
Stojan laseru systému PIV s nástavci 

Abstrakt: 

Motivací pro tvorbu tohoto zařízení byla potřeba dostatečně tuhého stojanu pro laser o 

hmotnosti cca 16 kg. Požadavky kladené na toto zařízení jsou: výškové nastavení laseru, 

nastavení laserového řezu v příčném směru a jemné doladění naklopením celého laseru. 

Funkční vzorek zajišťuje bezpečné uchycení laseru systému PIV. Umožňuje dále přesné 

ustavení laseru v požadované poloze. Stojan je konstruován tak, aby byl možný pohyb 

pracovní desky v jedné rovině bez demontáže samotného laseru. Zařízení je důležitou součástí 

měřicí aparatury určené k optickému zjišťování rychlostních polí v tekutinách. Používá se 

nejen pro výzkumnou činnost, ale využívají jej také studenti při výuce a při práci na svých 

bakalářských a diplomových pracích. 
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Popis funkčního vzorku: 

Jak již bylo zmíněno v abstraktu, jedná se o laser, který je používán systémem PIV 

k osvětlování měřené roviny. Zařízení jako celek umožňuje nedestruktivní měření 

proudového pole v požadované oblasti. Měřicí aparatura, včetně laseru, byla dodána firmou 

Dantec dynamics, tak jako tomu bylo u kamery i zde bez stojanu, což se vzápětí ukázalo jako 

zásadní problém.  

Prvním počinem bylo zkonstruování ocelového stojanu, kde zdvihání laseru zajišťoval 

pohybový šroub. Velkým problémem byla nedostatečná tuhost stojanu, což jeho využití zcela 

znemožnilo. 

Stojan musí zajistit výškovou nastavitelnost laseru, ale také jemné nastavení polohy ve směru 

kolmém k laserovému noži. Navíc výhodou by byla možnost jemného výškového doladění 

středu laserového nože, což je možné řešit např. naklápěním celého laseru (viz obr.  1 červená 

šipka).      

Na základě dobrých zkušeností se stojanem kamery bylo rozhodnuto o výrobě stojanu laseru, 

který zajistí jednodušší práci s celým zařízením. Hliníkové profily prokázaly svoji 

dostatečnou tuhost při nízké hmotnosti, takže materiál na stavbu tohoto stojanu dodala opět 

firma Alutec K&K. 

Vzniklá konstrukce stojanu je naznačena včetně hlavních rozměrů na obr. 1. Stojan je 

koncipován jako uzavřený, čímž je podpořena tuhost konstrukce a není výrazně omezena 

funkčnost. Celý rám je ustaven na čtveřici výškově nastavitelných patek, což umožňuje 

vyrovnání stojanu do požadované 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. 

Samozřejmě s posunutím kamery do vyšších poloh bylo nutné hýbat také s polohou laseru, to 

je naznačeno na obrázku růžovou šipkou. 

Vzhledem k čtveřici svislých profilů bylo nutné počítat s výrazným nárůstem hmotnosti při 

prodlužování celkové délky svislých profilů. Což by se nepříznivě projevilo při přestavování 

aparatury, jak v rámci laboratoře, tak v případě měření mimo ni. Maximální výška laseru byla 

stanovena v rozsahu 2 - 2,3 m, potřeba těchto rozsahů není tak častá.  



Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o pořízení oddělitelných nástavců, které výrazným 

způsobem nezhorší tuhost a umožní dosáhnout požadovaného rozsahu, viz obr.  1 vpravo.   

Nastavení výšky laserového stojanu se běžně provádí jen na počátku měření, takže bylo 

možné využít jednoduchého šroubového spojení svislého profilu s lineárním vedením vozíku 

laseru.  

Modrá šipka naznačuje pohyb laseru kolmý k rovině laserového nože. Tento pohyb se 

vykonává častěji, např. při kalibraci nebo v průběhu vlastního měření. Z tohoto důvodu byla 

zvolena možnost uložení laseru na lineárním vedení, které zajistí jednoduché nastavení 

polohy laseru. Přesné vedení laseru je umožněno prostřednictvím dvojice kruhových 

ocelových profilů, po nichž se odvalují kladky uložené na valivých ložiskách. Tím je 

zajištěno jednoduché, rychlé a přesné nastavení polohy laseru v dané rovině.  

 

  
Obr.  1.:  Stojan laseru (vlevo), výškový nástavec stojanu (vpravo) 

 

Nastavenou polohu laseru bylo nutné zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu posunutí 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.  2)obr.  

2. Výsledné tření mezi hliníkovými plochami je dostatečné, aby bylo dosaženo pevné polohy 

laseru v průběhu celého měření. 

Na dalším obrázku (obr. 3) je uvedena fotografie celého zařízení, které je osazeno 

zmiňovaným laserem. 

Naklápění bylo vyřešeno dvojicí desek, jedné pevně spojené se stojanem, k níž je přes pant 

připojena druhá deska, na které již leží vlastní laser. Nastavení úhlu naklopení je umožněno 

prostřednictvím matice spojené s horní deskou, skrze kterou prochází šroub, který se dotýká 

v jednom bodě spodní desky (viz obr.  4).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  2.:  Detail aretace vozíku laseru Obr.  3.:  Fotografie uložení laseru na stojanu 

 

 
Obr.  4.:  Naklápění laseru v rovině nože 

  


