
Traverser kalibračního terčíku 

Abstrakt: 

Zařízení bylo vytvořeno pro snazší kalibraci stereo PIV skládajícího se z laseru, dvojice 

kamer a počítače. Stereo PIV je metoda určená pro získání trojice složek rychlosti 

v proudícím mediu. Tato metoda je založena na principu paralaxy. Kalibrace stereo PIV je 

odlišná od kalibrace klasického PIV. Obvykle se využívá kalibračního terčíku se známou 

roztečí značek a zařízení, které musí zajistit pohyb ve směru kolmém k rovině laserového řezu. 

Toto zařízení bylo používáno studentem bakalářského programu k měření rychlostního pole 

za válcem a v difuzoru.   
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Popis funkčního vzorku: 

Obdobně jako je tomu u klasického systému PIV, také stereo PIV využívá snímání 

proudového pole kamerou resp. dvojicí kamer. Princip měření je založen na snímání 

objektové roviny (tedy oblasti osvícené laserovým řezem) dvojicí kamer, které snímají 

posunutí částic v této rovině pod různým úhlem. Díky paralaxe dochází ke vzniku dvou 

odlišných vektorových polí z obou kamer. Tyto odlišnosti jsou dány složkou rychlosti, která 

je kolmá k rovině laserového řezu a při použití klasického systému s jedinou kamerou ji není 

možné určit. Na základě provedené kalibrace může být stanoveno skutečné rychlostní pole 

v rovině řezu, ale také je možné dodatečně určit třetí složku rychlosti, která je k této rovině 

kolmá. Nutnost kalibrace je tedy při použití dvojice kamer nezastupitelná.  

 

Pro kalibraci jsou dostupné dvě metody: 

 

a) pevný dvouúrovňový (trojrozměrný) terčík (viz obr.  4), který je dodáván např. firmou 

Dantec Dynamics, 

 

b) posouvání dvourozměrného (tištěného) terčíku (viz obr.  3). 

 

Měření probíhalo v kanále relativně malého průřezu (50 x 50 mm), proto nebylo možné 

použití dvouúrovňového terčíku, který má podstatně větší rozměry. Další překážkou byl fakt, 

že měření probíhalo na vodním tunelu, tudíž kalibrace musela být provedena ve stejném 

prostředí. Na základě těchto požadavků byl vybrán způsob, kdy je terčík posouván o určitou 

vzdálenost ve směru kolmém k rovině laserového řezu. Velikost používaného kroku byla 

v řádech desetin milimetru, což kladlo výrazné požadavky na vůle zařízení a přesnost měření 

kroku.  

Základním prvkem celého zařízení je mikrometrický šroub se stoupáním 0,5 mm/otáčku, 

který je spojen s hlavicí, která je běžně využívána u třmenových mikrometrů. Tímto 

způsobem byl vyřešen problém s posuvem terčíku a odměřováním jeho polohy.  

Hlavice je spojena s deskou, k níž je připevněn kalibrační terčík, otáčením matice 

mikrometrického šroubu dochází k posouvání šroubu ve směru osy spolu s deskou. Celá 

deska je navíc vedena dělenými pouzdry po vodicích tyčích, které tvoří rám celého zařízení, 



(viz obr.  1). Dělená pouzdra umožňují vymezit vůle, a opět dosáhnout požadované přesnosti 

nastavení polohy kalibračního terčíku.       

Papírový terčík byl chráněn proti vodě zatavením do plastové folie a jako celek byl nalepen 

na pohyblivou desku z plexiskla. Všechny další prvky zařízení, které přicházely do přímého 

kontaktu s vodou, byly vyrobeny z plexiskla.  

 

 
Obr.  1.:  Traverser kalibračního terčíku  

 

 

 
Obr.  2.:  Traverser kalibračního terčíku  

 

 



 
 

 
Obr.  3.:  Tištěný kalibrační terčík Obr.  4.:  Dvouúrovňový kalibrační terčík 

dodávaný firmou Dantec Dynamics 

 


