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cházející.svazek.zastíněn.měřeným.objektem,.
senzor.CCD.v.přijímači.detekuje.obrys.cíle.
a.vyhodnotí.jeho.rozměr..Cílový.objekt.může.
být. v. jakékoliv. poloze. v. rámci. světelného.
svazku..Nejmenší.zjistitelný.průměr.cílového.
objektu.je.přibližně.0,5.mm,.tzn..že.systém.
může.být.použit.k.měření.velmi.malých.me-
zer.nebo.objektů,.jako.jsou.konektory.a.svor-
ky.ve.výrobě.elektroniky.(obr. 1,.obr. 2)..Sní-
mač.je.ale.také.vhodný.k.detekování.velkých.
objektů,.měření.na.velkou.vzdálenost,.počí-
tání. detekovaných. předmětů. a. měření. kru-
hovitosti..Současně.může.být.měřeno.a.vy-
hodnocováno.až.osm.částí.měřeného.objektu.

Snímač.má.krytí.IP64.a.může.pracovat.při.
teplotách.od.0.do.+50. °C..Snímače. typové.
řady. OptoControl. nevyužívají. k. měření. ro-
tující.zrcadlo,.které.by.podléhalo.opotřebení.

Optické.snímače.OptoControl.se.použí-
vají.při.výrobě.a.při.zajišťování.kvality.pro.
rychlé.a.bezkontaktní.měření.na.pohybují-
cích.se.dopravnících,.v.plastikářském.prů-
myslu. na. vytlačovacích. strojích,. při. tvá-
ření. apod..Vzhledem. k. měřicímu. dosahu.
až.2.m.a.kompaktnímu.provedení.mohou.
výrobci. strojů. a. koncoví. uživatelé. nový.
snímač. OptoControl. 2520. navíc. instalo-
vat. i.v.místech,.kde. je.nedostatek.prosto-

ru..Kromě.toho,.na.rozdíl.od.jiných.vyso-
ce.přesných.snímačů.rozměrů.dostupných.
v.současné.době,.cíl.měření.tohoto.snímače.
může.být.umístěn.v.kterémkoliv.bodě.pra-
covního.prostoru.a.ne. jen.v.úzké.pracov-
ní.poloze,.což.uživateli.poskytuje.mnohem.
větší.flexibilitu.při.použití.

Pro. více. informací. o. snímači. OptoCon-
trol. 2520. prosím. kontaktujte. obchodní. od-
dělení.Micro-Epsilon.Czech.Republic.–.viz.
inzerát.na.str..61.

(Micro-Epsilon Czech Republic)

Celosvětově působící společnost Kobold 
Messring GmbH nabízí mnoho přístrojů 
pro měření průtoku, tlaku, výšky hladiny 
a teploty. Tento článek se věnuje hladino-
měrům NGM s vedenou vlnou. 

Hladinoměr. NGM. je. radarový. hladino-
měr.s.vedenou.vlnou,.který.pracuje.na.prin-
cipu.TDR.(Time Domain Reflectometry)..Níz-
koenergetické.vysokofrekvenční.elektromag-
netické.impulzy.generované.senzorem.se.šíří.
podél. sondy.ponořené.do.měřeného.média..
Část.energie.impulzů.se.od.povrchu.média,.
kterým.může.být.kapalná.nebo.sypká.látka,.
odráží.zpět.k.senzoru.a.z.doby.mezi.vyslá-
ním. a. přijetím. impulzů. se. vypočítá. poloha.
hladiny..Vypočtená.poloha.hladiny.se.převe-
de.na.analogový.signál.4.až.20.mA..Limit-
ní.hodnoty.lze.sledovat.volně.nastavitelným.
spínacím.výstupem.

Oblast použití 

Radarové.hladinoměry.na.principu.TDR.
umožňují. přímé,. přesné. a. vysoce. spolehli-
vé.nepřetržité.měření,. jakož. i.detekci.mez-
ní. úrovně. v. téměř. každé. kapalině. a. lehce.
sypkých.materiálech.nezávisle.na.měnících.
se.provozních.podmínkách,.jimiž.jsou.např..
hustota,.vodivost,.teplota,.tlak.nebo.vlhkost.
média.i.prostředí.nad.médiem..Přístroje.lze.
instalovat.v.malých.nádržích,.vysokých.a.úz-
kých. trubkách. a. rovněž. velmi. přesně. měří.
i.v.nádržích.s.nepravidelnou.geometrií..Hla-
dinoměr. NGM. je. vhodný. zejména. pro. po-
užití. v. obtokových. komorách. a. uklidňují-
cích.nádržích..Dobře.měří.i.v.médiích.s.ma-
lou.dielektrickou.konstantou,.jako.jsou.oleje.
a.uhlovodíky.

Snímač. je. plně. modulární. a. jednotlivé.
jeho.části.jsou.zaměnitelné.bez.použití.spe-

Radarový hladinoměr typu Kobold NGM  
s vedenou vlnou

ciálních.nástrojů.nebo.svařová-
ní..Elektronika.snímače.je.plně.
galvanicky. oddělena. od. vstu-
pů.a.výstupů.i.od.nádrže.(nemá.
problémy. s. elektrochemickou.
korozí).. Připojení. snímače. je.
čtyřvodičové..Díky.analýze.mě-
řeného.signálu.je.snímač.velmi.
odolný.proti.poruchám..

Konstrukční uspořádání 

Hladinoměr. NGM. se. sklá-
dá.ze.tří.hlavních.částí.(obr. 1):.
pouzdra.s.elektronikou,.průchod-
ky.a.sondy..Jedinými.prvky,.které.
jsou.vystaveny.atmosféře.uvnitř.
nádrže,. jsou. sonda. a. průchod-
ka.. Elektronika. a. svorkovnice.
pro. vstupy. a. výstupy. umístěné.
v. pouzdře. nemají. žádný. kon-
takt. s. médiem. ani. atmosférou.
v. nádrži.. Průchodka. se. nachá-
zí.ve.spodní.části.pouzdra.a.má.
dva.hlavní.účely:.její.vnější.závi-
tová.kovová.objímka.pevně.spojí.
snímač.s.nádrží.a.vnitřní.součás-
ti.vedou.vysokofrekvenční.měři-
cí.signál.z.elektroniky.přes.stě-
nu. do. nádrže. a. zpět.. Sonda. je.
upevněna.k.průchodce.a.noří.se.
do. média. uvnitř. nádrže;. vyso-
kofrekvenční. signál. se. šíří. po-
dél. sondy,. která. plní. funkci. vl-
novodu..

Typy sond

Hladinoměr.NGM.má.tři.růz-
né. typy.sond:. tyčovou,. lanovou.
a.koaxiální.Obr. 1. Konstrukční uspořádání hladinoměru
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Tyčová.sonda.(max..3.m).je.vhodná.pro.
velmi. široké. spektrum. úloh.. Určitou. její.
nevýhodou. je,.že.poloměr.detekce.kolem.
sondy. je. poměrně. velký,. a. proto. je. hla-
dinoměr.citlivý.na.vnější. rušení..To.však.
lze.ve.většině.případů.odstranit.drobnými.

úpravami. v. instalaci. a. konfigurací. elek-
troniky.

Hladinoměr.s.tyčovou.sondou.je.vhodný.
pro.kapaliny.v.obtocích.a.uklidňujících.ná-
držích,.které.s.tímto.typem.sondy.v.podstatě.
fungují.jako.velká.koaxiální.sonda.

Lanová.sonda.(max..20.m).je.doporučo-
vána.pro.instalaci.v.lehkých.sypkých.mate-
riálech.a.v.kapalinách..Hladinoměr.s.lano-
vou.sondou.je.dobré.zvolit.pro.velmi.vyso-
ké.nádrže.a.tam,.kde.je.k.dispozici.omezený.
prostor..Lanová.sonda.je.vhodná.pro.mnoho.
úloh,.ale.stejně.jako.tyčová.sonda.má.vel-
ký.poloměr.detekce.kolem.lana,.a.proto.je.
citlivá.na.rušení.signálu.

Koaxiální. sonda. se. používá. do. délky.
6.m..Vysokofrekvenční.signál.se.šíří.uvnitř.
vnější. trubky,. a. proto. je. koaxiální. sonda.
odolná.proti.všem.vnějším.rušivým.objek-
tům,.které.by.jinak.způsobily.poruchu.mě-
řicího.signálu..Rovněž. je.vhodné.ji.zvolit.
do. obtížných. podmínek.. Spolehlivě. měří.
polohu.hladiny.kapalin.s.malou.odrazivos-
tí. (tedy. malou. di.elektrickou. konstantou),.
jako.jsou.oleje.a.uhlovodíky..Použít.koaxi-
ální.sondu.je.doporučeno.k.měření.čistých.
kapalin,.nelze.ji.použít.pro.látky.pevné,.vis-
kózní,. krystalizující,. lepidla,. nátěry. nebo.
lepkavé. tekutiny,. vláknité. kapaliny,. kaly,.
kejdu,.vlákninu.a.pro.kapaliny.obsahující.
pevné.částice..Takové.látky.mohou.způso-
bit.přemostění.nebo.ucpání.vnitřního.pro-
storu.koaxiální.sondy.

Přehled.použití.jednotlivých.sond.je.v.tab. 1.

(KOBOLD Messring GmbH)

Tab. 1. Přehled použití sond 
Typ sondy tyčová lanová koaxiální
Charakteristiky nádrže
– vysoká a úzká nádrž * * +
– složitý tvar nádrže * * +
– v blízkosti je vnitřní vestavba nebo stěna nádrže * * +
– stříkající kapalina může ulpět na sondě * * +
– nestacionární rušení, např. míchací lopatky * * +
– hladina může být blízko dna nebo střechy nádrže * * +
– nekovové nádrže * * +
– obtok (bypass) nebo uklidňující nádrže *  *
– omezený prostor pro hlavici * + *
– velmi vysoké nádrže * + *
Charakteristiky média
– sypké látky  + 
– látky s malou dielektrickou konstantou * * +
–  viskózní nebo krystalizující látky, lepidla, laky 

 nebo lepkavé kapaliny + + 
– vláknité kapaliny, kal, kejda, buničina + + 
– kapaliny s pevnými částicemi + + 
– úlohy se zvýšenými požadavky na čištění 
(potravinářství) + + 

+ – doporučeno, ~ – nedoporučeno, * – pravděpodobně možné po úpravě konfigurace nebo montáže


