
Stojan kamery systému PIV 

Abstrakt: 

Motivací pro tvorbu tohoto zařízení byla potřeba dostatečně tuhého stojanu pro umístění 

kamery. Stojan musí zajistit snadný pohyb kamery v rovnoběžném směru s laserovým řezem a 

nezávisle kolmo k této rovině. Poloha kamery musí být nastavitelná v průběhu měření 

rychlostního pole bez sejmutí kamery nebo odpojení PIV systému. Kamera se stojanem je 

součástí optického systému, proto je vyžadována vysoká přesnost nastavení kamery. Toto 

zařízení je obvykle používáno doktorandy, studenty magisterského nebo bakalářského 

programu k měření odlišných úloh.   
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Popis funkčního vzorku: 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o kameru, která je používána v systému PIV ke snímání dat ve 

zkoumané oblasti, zařízení umožňuje nedestruktivní měření proudového pole. Měřicí 

aparatura byla dodána firmou Dantec dynamics, bohužel bez stojanu kamery, což se vzápětí 

ukázalo jako zásadní problém. Z počátku bylo využíváno klasického fotografického stativu, 

který plně postačoval v případech, kdy nebylo nutné sledovat vývoj proudění ve větší oblasti. 

To znamená, že zkoumaná oblast proudového pole byla bez větších obtíží sledována v rámci 

obrazu získaného ze stabilní polohy kamery. V některých případech bylo vyžadováno 

sledovat větší oblast, což vyžadovalo posunout kameru o určitou vzdálenost. Posunutí celého 

stativu vyžadovalo opětovnou kalibraci systému, kterou ne vždy bylo možné provést 

jednoduchým způsobem.  

Druhý, avšak podstatně závažnější byl fakt, že došlo ke změně vzdálenosti objektivu kamery 

od laserového nože, čímž se de facto zničila možnost porovnání dat z jednotlivých snímků 

získaných z kamery.  

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o výrobě stojanu, který odstraní zmiňované 

negativní vlastnosti stativu. Z důvodu zachování nízké hmotnosti a vysoké tuhosti, tak jako 

tomu bylo u stativu, byly pro konstrukci vybrány hliníkové profily včetně lineárního vedení 

dodávaného firmou Alutec K&K. 

Vzniklá konstrukce stojanu je naznačena včetně hlavních rozměrů na následujícím obrázku 

(obr.  1). Stojan je koncipován jako uzavřený, čímž je podpořena tuhost konstrukce a není 

výrazně omezen pohyb kamery. Celý rám je ustaven na čtveřice výsuvných patek, což 

umožňuje vyrovnání stojanu resp. vedení kamery do vodorovné roviny i v případě nerovného 

povrchu podlahy. 

V průběhu konstruování došlo k jistému vývoji právě z důvodu možnosti použití PIV sytému 

na různých standech, což vyústilo v potřebu většího výškového rozsahu nastavení kamery, to 

je naznačeno na obrázku růžovou šipkou. Toto se ovšem obvykle provádí jen na počátku 

experimentu a dále již není nutné v tomto směru s kamerou výrazně hýbat. Proto je výškové 

nastavení bez větší újmy řešeno použitím šroubů, které povolením umožní nastavit polohu 

vedení kamery.  

Modrá resp. červená šipka naznačuje pohyb kamery, který – jak již bylo řečeno v abstraktu – 

je nutné provádět častěji a někdy též v průběhu vlastního měření. Z tohoto důvodu byla 

zvolena možnost uložení kamery na jakémsi kříži, který umožňuje polohovat kameru 



v nastavené rovině (obvykle vodorovné). Přesné vedení kříže je zajištěno prostřednictvím 

dvojice kruhových ocelových profilů, po nichž se odvalují kladky uložené na valivých 

ložiskách. Tím je zajištěno jednoduché, rychlé a přesné nastavení polohy kamery v dané 

rovině.  

Nastavenou polohu kamery bylo nutné zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu posunutí kamery 

v průběhu měření. Aretace bylo dosaženo jednoduchým připevněním hliníkového „L“ profilu 

k vozíku a v případě potřeby šroubem opatřeným pákou stažením tohoto profilu k vedení, viz 

obr.  3. Výsledné tření mezi hliníkovými plochami je dostatečné, aby bylo dosaženo pevné 

polohy kamery v průběhu měření a to i v případě, kdy je vedení odkloněno od vodorovné 

roviny o 20°. 

 

 
Obr.  1.:  Stojan kamery systému PIV s naznačením možnosti pohybu kamery 

 

Na dalším obrázku (obr.  2) je uvedena fotografie celého zařízení, které je osazeno 

zmiňovanou kamerou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Obr.  2.:  Stojan kamery systému PIV 

 

Dále bylo použito hlavy stativu k uchycení vlastní kamery, protože se ukázalo, že je výhodné 

mít možnost jemného nastavení výškové polohy kamery na počátku měření. Hlava stativu 

taktéž umožňuje otáčení kamery kolem dvojice navzájem kolmých os, čímž se dále rozšiřuje 

možnost použití zařízení jako celku, viz obr.  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3.:  Detail aretace vozíku kamery Obr.  4.:  Detail použití hlavy stativu 

 

Používáním stojanu se ukázalo, že pro svoji variabilitu, relativně vysokou přesnost nastavení 

polohy a dostatečnou tuhost danou zvolenými profily a celou konstrukcí je vhodný pro nesení 

další měřicí aparatury jako je optický vibrometr PDV 100 nebo různé druhy sond se 

žhaveným drátkem. Tím se výrazně rozšířila možnost jeho využití oproti počátečnímu plánu. 

 

 


