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1. Určení přístroje 
 

Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 slouží k topografickému průzkumu 
terénu, hledání a výběru cílů, určení jejich vzdálenosti od místa pozorování, jakož 
i k měření horizontálních a vertikálních úhlů. 

Samotný přistroj v sobě integruje činnost teodolitu a LASERového dálkoměru, 
který v zásadě nevyžaduje pro svou činnost pomocných odražečů. Celek zařízení 
KTD-1 sestává z optického vysílače umístěného ve společném bloku s optickým 
přijímačem, úhloměrné části, stativu, napájecí alkalické baterie o napětí 27 V, 
nabíječe baterií a dalšího drobného příslušenství, náhradních dílů a 
dokumentace. 

 
2. Vybrané technické parametry 

 
Napájení dálkoměru:    alkalická baterie IP-5  o napětí 27 (+0,7;-2,5) V. 
                                     Tato baterie zajišťuje napájení po dobu alespoň 5  
                                      hodin, v rozmezí teplot okolí +10 až +30 °C. 
 
Měření úhlů v rozsahu:    360 ° horizontálně, +-18° vertikálně 
 
Přesnost (dělení stupnice) měření úhlů:  1’ 
 
Střední kvadratická chyba měření úhlů:    < +-30“ , 
                                                                 s uvážením opravy na excentricitu  
                                                                 uložení vyhledávacího dalekohledu 
 
Chyba nastavení nuly pro měření úhlů:    < 3’  
 
Odchylka pravoúhlosti vertikální a horizontální osy:  max. 10“ 
 
Maximální měřitelná vzdálenost:   alespoň 10 000 m,  
                                                       při meteorologické viditelnosti 20 km, při 
                                                       dostatečném průměru cíle a bez pomocného  
                                                       odražeče, s pravděpodobností spolehlivého  
                                                       měření větší než 90%. 
 
Maximální měřitelná vzdálenost (s pomocným odražečem):  39 000 m,  
                                                       při ploše hranolového koutového odražeče  
                                                       alespoň 20 cm2. 
 
Minimální měřitelná vzdálenost:   125 m, 
                                                      s pravděpodobností spolehlivého měření větší  
                                                      než 90%. 
 
Přesnost (krok) měření vzdálenosti:  2,5 m 
 



Střední kvadratická chyba měření vzdálenosti:  < +-0,5 m 
 
Minimální časová prodleva mezi měřeními vzdálenosti:  5 sekund 
 
Zorné pole vyhledávacího dalekohledu:    typ. 4°40’ 
 
Zvětšení vyhledávacího dalekohledu:    10 x 
 
Úhlová divergence svazku LASERového světla:  < 2’ 
                              
Impulsní výkon LASERu:    5-10 mW , 
                                           při vlnové délce 1064 nm. 

 
 

     3 . Princip činnosti dálkoměru  
     

  Funkce dálkoměru spočívá v měření zpoždění mezi světelným impulsem 
vyslaným z LASERového vysílače k cíli a světelným impulsem odraženým od cíle, 
přijatým přijímací fotodiodou.  

LASER vysílače vyšle po stisku tlačítka „SPOUŠŤ“ úzký impuls koherentního 
světla o výkonu cca 5 mW, vlnové délce 1064 nm, a délce trvání 10 ns. Tento 
impuls je objektivem vysílače směrován k cíli, jehož vzdálenost je třeba změřit. 
Malá část energie vyslaného impulsu slouží ke spuštění obvodu měření časových 
intervalů. Impuls přijatý přijímací fotodiodou po odrazu od cíle pak obvod měření 
časových intervalů zastaví. 
Časový interval mezi spouštěcím impulsem a zastavovacím (přijatým) 

impulsem, naměřený obvodem měření časových intervalů, určuje vzdálenost k cíli 
dle vztahu: 
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kde  D - vzdálenost  k cíli v metrech, 
        c = 299 793 000 m/s  - rychlost světla ve vakuu, 
        t  - časový interval v sekundách, naměřený obvodem měření časových  
             intervalů. 
 
Časový interval je určen počtem impulsů referenčního krystalového oscilátoru, 

načítaných v době mezi spouštěcím světelným impulsem a zastavovacím 
(přijatým) světelným impulsem LASERu: 
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kde  t  - časový interval v sekundách, naměřený obvodem měření časových  
             intervalů, 
        n – počet načítaných impulsů, 
        f – kmitočet referenčního krystalového oscilátoru 59,959 MHz. 
 
 



Výslednou vzdálenost pak určuje vztah: 
 

                                               nn
f
cD 5,2

2
==    , 

 
tj. minimální krok měření vzdálenosti je 2,5 metru.  
Poznámka: vzhledem k tomu, že na displayi čítače impulsů je použito pouze 

pět sedmi-segmentových číslovek, jsou vzdálenosti mající v řádu jednotek a 
desetin metru hodnoty 2,5 a 7,5 m, zobrazeny na displayi číslicemi 2 respektive 8.  

 
 

4. Obsluha přístroje 
 

Základní ovládací prvky kvantového topografického dálkoměru jsou vyobrazeny 
na Obr. 1. 

 

 
 

        Obrázek 1:  Ovládací prvky na zadní straně dálkoměru KTD-1 
 
Před zapnutím přistroje a prováděním vlastních měření, je třeba dálkoměr 

připevnit na stativ, tento pak postavit přesně na místo pozorování a uvést do 
dokonale vodorovné polohy. K tomuto účelu slouží nivelační šrouby (Obr.1) na 
trojnožce dálkoměru a libela na alhidádě dálkoměru. Taktéž je třeba připojit 
napájecí alkalickou baterii (či jiný zdroj ss. napětí 27 V), pomocí kabelu 
z příslušenství přístroje. 



Pro hrubé navedení na cíl je třeba odjistit aretace točítek jemného 
vyhledávání cíle v obou osách a natočit alhidádu dálkoměru jakož i vlastní  
dálkoměr tak, aby byl cíl vidět v zorném poli dalekohledu. Poté nutno zaaretovat 
obě točítka a následným pomalým otáčením točítka jemného vyhledávání cíle 
v horizontální rovině a následně též točítka jemného vyhledávání cíle ve 
vertikální rovině nastavit nitkový kříž dalekohledu na požadovaný cíl. 

Točítko s pojistkou umístěné na protější straně alhidády dálkoměru, než na 
jaké je umístěno točítko jemného vyhledávání cíle v horizontální rovině, slouží 
k přestavení nuly limbu pro měření horizontálních úhlů. Nulu limbu je možno 
přestavit stiskem a otáčením tohoto točítka, za současného sledování polohy nuly 
čtecím mikroskopem. 

Velikost úhlů natočení v horizontální a vertikální rovině je možno odečítat 
pomocí čtecího mikroskopu. Pro určení směru k magnetickému severnímu pólu 
slouží pomocná busola (magnetický usměrňovač). 

Přepínač úhloměr slouží k zapnutí osvětlení stupnic úhloměrů a je třeba jej 
zapnout vždy při odečítání úhlů pomocí čtecího mikroskopu.  

Přepínač dálkoměr slouží k zapnutí vlastního LASERového dálkoměru. Jsou-li 
měřeny pouze úhly, může tento přepínač zůstat vypnut. 

Přepínač osvětlení matnice  slouží k podsvětlení nitkového kříže a rastru 
dalekohledu při snížené viditelnosti. Jas osvětlovací žárovky se reguluje točítkem 
(šroubem) jas na levé straně dálkoměru. 

Přepínač elektrooptická závěrka slouží k nastavení velikosti napětí na KDDP 
krystalu elektrooptické závěrky impulsního LASERu, v závislosti na teplotě okolí. 

                            Poloha           pro rozmezí teplot  
                                 1                       36  až 50 °C 
                                 2                       8    až 35 °C 
                                 3                      -19 až 7 °C 
                                 4                      -35 až –20 °C 

5 -40 až –36 °C 
 

Rozsah pracovních teplot, v němž je zaručena přesnost měření je –40 °C až 
+50 °C. 

Přepínač zesílení slouží ke stupňovitému nastavení velikosti zesílení vstupního 
zesilovače přijímače, na hodnoty 0,03; 0,3 a 1. Hodnotu 0,03 je třeba nastavit při 
měření vzdálenosti cílů nalézajících se blíže než cca 200 m. Hodnotu 0,3 je 
vhodné použít pro cíle ve vzdálenosti větší než 200 m a současně menší než cca 
4000 m, nebo pro cíle s lesklým povrchem. Jinak je třeba nastavit zesílení 1. 

Přepínač výběr cíle slouží k výběru prvního, druhého či třetího světelného 
impulsu, který po příjetí přijímačem zastaví měření časového intervalu. Takto je 
možno eliminovat parazitní odrazy od diskrétních překážek (strom, budova, a 
pod.) nalézajících se před vybraným cílem. Obvyklá poloha je 1, tj. měření bez 
překážek. 

Přepínač minimální vzdálenost slouží k nastavení minimální vzdálenosti v 
metrech a jí odpovídající časové prodlevy, po kterou bude obvod pro měření 
časových intervalů ignorovat světelné impulsy přijaté přijímačem za účelem 
zastavení měření časového intervalu. Takto je možno eliminovat parazitní odrazy 
od souvislých překážek (tráva, křoví, vrcholky lesa, a pod.). Obvyklá poloha je 95 
m, tj. měření bez překážek. 

 



Tlačítko spoušť  na krátkém kablíku, slouží k uvedení dálkoměru do činnosti a 
k provedení vlastního měření. Mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními musí 
uplynout prodleva alespoň 5 sekund. Údaj o změřené vzdálenosti v metrech je 
zobrazen na displayi v okuláru dalekohledu. Červená LED vpravo nahoře 
v průzoru dalekohledu, svým svitem indikuje dobrý stav napájecí baterie. Zelená 
LED na zadní straně přístroje indikuje zapnutí dálkoměru. Před měřením je třeba 
otevřít kryt objektivu dálkoměru.  

Tlačítko kontrola slouží ke kontrole činnosti obvodu měření časových intervalů. 
Při stisku tlačítka spoušť, za současného přidržení tlačítka kontrola, se na displayi 
dálkoměru objeví údaj odpovídající minimální vzdálenosti (s přesností +-10%) 
nastavené přepínačem minimální vzdálenost. Kontrolu je třeba provádět při 
uzavřeném krytu objektivu dálkoměru. 

 
Upozornění: přepínač dálkoměr zapínat až před vlastním měřením vzdálenosti. 

Prodlouží se tím provozní doba napájecí baterie.  
Doporučuje se provést tři až pět měření u každého cíle a vypočítat střední 

hodnotu vzdálenosti. 
Byl-li cíl špatně zaměřen, nebo je měřená vzdálenost menší než 100 m, či 

naopak větší než 10 km (39 km s pomocným odražečem), objeví se na displayi 
dálkoměru desetinné tečky indikující chybu měření. Tečky se objeví i při 
nedostatečném zesílení nastaveném přepínačem zesílení. 

Vzhledem k excentrickému umístění pozorovacího dalekohledu, je třeba při 
měření horizontálních úhlů k cílům ve vzdálenosti 100 m až 450 m, zavést opravu 
dle vztahu: 
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kde  „delta beta“  je úhlová oprava (záporná) v úhlových minutách,  
         D – vzdálenost cíle v metrech. 
Podobně je třeba zavést opravu při měření vertikálních úhlů k cílům ve 

vzdálenosti 100 m až 900 m, dle vztahu: 
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kde  „delta alfa“  je úhlová oprava (kladná) v úhlových minutách,  
         D – vzdálenost cíle v metrech.                                                                

 
     VAROVÁNÍ: Dálkoměr KTD-1 je osazen LASERem o výkonu větším jak 5 
mW. Při zasažení očí hrozí nebezpečí částečné nebo úplné ztráty zraku. 
Záření může ohrozit zrak do vzdálenosti 4 km ve dne a 7 km v noci. Je 
zakázáno mířit na lidi, obydlené objekty či vozidla, dívat se do objektivu 
zapnutého přístroje, dívat se směrem k pomocnému hranolovému 
koutovému odražeči a používat tento odražeč při měření vzdáleností 
kratších než 4 km. Při měření blízkých cílů, nebo cílů s lesklým povrchem, je 
třeba při měření použít ochranné brýle nebo před stiskem tlačítka spoušť 
zavřít oči.  
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