nejistot. Tyto nejistoty a celý postup až k dosáhnutí 

výsledné rozšířené nejistoty je uveden v následujících krocích, které se snaží kroky 

aplikovat na problematiku a měřená data v této diplomové práci. 

1. Příspěvek k výsledné nejistotě vlivem rozptylu hodnot. 

Prvním krokem je určení výběrové směrodatné odchylky sx. Tato směrodatná 

odchylka se bude týkat souboru pěti hodnot měřených EDM na každém metru dráhy. 

Vztah pro výpočet je následující: 

  
  

 

   
          

    (6.3) 

Kde xi je příslušná hodnota, n je počet měření (v našem případě 5) a    je aritmetický 

průměr z pěti měření. 

 Další počítanou nejistotou je nejistota typu A uA. Tato nejistota je závislá na 

směrodatné odchylce a vypočte se podle vzorce: 

   
  

  
 (6.4) 
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Kde využíváme totožné veličiny jako ve vzorci (6.3). 

2. Příspěvek k výsledné nejistotě vlivem etalonu 

Rozšířená nejistota UE etalonu je uvedena v kalibračním listu interferometru 

Renishaw (Příloha 4) vztahem:  

              (6.5) 

Kde L prezentuje měřenou vzdálenost. Znamená to tedy, že za tuto veličinu byly 

dosazovány hodnoty aritmetického průměru z pěti hodnot na každém úseku dráhy. 

Výslednou nejistotou v tomto kroku je však standardní nejistota etalonu uE. Tato 

nejistota se vypočte pomocí koeficientu rozšíření k = 2, který je rovněž uveden 

v kalibračním listu interferometru Renishaw a výše uvedené rozšířené nejistoty UE. Vztah 

pro tento výpočet je následující: 

   
  

 
 (6.6) 

3. Příspěvek k výsledné nejistotě vlivem rozlišovací schopnosti měřidla 

Zavádí se nejmenší možný dílek čtení EDM ∆M. Vztah pro výpočet standardní 

nejistoty uM je: 

   
  

  
 (6.7) 

4. Příspěvek k výsledné nejistotě vlivem teplotní roztažnosti 

Nebyl zaváděn, jelikož interferometr i obě totální stanice si tyto opravy dělají 

v rámci vlastních funkcí. Zavádí se při jiných kalibračních měřeních. 

5. Výsledná kombinovaná standardní nejistota 

Výsledná kombinovaná standardní nejistota u je odmocninou druhých mocnin všech 

výše zmíněných nejistot. 

         
    

 
 (6.8) 

6. Výsledná rozšířená nejistota 

Opět jako v kroku dvě je zde zaváděn koeficient rozšíření k = 2 a výsledná 

kombinovaná nejistota u. Výpočetní vztah je: 
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      (6.9) 

Pro lepší pochopení postupu stanovení nejistoty je níže uvedena Tabulka č. 10 

s hodnotami naměřenými v úseku cca desátého metru strojem Leica TDA 5005 a 

Tabulka č. 11 s konkrétními výpočty. 

Tabulka č. 10: Hodnoty naměřené na desátém metru dráhy. 

AP INT TDA 1. TDA 2. TDA 3. TDA 4. TDA 5. AP TDA 
REDUKCE 

TDA 

[mm] 

10000,766 11625,0 11625,0 11625,1 11625,1 11625,1 11625,060 10000,900 

Z hodnot TDA1 až TDA5 byla kalkulátorem spočtena směrodatná odchylka a dále 

bylo už dosazováno do výpočetních vztahů Tabulka č. 11. Takto vypočtena nejistota U na 

všech metrových úsecích dráhy. Do kalibračního listu byla zapsána střední hodnota 

souboru nejistot a její násobná část byla zanedbána. Všechny vypočtené nejistoty u obou 

kalibrovaných strojů jsou uvedeny v Příloze 2. Postup stanovení nejistot byl převzat z [8]. 

Tabulka č. 11: Postup stanovení nejistoty. 

veličina Výpočetní vztah Dosazení a výsledek 

Směrodat á 
odchylka 

Kalkulátor  e 
 tat  t  kým  

funkcemi 
            

Nejistota typu A    
  

  
    

     

  
          

Rozšíře á  ej  tota 
etalo u pro délku 

L= 10 m 
              

              
          

Sta dard í  ej  tota 
etalonu    

  

 
    

     

 
          

Sta dard í  ej  tota 
rozl še í měř dla 

   
  

  
    

   

  
          

Vý led á 
komb  ova á 

 ta dard í  ej  tota 

 

        
    

 
 

 

                     

          

Vý led á rozšíře á 
nejistota 
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7 ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce se podařilo vybudovat funkční kalibrační lavici 

pro kalibraci dálkoměrů. Data je možno měřit po celé délce dráhy, která činí 40 m. 

Pro dosažení dat v celém délkovém rozsahu je ovšem velice důležité kvalitní nastavení 

optických prvků interferometru.  

Pro snadnější manipulaci a možnost samostatné kalibrace bez pomoci druhé osoby 

by bylo do budoucna vhodné zprovoznění motorizace vozíku. Motorizaci chápejme jako 

možnost pojezdu vozíku o předem definovanou vzdálenost s dostatečnou přesností. 

 Pro snadné a přehledné zpracování dat bylo při kalibraci vozíkem velmi přesně 

posunováno, dokud hodnoty na obrazovce monitoru interferometrické sestavy Renishaw 

ML 10 nebyly podobné celým metrovým jednotkám v řádu desetin milimetrů.  

Dřevěné podloží dráhy nebylo ideální volbou. Vybrané konstrukční hranoly 

podléhají deformacím kroucení a průhybu. Omezení těchto deformací by bylo možné řešit 

výměnou konstrukčních hranolů za lepené hranoly vyšší třídy, což by vedlo k celkovému 

zvýšení nákladů. Přijatelnější volbou je znásobení podpůrných železných konzolí. Při 

nynějším stavu je hodnota maximálního průhybu přibližně 3 mm. Doplnění podpůrných 

konzolí mezi každou nynější dvojicí konzolí a vytvoření rozestupu v hodnotě 1,25  m by 

vedlo ke snížení hodnoty maximálního průhybu. 

Deformace způsobené kroucením hranolů se projevují náklonem dráhy na levou či 

pravou stranu. Současné řešení spočívá v povolování a utahování kotvících vrutů. Pro 

dlouhodobé používání by bylo lepší promyslet způsob kotvení dráhy dovolující výškovou i 

směrovou manipulaci pro drobné usazení pravé a levé strany dráhy. 

Svým celkovým stavem dráha splňuje požadavky stanovené před realizací projektu a 

odpovídá dostupným finančním prostředkům, které byly pro účely vyhrazeny. 

Součástí diplomové práce byla kalibrace dvou přístrojů. Kalibrace byla prováděna 

způsobem porovnání s interferometrem. Ze souboru hodnot při kalibraci stroje Leica TS 30 

od VŠB-TUO byla vypočtena směrodatná odchylka 0,16 mm a výsledná nejistota měření 

± 0,2 mm. Maximální i minimální odchylka byly menší než nepřesnost uváděná výrobcem. 
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Při kalibraci stroje Leica TDA 5005 byla ze souboru odchylek vypočtena směrodatná 

odchylka 0,14 mm a výsledná nejistota měření ± 0,4 mm. Maximální i minimální odchylka 

byly menší než nepřesnost uváděná výrobcem. 

Všechna data týkající se kalibrace včetně kalibračních listů jsou součástí Příloh 

1 až 3. 

Hlavním přínosem práce je z mého hlediska možnost využití částí s návody pro 

nastavení interferometru Renishaw a také využití návodu zpracování dat při kalibraci EDM 

pomocí interferometru a vytváření kalibračních protokolů. Pro tento účel byla celá 

kalibrační lavice budována. 
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