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Abstrakt 

V této bakalářské práci je zpracována teorie potřebná pro bezkontaktní měření teploty, 

konstrukční rozdělení pyrometrů a hlavní zdroje chyb při měření. Dále je zpracováno 

rozdělení krokových motorů a jejich řízení. Praktická část obsahuje návrh laboratorní úlohy 

pro měření teploty topné tyče v rovině a zpracování naměřených dat. 

Abstract 

In this bachelor work is elaborated theory which is needed for non-contact measure of 

temperature, constructive division of pyrometers and main source of mistakes during the 

measurement. Furthermore, there is elaborated division of steppers and thein driving. The 

practical part contains suggestion of laboratory work for measuring temperature a heating rod 

in a plain and elaborates measured information.  
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1 ÚVOD 

Teplota ovlivňuje většinu procesů v přírodě a průmyslu její měření a regulace jsou 

nejdůleţitějším a nejčastěji prováděným úkonem. Regulace teploty má ve většině případů 

zásadní vliv na technologický proces, kvalitu výrobku a bezpečnost provozu. Někdy není 

z technologických důvodů moţné měřit teplotu kontaktní metodou, pak je zvoleno 

bezkontaktní měření teploty, tedy pyrometrie. Kaţdá metoda má své výhody i nevýhody a ani 

pyrometrické měření není výjimkou [1]. 

Výsledkem řešení tohoto tématu je shrnutí pojmů tak, aby kaţdý i bez předchozí 

znalosti problematiky nabyl základních znalostí potřebných pro bezkontaktní měření teploty, 

výběr pyrometru a správný způsob měření. Dalším úkolem je rozdělit krokové motory podle 

vnitřního uspořádání, popsat princip jejich funkce a způsoby řízení. Praktická část se zabývá 

návrhem a sestavením laboratorní úlohy pro bezkontaktní měření teploty, zpracováním 

naměřených dat a vyhodnocením pouţitých metod. 

2 BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY 

Abychom mohli pyrometry správně a bezchybně měřit teplotu, potřebujeme znát, na 

jakých fyzikálních principech fungují. K tomu je potřeba vysvětlit řadu pojmů, rozdělit 

pyrometry podle druhů a shrnout jejich výhody a nevýhody. 

2.1 Výhody a nevýhody bezkontaktního měření 

výhody [2]: 

 rychlé měření v řádech milisekund 

 moţnost bezpečného měření rotujících nebo pohybujících se objektů 

 snadné měření velmi vysokých teplot 

 z měřeného objektu není odebírána ţádná energie 

 je hygienické a nijak neničí povrch měřeného objektu 

nevýhody [2]: 

 měřený objekt musí být pro pyrometr opticky viditelný (prach a kouř zhoršují 

přesnost měření) 

 optika čidla musí být chráněna před znečištěním a mechanickým poškozením 

 moţnost měření pouze povrchové teploty 
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 vliv emisivity povrchu měřeného objektu na výsledek měření 

2.2 Teorie pyrometrie 

Kaţdé těleso s povrchovou teplotou vyšší neţ 0K (-273,15 ˚C) vyzařuje energii ve 

formě elektromagnetického záření na různých vlnových délkách, která odpovídá jeho teplotě. 

Intenzitu vyzařování udává vztah č. 1 [3]. 

         (1) 

kde E je  intenzita vyzařování  , 

 P - zářivý tok  [W], 

 S - povrch tělesa  [ ]. 

Tato energie je podle druhu pyrometru měřena v rozmezí vlnových délek 0,3 µm aţ 20 

µm. V tomto rozmezí se nachází viditelná oblast spektra, která se rozkládá od 0,4 µm do 

0,78µm a infračervená oblast od 0,78 µm aţ do 20 µm. Pyrometry jsou někdy také 

označovány jako infračervené teploměry. Obrázek č. 1 [4] znázorňuje pyrometry vyuţívanou 

oblast záření  

 

Obrázek 1 – Pyrometry využívaná vlnová délka [4] 
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2.2.1 Absolutně černé těleso 

Literatura [5] definuje absolutně černé těleso (dále jen AČT) takto: „Ideální těleso, 

které pohlcuje veškerou radiaci na něj dopadající, bez ohledu na vlnovou délku a úhel, pod 

kterým je povrch tělesa ozářen. A zároveň absolutně černé těleso vyzařuje na všech vlnových 

délkách při dané teplotě maximální dosažitelnou energii zářivého toku.“. Intenzita vyzařování 

vztaţená, na celou oblast spektra má integrální charakter to znamená, ţe se intenzita skládá 

z příspěvku od jednotlivých vlnových délek a pro AČT platí vztah č. 2 [3]. 

        (2) 

kde  je intenzita vyzařování absolutně černého tělesa  , 

  - spektrální intenzita vyzařování AČT  [W. ], 

 λ - vlnová délka  [m]. 

Úpravou rovnice č. 2 získáme rovnici č. 3 [3]. 

        (3) 

kde  je intenzita vyzařování absolutně černého tělesa  , 

 σ - Stefanova – Boltzmannova konstanta  [ ], 

 T - teplota  [K]. 

Z rovnice č. 3 je patrné, ţe intenzita vyzařování AČT závisí pouze na čtvrté mocnině 

jeho teploty. 

2.2.2 Emisivita 

Udává vyzařovací schopnost kaţdého tělesa. Podle vztahu č. 4 [3] je to poměr 

intenzity vyzařování E (měřeného tělesa) k intenzitě vyzařování  (AČT) se stejnou teplotou. 

          (4) 

kde  je emisivita  [ ], 

 E - intenzita vyzařování povrchu tělesa  , 

  - intenzita vyzařování absolutně černého tělesa  . 

Literatura [3] uvádí, ţe: „Černé těleso vyzařuje maximální množství energie, takže 

emisivita žádného tělesa nemůže být větší než jedna. Pro všechny tělesa .“ 
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Emisivita závisí především na druhu materiálu, úpravě povrchu a stupni oxidace měřeného 

povrchu. Hodnota emisivity měřeného tělesa je tedy pro bezkontaktní měření teploty zásadní. 

Úpravou rovnice č. 4 získáme vztah č. 5 pro výpočet intenzity vyzařování E 

(měřeného tělesa) za předpokladu, ţe se emisivita nemění v závislosti na vlnové délce. 

         (5) 

2.2.3 Šedé těleso 

Tento pojem je idealizací skutečnosti a je zaveden, kvůli zjednodušení úloh. Pro 

některá reálná tělesa se emisivita mění v závislosti na vlnové délce. Emisivita šedého tělesa 

ale není závislá na vlnové délce a z rovnice č. 6 vyplývá, ţe poměr spektrální intenzity 

vyzařování šedého tělesa  k spektrální intenzitě vyzařování AČT  je pro všechny vlnové 

délky shodný. Obrázek č. 2 [3] znázorňuje závislost spektrální intenzity záření černého a 

šedého tělesa. 

        (6) 

kde  je  emisivita  [ ], 

  - spektrální intenzita vyzařování  , 

  - spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa  , 

 

Obrázek 2 – Závislost spektrální intenzity záření černého a šedého tělesa [3] 
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2.3 Druhy pyrometrů 

V literatuře [6] jsou pyrometry rozděleny na širokopásmové, úzkopásmové, poměrové 

a optické. Toto rozdělení není pevně dané, protoţe např. optické pyrometry mohou být 

povaţovány za podskupinu úzkopásmových. 

2.3.1 Širokopásmové pyrometry 

Mohou být také označovány jako pyrometry celkového záření nebo úhrnné pyrometry. 

Pracují s vlnovými délkami od 0,3 µm aţ do 20 µm přičemţ horní a dolní mez je určena 

pouţitým optickým systémem. Jsou závislé na emisivitě měřeného povrchu. Emisivita můţe 

být pro kompenzaci uţivatelem ručně nastavena. Jako snímací prvky jsou obvykle pouţity 

termočlánky. Ty se chovají jako neselektivní snímače, které mají stejnou citlivost pro všechny 

vlnové délky[6]. 

2.3.2 Úzkopásmové pyrometry 

Mohou být také označovány jako monochromatické pyrometry. Pracují s úzkým 

pásmem vlnových délek. Zavedením selektivních filtru vstupního signálu v podobě 

specifických snímacích prvků (detektorů), bylo dosaţeno omezení odezvy jen na vybranou 

vlnovou délku. Například pyrometr s křemíkovým detektorem má střed citlivosti přibliţně 0,9 

µm a vyuţívá se pro měření teplot nad 600 ˚C. Úzkopásmové pyrometry pro krátké vlnové 

délky jsou tedy pouţívány pro měření vysokých teplot nad 600 ˚C a dlouhé vlnové délky jsou 

pouţívány pro měření nízkých teplot od -45 ˚C. Příklady měřících teplotních rozsahů podle 

druhu pyrometru -37,78 aţ 600 ˚C, 0 aţ 1000 ˚C, 600 aţ 3000 ˚C[6]. 

2.3.3 Poměrové pyrometry 

Označovány také jako dvou a více barvové pyrometry. Měří přijatou energii na dvou 

vlnových délkách a následně je vypočten poměr těchto energií. Poměr energií dvou vlnových 

délek je funkcí teploty. Výhodou je, ţe kaţdý rušivý vliv, který ovlivní obě pásma stejně, 

nebude mít vliv na výslednou teplotu. Rušivý vliv můţe být například velikost objektu nebo 

zhoršená propustnost prostředí mezi pyrometrem a měřeným objektem. Při měření šedého 

tělesa nemá emisivita povrchu měřeného objektu vliv na výslednou teplotu. Barvové 

pyrometry tedy pro šedá tělesa měří skutečnou teplotu bez nutnosti dodatečné korekce. 

V případě, kdy je emisivita závislá na vlnové délce a těleso tedy není šedé, je korekce nutná i 

pro tento způsob měření. Tento fakt bývá často opomíjen [7],[8]. 
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2.3.4 Optické pyrometry 

Porovnávají intenzitu přijatého záření s intenzitou srovnávacího zdroje. Srovnávání 

můţe být provedeno buď lidským okem, nebo elektrooptickými kompenzačními metodami. 

Jako srovnávacího zdroje můţe být pouţito ţhaveného vlákna a pyrometr se pak nazývá 

pyrometr s mizejícím vláknem. Pyrometr je zaměřen na objekt. Následné měření se provádí 

tak, ţe se potenciometrem mění intenzita ţhavícího proudu pro vlákno nebo je tzv. šedým 

klínem měněna intenzita osvětlení zorného pole. Jakmile špička vlákna splyne s osvětleným 

pozadím, je přístroj ve vykompenzovaném stavu. Ţhavící proud nebo poloha šedého klínu ve 

vykompenzovaném stavu je mírou měřené teploty [8]. 

2.4 Možnosti výstupu pyrometru 

Aby se předešlo problémům a pro lepší spolupráci zařízení byly stanoveny normy na 

hodnoty výstupních napětí a proudů tzv. unifikované signály. Měřená veličina je tedy 

převodníkem převedena na normalizovaný signál. U ručních přístrojů je hodnota měření 

zpravidla zobrazena přímo na displeji ve stupních celsia nebo v jiné teplotní stupnici 

s eventuální moţností záznamu měření v paměti přístroje. 

2.4.1 Proudový signál 

Zdroj signálu se v určitém rozmezí zatěţovacích odporů chová jako ideální zdroj 

proudu. Odpor vedení tedy nemá v jistých mezích vliv na přenos signálu. Nejčastěji je pro 

signál pouţíván rozsah 0 – 20 mA nebo 4 – 20 mA. Těchto signálů se nejčastěji vyuţívá pro 

přenos signálu z převodníku do řídicího systému. Signál 4 – 20 mA umoţňuje kontrolu 

přerušení obvodu, protoţe nulové hodnotě měřené veličiny odpovídá nenulový výstupní 

proud. 

2.4.2 Napěťový signál 

Zdroj napětí se v určitém rozsahu chová jako ideální zdroj napětí. Na výstupu je 

udrţováno napětí úměrné vstupní veličině bez ohledu na velikost výstupního proudu. 

Nejčastěji je pro signál pouţíván rozsah 0 – 10 V nebo -10 aţ +10 V. 
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2.5 Zaměření pyrometru 

Zorné pole je zorný uhel, ve kterém přístroj pracuje a je určen optikou pyrometru. K 

přesnému změření teploty je třeba, aby bylo zorné pole pyrometru zcela zaplněno objektem, 

který je měřen. Obrázek č. 3 [5] znázorňuje správnost zaměření pyrometru. Vzhledem k tomu, 

ţe pyrometr určuje průměrnou teplotu všech povrchů v zorném poli, tak v případě kdy se 

teplota pozadí liší, od teploty objektu můţe dojít k chybě měření.  

 

Obrázek 3 – Správnost zaměření optiky pyrometru [5] 

Většina univerzálních pyrometrů má ohniskovou vzdálenost 50 aţ 150 cm. Ohnisková 

vzdálenost je vzdálenost, ve které se nachází minimální počet měřených bodů [9]. Optické 

rozlišení je definováno jako poměr D:S, kde D je průměr měřené plochy a S je vzdálenost 

měřicího přístroje od měřeného objektu. Čím menší je optické rozlišení přístroje, tím menší 

můţe být měřená plocha při dané vzdálenosti. Obrázek č. 4 znázorňuje poměr D:S = 1:4, to 

znamená, ţe ve vzdálenosti 100 cm bude mít pyrometrem měřená plocha průměr 25 cm.   

 

Obrázek 4 – Závislost průměru měřené plochy na vzdálenosti 
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2.5.1 Uhel zaměření 

Z prostorových, či provozních důvodů není vţdy moţné zaměřit pyrometr kolmo 

k měřenému objektu. Zaměřením pod jiným uhlem je změněna symetrie a velikost zorného 

pole a také efektivní emisivita povrchu.  

2.5.2 Hlavní zdroje chyb 

Obrázek č. 5 [10] znázorňuje hlavní zdroje chyb při zaměření pyrometru na měřený 

objekt: 

 měřený objekt (1) můţe mít různou emisivitu v závislosti na aktuálním stavu  jeho 

povrchu  

 měřený objekt (1) můţe být průhledný a za ním se můţe nacházet zdroj rušivého 

záření (2) 

 neprůhledný měřený objekt (1) můţe směrem k optice pyrometru odráţet záření 

z rušivého zdroje (3) 

 prostředí mezi měřeným povrchem a pyrometrem (4) můţe být znečištěno prachem 

nebo můţe obsahovat vodní páru 

Všechny tyto vlivy mohou výrazně ovlivnit přesnost změřené teploty. 

 

Obrázek 5 – Zdroje chyb při zaměření pyrometru [10] 
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3 KROKOVÉ MOTORY 

Občas se v praxi vyskytne potřeba pohonu, který umí přesně nastavit svou polohu a 

tuto polohu i přes působící síly udrţet. Tyto motory jsou bezúdrţbové, mají vysokou ţivotnost 

a jedinou podmínkou spolehlivé funkce je jejich správné naddimenzování ve všech 

provozních reţimech. Pouţívají se pro přesné řízení, a pokud nejsou přetěţovány, není nutná 

zpětná vazba o změně natočení, ale stačí počítat kroky. Respektive počítat impulsy z řídících 

obvodů, kterými jsou tyto kroky vyvolány. Krok je odezva krokového motoru (dále uţ jen 

KM) na jeden řídící impuls, při kterém vykoná rotor pohyb z jedné magneticky klidové 

polohy do druhé. Uhel jednoho kroku se vypočte z rovnice č. 7. 

         (7) 

kde  je úhel jednoho kroku krokového motoru  [˚], 

  - počet zubů rotoru  [ ], 

 m - počet fází statoru  [ ]. 

Nevýhodou je trvalý odběr proudu, i kdyţ se KM netočí. Princip činnosti KM je 

zaloţen na tom, ţe jeho rotor s vystupujícími póly se vţdy snaţí zaujmout polohu 

s minimálním magnetickým odporem v magnetickém poli, které je vytvořeno vinutím 

pólových nástavců po obvodu statoru[12]. 

3.1 Druhy krokových motorů 

KM se podle konstrukčního uspořádání dělí na dvě základní skupiny: 

 KM s pasivním rotorem  

 KM s aktivním rotorem 

3.1.1 Krokové motory s pasivním rotorem 

Podmínkou funkce je rozdílný počet pólů statoru a rotoru. Obrázek č. 6 [11] 

znázorňuje zjednodušený řez čtyřfázovým KM s pasivním rotorem. Stator je tvořen osmi 

póly, na kterých jsou navinuty cívky. Dvojice protilehlých cívek jsou spojeny a tvoří jednu 

fázi KM. Fáze jsou označeny A, B, C, D. Rotor je tvořen svazkem feromagnetických plechů 

nalisovaných na hřídel a má na svém povrchu 6 pólů bez vinutí. Fáze jsou buzeny 

stejnosměrným proudem [11]. 
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Obrázek 6 – Řez čtyřfázovým KM s pasivním rotorem [11] 

3.1.2 Krokové motory s aktivním rotorem 

Základní rozdíl oproti KM s pasivním rotorem je ten, ţe póly rotoru těchto KM jsou 

tvořeny permanentními magnety. Mají tedy sloţitější magnetický obvod a jsou tudíţ draţší 

neţ KM s pasivním rotorem. Pracují v širším pásmu kmitočtů. Tyto KM se dále dělí podle 

uspořádání pólů magnetu do dvou skupin: 

 KM s radiálně polarizovaným permanentním magnetem 

 KM s axiálně polarizovaným permanentním magnetem 

3.1.2.1 Krokové motory s radiálně polarizovaným permanentním 

magnetem 

Provozní moment tohoto typu KM se pohybuje od mNm po několik Nm. Obrázek č. 7 

[11] znázorňuje zjednodušený řez čtyřfázovým KM s aktivním rotorem radiálně 

polarizovaným. Na obvodu rotoru se střídají severní a jiţní póly permanentního magnetu. 

Počet těchto pólů je poloviční oproti počtu pólů na statoru. Statorové vinutí je navinuto 

dvoufázově a počet pólů statoru musí být dělitelný čtyřmi. Směr vinutí cívky je znázorněn 

modrými šipkami. Tento směr ovlivňuje polarizaci daného pólu statoru. Při spínání 

jednotlivých fází je nutno měnit směr proudu ve vinutí [11]. 
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Obrázek 7- Řez čtyřfázovým KM s aktivním rotorem [11] 

3.1.2.2 Krokové motory s axiálně polarizovaným permanentním 

magnetem 

Mohou být také označovány jako hybridní KM, protoţe kombinují nejlepší vlastnosti 

KM s pasivním a aktivním rotorem. Provozní moment tohoto typu KM se pohybuje od mNm 

aţ po několik desítek Nm. Vykazuje aţ 2,5 krát větší moment, neţ KM s pasivním rotorem 

[13]. Obrázek č. 8 [11] popisuje KM s axiálně polarizovaným permanentním magnetem. 

 

Obrázek 8 – Řez KM s axiálně polarizovaným permanentním magnetem [11] 
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3.2 Řízení krokových motorů 

Pro výrobu točivého statorového magnetického pole, které otáčí rotorem je potřeba 

v určitém pořadí budit jednotlivá vinutí cívek ve statoru. Toto buzení cívek obstarává ovladač 

krokového motoru. Řízení KM lze rozdělit podle několika způsobů [14]: 

a) podle způsobu napájení fázových vinutí: 

 unipolární napájení 

 bipolární napájení 

b) podle počtu kroků na jednu periodu přiváděných impulsů 

 čtyřtaktní 

 osmitaktní 

 N – taktní 

c) podle počtu fází, které jsou buzeny 

 jednofázové  

 dvoufázové 

 N – fázové 

3.2.1 Řízení s unipolárním napájením 

Pro unipolární buzení stačí jedna polarita budících impulsů. KM má v tomto reţimu 

nejmenší odběr, ale také nejmenší krouticí moment. Obrázek č. 9 [12] znázorňuje schéma 

zapojení cívek pro unipolární řízení. 

 

Obrázek 9 – Zapojení cívek unipolárního řízení [12] 
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3.2.1.1 Unipolární čtyřtaktní jednofázové řízení 

Obrázek č. 10 obecně znázorňuje princip řízení. Na cívky (A, B, C, D) jsou střídavě 

podle obrázku přiváděny řídící impulsy a tvoří se točivé magnetické pole. Magnet uprostřed 

se otáčí tak, aby zaujal polohu s nejmenším magnetickým odporem. Pro tento případ je jeden 

krok 90˚[14]. 

 

Obrázek 10 – Princip unipolárního čtyřtaktního jednofázového řízení 

3.2.1.2 Unipolární čtyřtaktní dvoufázové řízení 

Obrázek č. 11 obecně znázorňuje princip řízení. Řídící impulsy jsou současně 

přiváděny vţdy na dvě sousední cívky (DA, AB, BC, CD), čímţ je oproti jednofázovému 

řízení zvýšen odběr proudu, ale zvýší se i statický moment, který drţí motor v klidové poloze. 

Velikost kroku je stejná, jako u jednofázového řízení jeden krok je tedy 90˚. Klidová 

magnetická poloha se nachází mezi sousedními cívkami [14]. 

 

Obrázek 11 – Princip unipolárního čtyřtaktního dvoufázového řízení 



~ 23 ~ 
 

3.2.1.3 Unipolární osmitaktní jednofázové nebo dvoufázové řízení 

Sloučením čtyřtaktního unipolárního jednofázového a dvoufázového řízení vznikne 

řízení osmitaktní. Je dosaţeno polovičního kroku, jeden krok je tedy 45˚. Velikost statického 

momentu není tak velká jako u unipolárního čtyřtaktního dvoufázového řízení a je to 

zapříčiněno právě sloţením jednotlivých kroků z jednofázového a dvoufázového způsobu 

řízení. Obrázek č. 12 obecně znázorňuje princip řízení [14]. 

 

Obrázek 12 – Princip unipolárního osmitaktního řízení 

3.2.2 Řízení s bipolárním napájením 

Při bipolárním řízení se mění polarita budících impulsů. Cívky (A, C a B, D) jsou 

zapojeny tak, ţe mají opačně orientované magnetické pole. Obrázek č. 13 [12] znázorňuje 

schéma zapojení cívek pro bipolární řízení. KM má v tomto reţimu vyšší odběr, ale také vyšší 

krouticí moment.  

 

Obrázek 13- Zapojení cívek bipolárního řízení [12] 
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3.2.2.1 Bipolární čtyřtaktní jednofázové řízení 

Obrázek č. 14 obecně znázorňuje princip řízení. Na cívky (A, C) je podle obrázku 

přiváděn řídící impuls (A) a na cívky (B, D) je přiváděn řídící impuls (B). Protoţe jsou vůči 

sobě opačně orientovány i magnetické pole cívek je opačně orientované [14]. 

 

Obrázek 14 – Princip bipolárního čtyřtaktního jednofázového řízení 

3.2.2.2 Bipolární čtyřtaktní dvoufázové řízení 

Obrázek č. 15 obecně znázorňuje princip řízení. Řídící impulsy jsou podle obrázku 

současně přiváděny na obě dvojice cívek (A, C) a (B, D) [14]. 

 

Obrázek 15 – Princip bipolárního čtyřtaktního dvoufázového řízení 
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3.2.2.3 Bipolární osmitaktní jednofázové nebo dvoufázové řízení 

Sloučením čtyřtaktního bipolárního jednofázového a dvoufázového řízení vznikne 

řízení osmitaktní. Je dosaţeno polovičního kroku, jeden krok je tedy 45˚. Obrázek č. 16 

obecně znázorňuje princip řízení [14]. 

 

Obrázek 16 – Princip bipolárního osmitaktního řízení 

3.2.3 Mikrokrokování 

Je metoda pro zjemnění kroku, při které lze kaţdý krok rozdělit na mikrokroky. 

V praxi je moţno jeden krok rozdělit maximálně na 64 aţ 128 mikrokroků. Při normálním 

buzení je kaţdá cívka nebo fáze cívek buzena proudem stejné velikosti. Vhodným poměrem 

proudu mezi dvěma sousedními cívkami lze dosáhnout libovolné rovnováţné polohy 

mikrokroku a to tak, ţe se proud v jedné fázi postupně sniţuje a v sousední fázi zvyšuje [11]. 
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4 NÁVRH LABORATORNÍ ÚLOHY 

Tato laboratorní úloha se bude zabývat měřením teploty topné tyče pyrometrem, 

vyhodnocení naměřených dat a zhodnocení vhodnosti pouţitých prostředků.  

4.1 Úloha na měření maximální teploty topné tyče 

4.1.1 Sestavení držáku a pojezdu pro optiku pyrometru 

Nejdříve byla svařena konstrukce drţáku, na její výrobu byl pouţit jekl 15/15. Na tuto 

konstrukci se uchytily dva dřevěné hranoly, ve kterých byly vyvrtány čtyři otvory. Jeden pro 

závitovou tyč o průměru 10 mm, druhý pro uchycení ke konstrukci a další dva pro vodící drát. 

Vodící drát byl i po napnutí příliš měkký a byl proto nahrazen kulatinou o průměru 3 mm. Na 

obrázku č. 17 je vidět konstrukce pojezdu. Na matici M10 byla z jedné strany přivařena 

kulatina pro uchycení optiky pyrometru a ze strany druhé stavební hřebík, který společně 

s vodící tyčí zabraňuje uchycené optice pyrometru se při posuvu protáčet. Do dřevěných 

hranolů byla upevněna závitová tyč s našroubovanou koncovou maticí na jedné straně. Na 

druhé straně závitové tyče byl upevněn motor ze stěrače, ten po zapnutí otáčí závitovou tyčí, 

to způsobí posun matice s optikou pyrometru ve vodorovném směru. Obrázek č. 18 zachycuje 

detail uchycení optiky pyrometru. 

 

Obrázek 17 – Konstrukce pojezdu pyrometru 
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Obrázek18 – Detail uchycení optiky pyrometru 

4.1.2 Poměrový pyrometr LAND FP12 

Princip poměrového pyrometru je uveden v kapitole (2.3.3). Jeho měřící rozsah je 750 

– 1400 ˚C. Výstupní signál je nelineární 0 – 10 V a přepočet na reálnou teplotu je proveden 

pomocí rovnice č. 8. Zaměřovací poměr 300 : 5,9. Pyrometr je napájen napětím 24 V. Na 

obrázku č. 19 je vidět pyrometr s optikou připojenou 12 ti metrovým kabelem. 

      (8) 

kde t je teplota  , 

 A - konstanta 519,1976  [ ], 

 U - výstupní napětí pyrometru  [mV], 

 B - konstanta 0,106078  [ ], 

  - konstanta -11,6946  [ ], 

  - konstanta 0,0032737  [ ], 

  - konstanta 899,4177  [ ], 

 

Obrázek 19 – Pyrometr LAND FP12 
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4.1.3 Topná tyč 

Topná tyč s odporem 2,9 Ω, celkovou délkou 277 mm a délkou vnitřního zúţeni 101 

mm. 

 

Obrázek 20 – Topná tyč 

4.1.4 Osobní počítač s měřící kartou NI PCI-6221 

Osobní počítač s monitorem upevněným přímo na svém šasi, se zabudovanou kartou 

National instruments PCI-6221 je vyfocen na obrázku č. 21. Tato karta je multifunkční A/D 

převodník určený pro sběr dat a jejich záznam je proveden pomocí programu MATLAB. 

 

Obrázek 21 – Počítač s monitorem a kartou PCI-6221 

4.1.5 Motorek pro posuv závitové tyče 

Motorek ze stěrače automobilu je zobrazen na obrázku č. 22. Typ motorku – 443 

122065 071. Napájení 12 V, 3,5 A. 

 

Obrázek 22 – Motorek stěrače automobilu 
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4.1.6 Postup měření 

Optika pyrometru byla upevněna na závitovou tyč a nastavena do krajní polohy, 

následně byl připojen motor. Výstup pyrometru byl připojen k měřící kartě NI PCI-6221, 

v Matlabu nastaven měřící rozsah -5 aţ +5 V a vzorkovací frekvence 500 vzorků za sekundu. 

Topná tyč byla rozţhavena průchodem proudu a umístěna 15 cm od optiky pyrometru. 

Postupně byly provedeny tři měření teploty. Po kaţdém měření bylo vypnuto ţhavení a zvlášť 

pro kaţdé měření byla upravována poloha topné tyče pro její optimální zaměření optikou 

pyrometru. Výstupem z Matlabu byly tři matice obsahující hodnoty naměřeného napětí. 

Obrázek č. 23 zachycuje měření rozţhavené tyče. 

 

Obrázek 23 – Měření rozžhavené tyče 

4.1.7 Zpracování naměřených hodnot 

Obrázek č. 24 je rozdělen na části (a, b, c) odpovídající měřením (1, 2, 3) a obsahuje 

grafy naměřených hodnot. V grafech a) a c) se vyskytl značný rozkmit hodnot, který byl 

způsoben mechanickou vůlí (matice a závitové tyče), to zapříčinilo vibrace optiky při posuvu 

po závitové tyči. Kmitající hodnoty tedy znázorňují, jak se optika vibracemi periodicky 

vychylovala z osy, coţ vedlo ke špatnému zaměření na měřený objekt a poklesu výstupního 

napětí pyrometru. Pravé poloviny grafu a) a c) jsou zřetelně nesouměrné s levými polovinami, 

coţ bylo pravděpodobně způsobeno nedostatečným rozţhavením před začátkem měření a to 

mělo za následek růst teploty během měření. Graf b), tedy měření 2 bylo podle hledisek 

rozkmitu a souměrnosti zvoleno jako nejpřesnější měření. 
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Obrázek 24 – Grafy naměřených hodnot 

4.1.8 Úprava naměřených hodnot 

Pro další výpočty bylo vhodné naměřené hodnoty upravit. Protoţe okolí bylo výrazně 

chladnější neţ měřené topné těleso, byl předpoklad, ţe lokální maxima (v rámci jednoho 

rozkmitu) naměřených hodnot určovala nejpřesnější zaměření optiky na topné těleso. Byl tedy 

v Matlabu napsán jednoduchý algoritmus filtru (znázorněný na obrázku č. 25), který odstranil 

všechny překmity směrem k ose x a ponechal tedy pouze lokální maxima naměřených hodnot. 

Odstraněné body byly nahrazovány posledním naměřeným lokálním maximem, aţ do chvíle 

neţ byla nalezena následující vyšší hodnota. Obrázek č. 26 je opět rozdělen na tři části a 

obsahuje grafy (a, b, c). V těchto grafech je souřadnicová osa y převedena z napětí v mV na 

teplotu v ˚C podle rovnice č. 8 uvedené v kapitole (4.1.2). 
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Obrázek 25 – Algoritmus filtru 

Popis obrázku č. 25: 

 řádek č. 3 aţ 7 je pouţit pro nalezení nejvyšší naměřené hodnoty 

 řádek č. 9 aţ 22 způsobí odstranění zvlnění v grafu od maximální hodnoty směrem 

doleva, proměnné N, S představují aktuální a předchozí hodnotu 

 řádek č. 24 aţ 37 způsobí odstranění zvlnění od maximální hodnoty směrem 

doprava 
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Obrázek 26 – Grafy upravených naměřených hodnot 

4.1.9 Zhodnocení měření 

Nejvyšší naměřená hodnota výstupního napětí pyrometru pro měření a) U = 0.30525, 

b) U = 0.80232, c) U = 0.60225. Podle rovnice č. 8 z kapitoly (4.1.2) to odpovídá pro měření 

a) teplotě 944,8 ˚C, b) 1047,5 ˚C, 1015,5 ˚C. V kaţdém ze tří měření byla zjištěna jiná 

maximální teplota topné tyče, to bylo způsobeno rozdílným rozţhavením topné tyče. Tato 

úloha umoţňuje změřit pouze nejvyšší teplotu s tím, ţe nejde určit místo, kde se nachází. 
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4.2 Úloha na sledování maximální teploty topné tyče 

4.2.1 Návrh úlohy 

Teoretický návrh úlohy, ve které by se za pouţití extremální regulace zaměřovala a 

optikou pyrometru sledovala maximální teplota topné tyče. Pomocí pyrometru LAND FP12, 

moru ze stěrače automobilu (ovládaného obvodem Bridge), topné tyče, počítače a karty 

K8055 USB. Schéma návrhu této úlohy je zobrazeno na obrázku č. 27. 

 

Obrázek 27 – Schéma úlohy na sledování maximální teploty topné tyče 

Pyrometr je zaměřen na topnou tyč a jeho výstupní napětí přivedeno na analogový 

vstup karty K8055. Karta bude podle algoritmu napsaného v prostředí Delphi nastavovat 

logické úrovně high (1) nebo low (0) na svých digitálních výstupech 01 a 02. Digitální 

výstupy 01 a 02 jsou připojeny na vstupy obvodu Bridge, který ovládá směr otáčení motoru.  
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4.2.1.1 Schéma obvodu Bridge 

Schéma obvodu Bridge je znázorněno na obrázku č. 28. Logická úroveň přivedená na 

vstupy I1, I2 ovládá směr otáčení motoru, který je v obvodu Bridge zapojen mezi tranzistory. 

 

Obrázek 28 – Schéma obvodu Bridge 

 

4.2.1.2 Karta K8055 USB 

Je A/D převodník komunikující s počítačem pomocí USB přes komunikační rutinu 

obsaţenou v knihovně DLL. Na počítači lze napsat algoritmus pro ovládání tohoto 

převodníku v prostředí Delphi, Visual Basic, C++ Builder a pod. Karta má 5 digitálních 

vstupů, 8 digitálních výstupů, 2 analogové vstupy a 2 analogové výstupy s 8-bitovým 

rozlišením. Obrázek č. 29 je fotka desky plošného spoje karty K8055 s jiţ osazeným 

součástkami. Karta K8055 je výrobcem dodávána jako stavebnice se všemi součástkami a 

návodem na sloţení. 

 

Obrázek 29 – Karta K8055 USB 
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4.2.1.3 Algoritmus pro ovládání směru otáčení motoru 

Na obrázku č. 30 a 31 je algoritmus psaný v programu Borland Delphi 2005 a popis 

jednotlivých částí je zelenou barvou v rámci komentářů. 

 

Obrázek 30 – Program pro ovládání směru otáčení motoru 
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Obrázek 31 – Program pro ovládání směru otáčení motoru 
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4.2.2 Zhodnocení úlohy 

Tato úloha umoţňuje nejen najít a změřit nejvyšší teplotu topné tyče, ale je moţno i 

sledovat její polohu. Topná tyč je zaměřována optikou pyrometru a algoritmus extremální 

regulace uvedený na obrázku č. 29 a 30 vyhodnocuje, kam se má optika posunout, aby byl 

nalezen bod s nejvyšší teplotou. Po nalezení tohoto bodu je optika algoritmem posunována 

vlevo a vpravo od tohoto bodu pro případné nalezení nového maxima na jiné pozici. Karta 

K8055 má vstupní analogový rozsah 0 – 5V, takţe není moţné jí pouţít pro celý 0 – 10 V 

rozsah pyrometru LAND FP12. Nicméně změřená maximální teplota topné tyče v první úloze 

byla 1047,5 ˚C, coţ odpovídá napětí 0,8 V. Výstupní napětí pyrometru 5 V odpovídá teplotě 

1286 ˚C, takţe je zde pro tuto úlohu jistá rezerva. Tento rozsah je moţno upravit odporovým 

děličem. 
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5 ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo porozumět problematice bezkontaktního měření teploty, zjistit 

jak pyrometry fungují a jak s nimi správně pracovat. Následně s vyuţitím všech nabytých 

znalostí navrhnout laboratorní úlohu pro vyuţití bezkontaktního teplotního snímače. Přesnost 

bezkontaktního měření teploty je nejvíce ovlivněna právě emisivitou a uţivatel jí musí určit. 

Tuhle nutnost ovšem z velké části odstraňují barvové (poměrové pyrometry) a ze své funkční 

podstaty je tedy volím jako uţivatelsky nejpříjemnější a nejpřesnější. Mnou navrţené úlohy 

vyuţívají právě poměrového pyrometru LAND FP12. První navrţená úloha se zabývá pouze 

zjištěním maximální teploty topné tyče. Po sestavení a praktickém otestování první úlohy sem 

dospěl k závěru, ţe je potřeba tuto úlohu ještě rozšířit. Vhodným rozšířením se jevila moţnost 

sledovat polohu maximální teploty. Navrhnul jsem tedy druhou úlohu, která hledá a sleduje 

maximální teplotu pomocí vytvořeného algoritmu. Tato úloha by dále mohla být rozšířena o 

laserový snímač vzdálenosti, který by umoţnil polohu maximální teploty i zaznamenávat. 

Dále by stejnosměrný motor mohl být nahrazen motorkem krokovým, z jehoţ konstrukce 

vyplývá mnoho výhod. Za největší výhodu bych pro tuto úlohu povaţoval právě otáčení 

motorku o přesně stanovený krok a moţnost počítání těchto kroků místo sledování úhlu 

natočení motorku, nebo měření vzdálenosti laserem. S pouţitím mikroprocesoru pro 

nastavování řídících impulsů je moţné krokový motor zakomponovat do této úlohy.  

Druhá laboratorní úloha dává prostor pro její vylepšení, nebo nahrazení některých 

pouţitých prvků jinými. S tím spojená moţná úprava a vylepšení řídícího algoritmu můţe být 

pro studenty zajímavou zkušeností, při které si prakticky otestují svou zručnost a znalosti 

v programování a návrhu řídícího obvodu. Myslím si tedy, ţe úloha je navrhnuta ve vhodném 

rozsahu, tak aby byla studenty zvládnutelná, ale zároveň pro ně měla praktický přínos. 
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