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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní způsoby tvorby bezvýkresové 

dokumentace. První část práce popisuje bezvýkresovou dokumentaci a její přínosy, 

vysvětluje pojem Product Manufacturing Information a také přibližuje dotykové metody 

měření dílů pomocí souřadnicových měřicích strojů. Druhá část práce je věnována 

praktické ukázce tvorby bezvýkresové dokumentace za pomoci automatických nástrojů 

pro tvorbu 3D anotací na modelu a následné využití těchto anotovaných modelů při 

tvorbě plánů měření, které se využívají při kontrole dílů na CMM. Tyto nástroje by měly 

přinést značnou úsporu času a zjednodušení práce. Cílem práce je ověřit, jak spolehlivě 

tyto nástroje fungují a jestli se v jejich současném stavu vyplatí je používat. 

 

Klíčová slova: bezvýkresová dokumentace, PMI data, MBD, metrologie, CAD formáty, 

CMM 

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is focused on modern methods of drawingless documentation 

creation. The first part of the thesis describes the drawingless documentation itself and 

its benefits, explains the concept of Product Manufacturing Information and also 

describes the tactile methods of parts measuring using coordinate measuring machines. 

The second part of the work is devoted to a practical demonstration of the creation of 

drawingless documentation with the help of automatic tools for creating 3D annotations 

on the model and the subsequent use of these annotated models in the creation of 

measurement plans, which are then used in the inspection process on the CMM. These 

tools should bring significant time savings and simplify work. The goal of the work is to 

verify how reliably these tools work and whether it is worth using them in their current 

state. 

 

Keywords: drawingless documentation, PMI data, MBD, metrology, CAD formats, CMM 
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Přehled použitých zkratek 

2D two-dimensional (dvojrozměrný) 

3D three-dimensional (trojrozměrný) 

AP Application Protocol 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CMM Coordinate Measuring Machine 

CNC Computer Numerical Control 

CT Computed Tomography 

ISO International Organization for Standardization 

MBD Model Based Definition 

PMI Product Manufacturing Information 

RPS Reference Point System 
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Úvod 

Ve strojírenství je každá úspora nákladů vítaná. Z toho důvodu se s příchodem 

digitalizace začala prosazovat bezvýkresová dokumentace, která by měla kromě úspory 

práce a času usnadnit i předávání informací mezi konstruktéry, výrobou a kontrolním 

střediskem. 

 V dnešní době je ke tvorbě bezvýkresové dokumentace možné využít pokročilých 

nástrojů. CAD softwary nabízejí nástroje k automatické tvorbě PMI dat (Product 

Manufacturing Information), což jsou v podstatě stejné informace, které bývají 

obsažené v klasických výkresech, jen přenesené do 3D.  Softwary určené k programování 

souřadnicových měřicích strojů zase nabízejí nástroje k automatické tvorbě plánů 

měření založených právě na datech PMI. Cílem této práce je zjistit, jak spolehlivě tyto 

nástroje fungují. 
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1. Způsoby předávání informací o výrobcích 

Jednou ze základních schopností člověka je schopnost dorozumívat se. Ve vědních 

oborech, obzvláště pak v technice, je navíc důležité umět se dorozumět co možná 

nejefektivněji, tzn. jasně, stručně a jednoduše. Z toho důvodu se k vyjádření představ 

nejčastěji využívá grafický způsob. [1] 

 K předávání informací ve strojírenství slouží především technické výkresy. 

V poslední době se však stále více prosazuje tzv. bezvýkresová dokumentace. [1] 

 Na obr. 1 je názorná ukázka vývoje výkresové dokumentace až k dokumentaci 

bezvýkresové. 

 

Obr. 1: Přehled způsobů předávání technické dokumentace [2] 

1.1 2D výkres 

Základním médiem pro uchovávání a přenos informací o výrobcích jsou klasické 

2D výkresy. Dříve se kreslily ručně, až zhruba v 90. letech 20. století se k jejich tvorbě 

začal v souvislosti s masivním rozšířením výpočetní techniky do podniků i domácností 

používat počítač. [1] 

 Prvním stupněm počítačové tvorby technických výkresů byly 2D CAD programy. 

Postup byl v podstatě stejný jako při ručním kreslení, jen se celý proces značně urychlil 

a zjednodušil. Nedlouho poté přišly 3D CAD programy, které se používají dodnes. [1] 
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Tvorba výkresu ve 3D CAD systému probíhá tak, že konstruktér nejdříve vytvoří 

3D model a ten následně přímo využije k sestavení výkresu. Toto propojení modelu 

s výkresem má za následek to, že při jakékoliv úpravě modelu dojde automaticky 

k aktualizaci výkresu, což může být bráno jako výhoda i jako nevýhoda. [1; 3] 

 Při tvorbě 2D výkresů je nutné dbát na zásady technického kreslení, které jsou 

v dnešní době stanoveny normami. Díky nim by měl být každý technik schopen 

porozumět jakémukoliv výkresu, který se mu dostane do ruky. I tak ale může být celý 

proces tvorby a čtení výkresů poměrně náročný a zdlouhavý, a tak se můžeme setkat i se 

zjednodušenými výkresy, které obsahují minimum kót. [1] 

1.2 Zjednodušený 2D výkres 

Tento způsob přenosu informací je jakýmsi přechodem mezi klasickým 2D výkresem 

a bezvýkresovou dokumentací. Klíčovým prvkem je zde 3D CAD model, který poskytuje 

veškeré potřebné informace o tvaru a rozměrech všech prvků součásti. Ke zdůraznění 

nejdůležitějších prvků je však model doplněn ještě zjednodušeným výkresem, na němž 

jsou vyznačeny právě tyto důležité prvky spolu s rozměry a tolerancemi, které se k nim 

vztahují. Nastane-li situace, kdy se informace z výkresu neshodují s modelem, je vždy 

rozhodující model. [4] 

1.3 Bezvýkresová dokumentace 

Moderním způsobem předávání informací o výrobcích mezi podniky či mezi jednotlivými 

úseky podniku je bezvýkresová dokumentace neboli Model Based Definition (MBD). 

V tomto případě je 2D výkres zcela eliminován a všechny informace o dílu, jež bývají 

standardně součástí technické dokumentace, jsou nyní uložené rovnou ve 3D CAD 

modelu samotném. Hovoříme tedy o anotovaném modelu. Data, která jsou součástí 

modelu, nazýváme Product Manufacturing Information (PMI). [5] 

 K tvorbě anotovaných modelů je využíván CAD software. K prohlížení anotovaných 

modelů však není nutně zapotřebí, pokud se daný soubor převede např. do formátu 

3D PDF. Pak už stačí jen mít k dispozici prohlížeč 3D objektů, který s nimi umožňuje 

i manipulovat (otáčet, přibližovat apod.). [6] 
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1.3.1 Výhody MBD oproti klasickým 2D výkresům 

Jednou z největších výhod bezvýkresové dokumentace je možnost nahrání do ostatních 

softwarů využívaných v průběhu výrobního nebo kontrolního cyklu. Dnešní 

CAM softwary a softwary pro tvorbu měřicích programů na souřadnicových měřicích 

strojích (CMM) dokáží PMI data přečíst a rovnou s nimi pracovat. Není tedy potřeba 

navrhovat dráhy nástroje nebo sestavovat plány měření ručně, většinou stačí pouze 

upravit libovolné parametry vygenerovaných strategií. [5] 

 Mezi výhody vyplývající z absence výkresů patří eliminace chyb, které hrozí 

při jejich tvorbě, a také úspora úložiště a u složitějších dílů úspora času. MBD by mělo 

rovněž zaručovat úsporu nákladů. Pochopení anotovaného modelu navíc nevyžaduje 

tolik odborných znalostí, jako čtení výkresů, protože není zcela nutné umět si 2D pohledy 

představit ve 3D. [5] 

 Další výhoda MBD spočívá v aktuálnosti dat. Před nástupem bezvýkresové 

dokumentace bylo v případě provedení změn na modelu nutné odstranit z oběhu 

všechny neaktuální výkresy a vydat nové verze. Dojde-li však k úpravě na 

3D anotovaném modelu, upraví se automaticky i samotné anotace a tím pádem všichni, 

kdo mají k modelu přístup, pracují vždy s aktuální verzí. Navíc se díky tomu šetří 

papírem. [5; 7] 

 MBD je výhodné také proto, že dokáže zachytit vlastnosti dílu již ve fázi vývoje, kdy 

ještě nemá díl finální podobu, nebo zatím nebylo rozhodnuto o rozměrech či 

požadovaných tolerancích. [5] 

1.3.2 Problémy spojené se zaváděním MBD 

Většímu rozšíření bezvýkresové dokumentace brání především široce rozšířený názor, 

že vytvořit na modelu data PMI bude zdlouhavější, náročnější a dražší proces než tvorba 

2D výkresu. Nejnákladnější položkou celé bezvýkresové dokumentace přitom bude 

pravděpodobně pořízení hardwaru, na kterém si budou příslušní operátoři zobrazovat 

anotovaný 3D model, a k tomu určený zobrazovací software. U podniků, které již 

používají některý z CAD systémů, jenž má implementovanou funkci anotování modelů, 

náklady na tyto softwary ve větší míře neporostou. Bude však potřeba příslušné 

zaměstnance proškolit. [5; 8; 9] 
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Zjednodušený příklad časové náročnosti tvorby 2D výkresu a tvorby anotovaného 

modelu ve skutečném podniku je uveden v tabulce 1. Za účelem porovnání těchto dvou 

způsobů tvorby technické dokumentace byla použita sestava tvarově složitějších dílů 

a z výsledků vyplývá, že se v tomto případě potvrdila avizovaná výhoda bezvýkresové 

dokumentace. Nelze ale říct, že se MBD vždy ukáže jako časově méně náročný způsob 

tvorby technické dokumentace, poněvadž záleží na více faktorech než jen na složitosti 

součásti, a to např. na používaném softwaru, zkušenostech zaměstnance atd. 

 

Tabulka 1: Časové porovnání tvorby výkresů a tvorby MBD u sestavy dílů s větší tvarovou složitostí [9] 

 
2D výkres 

(v minutách na zaměstnance) 

Bezvýkresová dokumentace 

(v minutách na zaměstnance) 

Tvorba 2D výkresů 150–220 0 

Tvorba bezvýkresové 

dokumentace + vydání 

souboru ve 3D PDF 

0 35–55 

Kontrola 2D výkresů a 3D 

modelů 
75–130 30–45 

Celkový čas 225–350 65–100 

 

Další překážkou při implementaci MBD může být hrozba toho, že se některá potřebná 

data do modelu neuloží správně. Tato nepříjemnost může nastat především při exportu 

3D modelu z nativního formátu příslušného CAD systému do některého z neutrálních 

formátů pro snadnější přenos. [6] 
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2. Product Manufacturing Information (PMI) 

Všechny informace o produktu, které bývají zobrazené na standardních výkresech, je 

možné reprezentovat PMI daty přímo na 3D modelu. Lze tedy říci, že anotovaný model 

se skládá ze samotného modelu a PMI dat („3D kót“), jak je znázorněno na obr. 2. [10] 

 

 

Obr. 2: Model popsaný PMI daty [5] 

 

Pomocí PMI dat lze popsat nejen geometrii součásti (tzn. rozměry a geometrické 

tolerance), ale také další specifikace. Těmi můžou být např. požadavky na výslednou 

kvalitu povrchu, požadavky na materiál, popisy svarů, poznámky k montáži apod. [10] 

2.1 Dělení PMI dat 

Na PMI data bývají obecně kladeny dva požadavky. Buď mají sloužit pouze k popisu 

modelu a lepší orientaci člověka, anebo jsou určená k dalšímu použití v jiných 

softwarech. Rozlišujeme tedy PMI data sémantická a nesémantická. [10] 

 

2.1.1 Sémantická PMI data 

Sémantická neboli reprezentační PMI data matematicky přesně reprezentují jednotlivé 

prvky součásti. [10] 
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Tato data bývají rozpoznána ostatními softwary, jež dokáží zpracovat anotace na modelu 

a dále s nimi pracovat. Příkladem takového softwaru mohou být CAM systémy, které 

dokáží díky PMI datům na modelu automaticky vygenerovat dráhy nástroje. Softwary 

pro řízení souřadnicových měřicích strojů zase na základě anotovaného modelu umějí 

automaticky vytvořit plán měření. [11] 

2.1.2 Nesémantická PMI data 

Nesémantická neboli prezentační či grafická PMI data jsou určena pro snadnější 

zpracování informací člověkem, a proto velmi záleží na jejich provedení a uspořádání. 

Softwary s nimi nedokáží nijak pracovat. [10] 

 Grafický rozdíl mezi nesémantickými a sémantickými daty je zobrazen na obr. 3. 

 

Obr. 3: Rozdíl mezi nesémantickými a sémantickými PMI daty [12] 

 

Méně patrný je rozdíl na obr. 4. Obě anotace sice vypadají totožně, avšak na obrázku 

vpravo si lze všimnout drobné změny – označených děr. 

 

 

Obr. 4: Rozdíl v zobrazení sémantických a nesémantických dat v CAD softwaru [13] 

 

Z označení děr vyplývá, že se jedná o model opatřený reprezentačními (sémantickými) 

PMI daty, protože program rozeznal počet i polohu spolu souvisejících děr. Kdybychom 

tento model nahráli do CAM softwaru, neměl by problém s vytvořením drah pro jejich 

výrobu. V levé části obr. 4 jsou však data pouze prezentační. V označení díry je sice 
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zapsán počet děr, ale ve skutečnosti je kóta přiřazena pouze té díře, ke které ukazuje. 

Pokud bychom tedy nahráli do CAM softwaru tento model, buď by anotace nebyly 

zobrazeny vůbec, anebo by nebyly zpracovány správně. 

2.2 Příklady zobrazení PMI dat 

V kapitolách 2.2.1 až 2.2.4 jsou uvedeny názorné příklady popisu prvků součástí za 

použití PMI dat. 

2.2.1 Rozměry 

Na obr. 5 a obr. 6 je znázorněn způsob 3D kótování průměrů, zkosených hran, metrických 

závitů a délkových rozměrů. 
 

 

Obr. 5: Popis hřídele pomocí PMI dat (průměry, zkosení, závity) 
 

 

Obr. 6: Popis hřídele pomocí PMI dat (délkové rozměry) 

2.2.2 Základny a geometrické tolerance 

Na obr. 7 je zobrazen způsob kótování základen a geometrických tolerancí. Zároveň je 

do modelu zanesena i kóta popisující průchozí díru s válcovým zahloubením. Tento 
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kompaktní způsob zápisu má pozitivní vliv na přehlednost anotací nejen u složitějších 

dílů, kde se očekává větší množství kót, a proto se v bezvýkresové dokumentaci používá 

zcela běžně i u jednoduchých součástí.  

 

Obr. 7: Popis desky pomocí PMI dat (základny, geometrické tolerance) 

2.2.3 Drsnosti povrchu, svary a poznámky 

Na obr. 8 je zachycen způsob popisování drsnosti povrchu a zápisu poznámek. Změna 

barvy písma poukazuje na to, že se jedná o nesémantická PMI data.  

 

 

Obr. 8: Popis hřídele pomocí PMI dat (drsnosti povrchu, poznámky) 

 

Obr. 9 ilustruje způsob zápisu svarů pomocí PMI dat. I v tomto případě se jedná pouze 

o data nesémantická. 
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Obr. 9: Popis svařence pomocí PMI dat (svary) 

2.3 Možnosti tvorby PMI dat 

Jedním z úkolů bezvýkresové dokumentace je zrychlení celého procesu, proto dnes 

některé CAD systémy nabízejí nástroje pro automatickou tvorbu PMI dat. Automatická 

tvorba je založena na tom, že software sám rozpozná jednotlivé prvky modelu a na 

základě jejich vlastností vytvoří rozměrové kóty a geometrické tolerance. Například 

v CAD systému SolidWorks stačí k automatickému vygenerování PMI dat zvolit základny 

a vybrat prvky, které chceme okótovat. [5; 14] 

 Většina CAD softwarů dnes poskytuje také možnost filtrace PMI dat, či alespoň 

rozdělení 3D kót do jednotlivých pohledů pro lepší přehlednost. [5] 

2.4 Formáty umožňující přenos PMI dat 

Obecně se rozlišují dvě velké skupiny formátů, ve kterých můžeme CAD soubory ukládat, 

a to sice nativní formáty a přenosové (neutrální) formáty. [15] 

 Pod pojmem nativní formát se rozumí takový formát, ve kterém daný software 

vytváří a ukládá soubory při výchozím nastavení (tzn. když si nevybereme žádný formát 

z nabídky při ukládání souboru). Nativní formát zachovává všechna data včetně PMI 

vytvořených na modelu, takže je teoreticky nejlepší cestou pro sdílení souborů. 

Problémem však je, že každý CAD systém má svůj vlastní nativní formát a formáty 

ostatních CAD softwarů buď neumí přečíst vůbec, nebo jen omezeně. [15; 16] 

 Přenosové formáty naproti tomu kompatibilitu mezi jednotlivými CAD systémy 

zaručují. Bohužel se ale při konverzi z nativního formátu do neutrálního část dat 

ztrácí. [15] 
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Na obr. 10 je znázorněno schéma procesu výměny dat mezi dvěma odlišnými 

CAD systémy. Je zřejmé, že dvojitý překlad původních dat bude mít za následek ztrátu 

části z nich. 

 

Obr. 10: Přenos dat mezi dvěma CAD systémy [15] 
 

V následující podkapitole jsou uvedeny neutrální formáty, které umožňují přenos PMI 

dat. Je-li požadováno zachování sémantických PMI dat, jsou k dispozici formáty JT, STEP, 

a QIF. Stačí-li zachovat nesémantická PMI data, lze využít formátů IGES a 3D PDF. [17] 

 Známý je ještě formát ACIS, který standardně PMI data uchovávat nedokáže. 

Existuje však náhradní řešení popsané v kapitole 2.4.6. 

2.4.1 JT 

Tento binární otevřený formát byl vyvinut společností Siemens a představen v roce 

2007. Od roku 2012 je standardizován normou ISO. Umožňuje uchovávat geometrii 

modelu v původní kvalitě, materiál, hierarchii sestav, ale také PMI data. [17; 18] 

 Formát JT je rozšířen především mezi uživateli softwaru od firmy Siemens. 

Mnohem častěji se tedy setkáme s formátem STEP. [17] 

2.4.2 STEP 

Formát STEP je v současnosti nejrozšířenějším formátem pro sdílení CAD souborů. 

Poprvé byl představen v roce 1994, ale od té doby se neustále vyvíjí a patří také mezi 

standardy ISO. [17] 

 Rozlišují se tři typy formátu STEP podle toho, jaký aplikační protokol (AP) využívají. 

Tyto protokoly popisují, která data budou uchována po převedení souboru do formátu 

STEP. [19] 

 První dva typy se nazývají STEP AP203 a STEP AP214 a samostatně se s nimi dnes 

již skoro nesetkáme, jelikož ustoupily třetímu typu – formátu STEP AP242. Ten však 

vznikl sloučením obou předchozích typů, a tak s nimi vlastně pořád pracujeme, jen 

nepřímo. STEP AP242 umožňuje přenos sémantických PMI dat. [12; 17] 
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2.4.3 QIF 

Formát QIF byl představen teprve v roce 2013 a je nejmladším přenosovým formátem, 

pomocí něhož lze zachovat sémantická PMI data i po exportu z nativního formátu. Stejně 

jako formáty JT a STEP je součástí norem ISO. [17; 20] 

 QIF by měl být obzvlášť vhodný pro využití v metrologii, konkrétně k programování 

souřadnicových měřicích strojů. Bohužel ale zatím není natolik rozšířen. [20] 

2.4.4 IGES 

Formát IGES byl představen roku 1980 jako vůbec první přenosový formát. Dnes se sice 

stále používá, ale aktualizován byl naposledy v roce 1996, z čehož plyne, že sám o sobě 

PMI data podporovat nemůže. Existují však softwary, které dokáží v tomto formátu 

zachovat PMI data alespoň jako nesémantická. Takto upravený IGES soubor pak ale 

nelze použít jako vstup pro další software. [17; 21] 

2.4.5 3D PDF 

3D PDF je dalším z formátů, jež je standardizován normou ISO. Tento formát umožňuje 

ukládat pouze nesémantická PMI data, takže se používá k prohlížení anotovaných 

modelů v tu chvíli, kdy není k dispozici CAD software. [17] 

 Soubory v tomto formátu lze otevřít pouze v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat. 

Díky tomu je však velmi snadné 3D PDF soubory prohlížet i na tabletech a chytrých 

telefonech. [17] 

2.4.6 ACIS 

Tento formát se na trhu vyskytuje již od roku 1989 a vyvíjí ho firma Spatial. Ta spadá pod 

společnost Dassault Systèmes, vývojáře CAD systémů SolidWorks a CATIA. Soubory ve 

formátu ACIS poznáme podle přípony .sat nebo .sab. [17; 22] 

 ACIS sám o sobě nedokáže zachovat sémantická PMI data. [17] Při přímém exportu 

anotovaného modelu do tohoto formátu se tedy anotace ztratí. Pokud však nahrajeme 

anotovaný model v některém vhodnějším přenosovém formátu do softwaru ZEISS 

Calypso, software si tento model přeloží do svého výchozího formátu, kterým je právě 

ACIS a PMI data zůstanou zachována. Tento software byl využit v praktické části práce. 
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3. Souřadnicové měření 

Souřadnicový měřicí stroj (CMM) je zařízení řízené počítačem určené pro snímání bodů 

v prostoru dané souřadné soustavy. Samotný stroj se skládá z těla stroje (v němž 

nalezneme pohonný systém a odměřovací systém) a snímacího systému. [23] 

 Souřadnicové měřicí stroje mohou být uspořádané buď v kartézském souřadném 

systému, tzn. že odměřují v navzájem kolmých osách X, Y a Z, anebo nekartézsky. 

Nekartézské měřicí stroje pracují např. ve sférickém systému, ale software dodávaný 

k CMM dokáže tento systém převést na kartézský. [24] 

 Popis částí stroje s kartézským uspořádáním a CNC řízením je uveden na obr. 11. 
 

 
 

Obr. 11: Kartézsky uspořádaný stroj (1 – osa X, 2 – osa Y, 3 – osa Z, 4 – snímací hlava, 5 – konfigurace 
snímačů, 6 – ovládací panel, 7 – řízení stroje, 8 – základna stroje, 9 – stůl pro umístění součásti) [24] 

 

3.1 Princip souřadnicového měření 

Princip souřadnicového měření spočívá ve snímání jednotlivých bodů z povrchu měřené 

součásti nacházející se v pracovním prostoru stroje. Poloha nasnímaných bodů se vždy 

vztáhne k předem určenému nulovému bodu. Z takto získaných bodů se vypočítají 

geometrické prvky a z geometrických prvků se pak vypočítají charakteristiky (rozměry 

a geometrické tolerance). [24; 25] 
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Při měření na CMM se rozlišuje souřadný systém stroje a souřadný systém měřené 

součásti. Pro jednodušší interpretaci výsledků se před začátkem měření provádí 

tzv. vyrovnání součásti, při němž se osy stroje přiřadí k osám měřené součásti a vznikne 

tak lokální souřadný systém. Pro jednoznačnou definici tohoto systému je potřeba 

nasnímat na součásti alespoň šest bodů, to znamená odebrat tělesu všech šest stupňů 

volnosti. [23; 24] 

3.2 Možnosti vyrovnání součásti 

Vyrovnání součásti lze provést několika způsoby. První z nich se nazývá standardní 

metoda nebo také rovina-přímka-bod (R-P-B nebo 3-2-1). Rovina je definována třemi 

body, přímka dvěma a bod jedním, tj. dohromady požadovaných šest bodů. R-P-B 

způsob je však použitelný pouze tehdy, měříme-li díl typu kostka nebo deska. Pokud není 

možné vyrovnat součást tímto způsobem, musíme využít jiných geometrických prvků 

dílu. [23; 24] 

 Tabulka 2 uvádí minimální potřebný počet naměřených bodů pro popis základních 

geometrických elementů. 

 

Tabulka 2: Minimální počet bodů potřebných k popisu elementů [23] 

Element 
Minimální 
počet bodů 

Přímka 2 

Rovina 3 

Kružnice 3 

Elipsa 4 

Koule 4 

Válec 5 

Kužel 6 
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Další možností vyrovnání součásti je 3D připasování neboli metoda Best-fit, která se 

používá u tvarově složitějších dílů s obecnými tvarovými plochami, kde nelze nalézt 

dostatek základních geometrických prvků. V tomto případě se na tělese vybere několik 

bodů rovnoměrně rozložených po povrchu tak, aby zabránily posuvu dílu ve všech 

směrech. [24] 

 V automobilovém a leteckém průmyslu se lze často setkat s metodou RPS 

(Reference Point System), která umožňuje daný díl vyrovnat v souřadném systému 

většího montážního celku. Je však potřeba mít na součásti zavedené referenční 

body. [24] 

3.3  Snímací systémy 

Snímací systémy pro souřadnicové měřicí stroje rozdělujeme do dvou základních skupin, 

a to na kontaktní (dotykové) a bezkontaktní (bezdotykové). [24] Další dělení je 

zakresleno ve schématu na obr. 12. 

 

 

Obr. 12: Rozdělení snímacích systémů pro CMM [24] 

 

3.3.1 Bezkontaktní snímací systémy 

Bezkontaktní snímací systémy využívají ke snímání součásti různé fyzikální principy. Na 

rozdíl od dotykového snímání bezkontaktně naměřené body skutečně odpovídají bodům 

ležícím na povrchu součásti. [23; 25] 

Snímací 
systémy

Kontaktní

Pevné

Spínací Skenovací

Otočné

Bezkontaktní

Optické

Laserové Kamerové
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Výhodou bezdotykových snímačů je, že dokáží snímat více bodů z povrchu součásti 

najednou a urychlit tak celý proces měření. [24; 25] 

 Laserové snímací systémy se skládají ze zdroje laserového světla a optického 

detektoru. Princip skenování bodů spočívá ve vyslání laserového paprsku kolmo na 

měřený předmět a zpětného odražení paprsku, jenž je následně zachycen detektorem 

(optoelektrickým senzorem). Vyhodnocení polohy bodu se pak provádí na základě 

triangulace nebo interferometrie. [23] 

 Kamerové snímací systémy fungují na principu přechodu světla tak, že kamera 

snímá body na hranicích přechodů světlá-tmavá nebo tmavá-světlá. Jednou kamerou lze 

měřit pouze v rovině. [23] 

 Všechny optické snímače mají tu nevýhodu, že kvalita snímání je závislá na 

odrazivosti povrchu měřené součásti a také na osvětlení prostoru, v němž se snímače 

používají. [24] 

 Výpočetní tomografie pracuje na principu rentgenového zařízení, takže umožňuje 

získat informace i o vnitřní struktuře dílu. Měřená součást se umístí na otočný stůl 

a prozáří se rentgenovými paprsky, které následně zachytí detektor a zpracuje počítač. 

Postupným otáčením součásti kolem svislé osy vznikne několik řezů, které se poté spojí 

dohromady a vytvoří objemový model měřeného tělesa. Výstupem je mrak bodů, 

přičemž každý bod nese informace o propustnosti objektu v daném místě. [23] 

 Nevýhodou výpočetní tomografie je, že schopnost prozáření součásti závisí na 

hustotě materiálu, ze kterého je vyrobena. Materiály s vyšší hustotou se prozařují hůře 

a schopnost prozáření tedy záleží na jejich tloušťce. [24] 

3.3.2 Kontaktní snímací systémy 

Měření kontaktními snímacími systémy spočívá ve fyzickém kontaktu snímače 

s měřenou součástí. Z této skutečnosti plyne hlavní nevýhoda dotykového měření, a to 

sice možný vznik deformací způsobený přítlačnou (měřicí) silou snímače. Naproti tomu 

je však dotykové měření nejpřesnější metodou. [23; 24] 
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3.4 Dotykové měření 

Výsledkem dotykového měření je síť bodů, jimiž prokládáme ideální tvar. Body 

naměřené kontaktním způsobem je však potřeba zkorigovat o poloměr kuličky, jelikož 

souřadnicový stroj odečítá souřadnice indikovaného bodu měření, ne skutečného bodu 

dotyku. Korigovaný bod však stále nemusí být totožný se skutečným bodem dotyku, 

a tím pádem vzniká chyba měření, jak je znázorněno na obr. 13. [23; 25] 

 

Obr. 13: Znázornění bodů při dotykovém snímání [23] 

 

Snímací dotyk, jenž je součástí snímacího systému, nemusí být pouze ve formě kuličky. 

Lze se setkat i se snímači v podobě válečků, talířků nebo kuželů, avšak kulové snímače 

jsou nejčastější. Obvykle se vyrábějí z rubínu už od průměru 0,12 mm, ale prodávají se 

i kuličky vyrobené z nitridu křemíku nebo diamantu. [24; 26] 

 U souřadnicových strojů řízených počítači se využívají elektrokontaktní snímací 

systémy, které se dál rozdělují na systémy spínacího typu (spínací sondy) a systémy 

snímacího typu (skenovací sondy). [23] 

 Spínací sondy v okamžiku dotyku s měřenou součástí vyšlou signál, který způsobí 

okamžité zastavení pohybu snímací hlavy a dojde k odečtení aktuálních souřadnic. [23] 

 Skenovací sondy jsou při měření v nepřetržitém kontaktu s povrchem měřeného 

předmětu, a body tak snímají spojitě. Probíhá to tak, že řídicí systém stroje vypne přítlak 

ve chvíli, kdy zaznamená kontakt sondy s objektem a zapne pohony příslušných os, čímž 

se zajistí, že sonda bude v trvalém kontaktu s předmětem. Skenovací sondy však dokáží 

pracovat i ve statickém režimu, kdy snímají jednotlivé body stejným způsobem jako 

spínací sondy. [23] 



26 
 

Skenování povrchu součásti je umožněno díky paralelogramům, které se nacházejí 

v pouzdře snímací hlavy, jak je ukázáno na obr. 14. [23] 
 

 

Obr. 14: Konstrukce snímací hlavy [24] 

 

Rozlišují se dva typy snímacích hlav, pevné a otočné (indexovatelné). Indexovatelné 

hlavy umožňují libovolné natočení snímací sondy v prostoru. Pevné hlavy se sice nedají 

natáčet, ale zato dosahují vyšších přesností. [23] 

3.5 Konstrukce kartézských CMM  

Kartézsky uspořádané souřadnicové měřicí stroje se podle typu konstrukce dělí na 

stojanové (obr. 15a), výložníkové (obr. 15b), portálové (obr. 15c) a mostové 

(obr. 15d). [23] 
 

 

 

Obr. 15: Druhy kartézských CMM podle typu konstrukce [23] 

 

Portálové CMM jsou asi nejběžněji se vyskytujícím typem a vyrábějí se ve dvou 

provedeních, buď s pohyblivým portálem nebo pevným portálem. Pevný portál vyžaduje 

pohyblivý stůl. [23] 

 

a)                           b)                                  c)                                   d) 



27 
 

Nejrozšířenějším typem CMM v automobilovém a leteckém průmyslu je souřadnicový 

stroj s mostovou konstrukcí, jenž se vyznačuje velkou kapacitou pracovního 

prostoru. [25] 

3.5.1 Materiály používané pro konstrukce CMM 

Nejdostupnějším materiálem nejen pro konstrukci souřadnicových měřicích strojů je 

jednoznačně ocel. Kvůli své vysoké hmotnosti a vysoké teplotní roztažnosti se však 

většinou využívá pouze k výrobě základů pro velké měřicí stroje. [24] 

 Významným konstrukčním materiálem je hliník (a jeho slitiny), jehož výhoda tkví 

v nízké hmotnosti. Hliník má sice vysokou teplotní roztažnost (téměř dvojnásobnou 

oproti oceli), ale také vysokou teplotní vodivost. To má za následek rovnoměrné 

rozvedení tepla konstrukcí stroje, což znamená lineární prodloužení konstrukce, které 

se dá dobře kompenzovat. [24] 

  Dalším materiálem jsou uhlíkové kompozity, jejichž vlastnosti záleží na jejich 

struktuře, např. na typu a směru vláken. Obecně však lze říci, že se jedná o materiály 

s nízkou hmotností, vysokou pevností a dobrou teplotní stabilitou. Nevýhodou je vysoká 

cena. [24] 

 Ke konstrukci souřadnicových měřicích strojů se využívá i keramika. Jejími 

výhodami jsou opět vysoká pevnost a teplotní stabilita, ovšem cena keramiky je velmi 

vysoká, takže se přistupuje ke kombinování s jinými materiály. [24] 

 Posledním ze základních materiálů pro výrobu CMM je granit (žula), který vyniká 

svou otěruvzdorností, dobrým pohlcováním vibrací a teplotní stabilitou. Hmotnost 

granitu je však značná, a tak se z něj většinou vyrábějí desky, na které se upínají součásti 

určené k měření. [24] 
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4. Představení zadaného dílu 

K provedení praktické části této práce byla vybrána součást zobrazená na obr. 16. Jedná 

se o rozměrově menší, avšak tvarově složitější díl. 

  

Obr. 16: Zadaná součást 

 

4.1 Možné způsoby kontroly zadaného dílu 

Zadaná součást má lesklý povrch, měření optickými snímacími systémy je tudíž 

nevhodné. Nanesení zmatňující vrstvy by sice odstranilo problém odrazivosti povrchu, 

avšak tato vrstva by mohla zkreslit výsledky měření zvláště u rozměrově menších nebo 

přísněji tolerovaných prvků. 

 V úvahu připadá výpočetní tomografie, která umožňuje nasnímat více prvků dílu 

najednou, čímž výrazně redukuje čas potřebný k naměření celé součásti. Stále ještě 

nejpřesnější metodou je však dotykové měření na CMM. Některé prvky zadané součásti 

mají předepsané tolerance v řádu setin milimetru, a proto je tento způsob měření 

nejvhodnější volbou. 
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5. Tvorba PMI dat 

Cílem této kapitoly bylo zjistit, jak spolehlivě funguje nástroj pro automatické 

generování PMI dat v CAD systému SolidWorks 2019. Dále bylo zjišťováno, kolik času 

celý proces tvorby 3D kót zabere a jestli se tím pádem vyplatí automatický nástroj 

používat. 

5.1 Návrh tělesa pro verifikaci automatického kótování 

Před samotným generováním PMI dat na skutečné součásti byl vytvořen zkušební 

model, pomocí něhož bylo možné ověřit, zda konstrukční software generuje 

automatická PMI data správně, tzn. jestli detekoval všechny prvky na tělese a zda 

nechyběl některý důležitý údaj. Díky tomuto ověření pak bylo u kótování složitější 

součásti jasné, na co si dát pozor a co bude případně nutné dodělat ručně. 

 Těleso určené ke kontrole funkce automatického kótovacího schématu by se mělo 

skládat ze všech elementů, které se vyskytují na skutečném dílu. V případě zadané 

součásti se tedy jednalo o průchozí díru se závitem a kuželovým zahloubením, zaoblenou 

hranu, zkosenou hranu, výstupek a kapsu (drážku). Pro větší univerzálnost verifikačního 

tělesa byly přidány ještě další běžně se vyskytující prvky, a to slepá díra se závitem, 

průchozí díra s válcovým zahloubením a obecná tvarová plocha. 

 Ověřovací těleso, které je popsáno na obr. 17 a obr. 18, bylo vymodelováno přímo 

v softwaru SolidWorks.  

 

Obr. 17: Navržené ověřovací těleso (pohled č. 1) 
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Obr. 18: Navržené ověřovací těleso (pohled č. 2) 

 

Vygenerování PMI dat bylo provedeno přes funkci Automatické kótovací schéma, kterou 

lze najít na kartě MBD. Všechny další funkce, které byly při tvorbě PMI dat využity, se též 

nacházely na této kartě. 

 Před spuštěním automatického kótování stačilo vybrat základny, jak je znázorněno 

na obr. 19. 
 

 

Obr. 19: Výběr základen před spuštěním automatického kótování 

 

Na obr. 20 je výsledek automatického kótování. Generování PMI dat bylo hotové do 

dvou sekund. 
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Obr. 20: Ověřovací těleso bezprostředně po automatickém vygenerování PMI dat 

 

Z výsledku automatického kótování vyplynulo hned několik skutečností: 

1. Po automatickém okótování součásti bylo nutné kóty přeskupit, případně rozdělit 

do pohledů tak, aby bylo celé zobrazení přehledné. Jednalo se sice o sémantická 

PMI data, takže teoreticky nezáleželo na jejich uspořádání, ale pro člověka, který by 

se v nich potřeboval zorientovat, byl výchozí stav nepřijatelný. 

2. U všech prvků byly předepsané tolerance, jejichž hodnoty byly přednastavené 

softwarem. Bylo by tedy lepší nastavit si vlastní výchozí hodnoty ještě před 

spuštěním Automatického kótovacího schématu, aby se následně nemusely ručně 

přepisovat úplně všechny hodnoty. 

3. Některé prvky nebyly plně zakótované. Chyběla např. poloha drážky, děr, závitů 

a výstupku. Drážka neměla doplněnou velikost zaoblení. 

4. Software rozpoznal závity, ať byly vykreslené nebo zjednodušené. Detekoval 

i obecnou tvarovou plochu a její profil popsal správně jen geometrickou tolerancí. 

5. Díry a závity byly popsány kompaktním způsobem. 

6. Ke všem geometrickým tolerancím byl přidán požadavek maxima materiálu ( M ). 

7. Software nebyl konzistentní v zápisu desetinných čárek/teček a v zápisu počtu 

stejných prvků, jak je patrné z obr. 21. 
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Obr. 21: Nekonzistentnost zápisů v softwaru SolidWorks 

 

5.2 Nastavení programu SolidWorks 

Po ověření funkčnosti automatického generování PMI dat byl do CAD systému nahrán 

3D model zadané součásti. Jelikož byl model původně dodán ve formátu STEP, došlo při 

importu k překladu do nativního formátu programu SolidWorks. 

 Ještě před samotným kótováním reálné součásti bylo potřeba změnit jednotky 

dokumentu na milimetry. Následně bylo v návaznosti na zjištění z kapitoly 5.1 

provedeno přednastavení hodnot tolerancí, zobrazování popisů prvků apod. Byla k tomu 

využita nabídka Vlastnosti dokumentu. 

5.2.1 Kóty 

Jediná změna, která byla v nastavení kót provedena, bylo odebrání přebytečných nul 

u tolerancí, jak je znázorněno na obr. 22. 
 

 

Obr. 22: Nastavení softwaru SolidWorks (kóty) 
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5.2.2 Výchozí hodnoty tolerancí 

Nastavení výchozích hodnot tolerancí bylo provedeno přes nabídky ve skupině 

DimXpert. Příklad jedné nabídky a změněných hodnot je uveden na obr. 23. Hodnoty 

tolerancí byly voleny podle ISO 2768 – mK tak, aby zbylo co nejméně prvků, u nichž bude 

potřeba ruční přepsání tolerance. 
 

 

Obr. 23: Nastavení softwaru SolidWorks (výchozí hodnoty tolerancí) 

 

V nabídce Kóta umístění byl vybrán druhý způsob kótování šikmé roviny, než byl 

přednastaven programem. Zároveň došlo k úpravě hodnot tolerancí, jak je zobrazeno na 

obr. 24. 

 

Obr. 24: Nastavení softwaru SolidWorks (kótování šikmé roviny) 
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Dále byl v nabídce Geometrická tolerance zrušen požadavek maxima materiálu a byla 

provedena úprava některých hodnot tolerancí, jak je vidět na obr. 25. 

 

Obr. 25: Nastavení softwaru SolidWorks (geometrické tolerance) 

 

5.2.3 Způsob kótování prvků 

Posledním krokem nastavení, který byl proveden, byl výběr způsobu kótování 

jednotlivých prvků v nabídce Možnosti zobrazení. Změněn byl však jen způsob kótování 

drážky, jak je ilustrováno na obr. 26. Ostatní možnosti byly přednastavené už tak, aby 

byly prvky popisovány co nejmenším počtem 3D kót. 
 

  

 

Obr. 26: Nastavení softwaru SolidWorks (způsob kótování prvků) 

 

Celé nastavování programu trvalo maximálně deset minut. Nejvíce času zabralo 

vyhledávání ve strojnických tabulkách. 
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5.3 Tvorba PMI dat na zadané součásti 

Po nastavení programu byla spuštěna funkce Automatické kótovací schéma. Základny 

byly zvoleny podle výkresu a ostatní možnosti nebyly měněny, jak je vidět na obr. 27. 
 

 

Obr. 27: Výběr základen před spuštěním automatického kótování zadané součásti 

 

Generování PMI dat trvalo zhruba 7 sekund a výsledkem byla změť 3D kót na obr. 28. 

Díky tomu, že byl díl v předchozím kroku nastaven jako prizmatický, byly aplikovány 

tolerance polohy děr a výstupků. Jelikož však konverze z formátu STEP do nativního 

formátu CAD systému nedokázala zachovat kosmetické závity, byly softwarem 

považovány za klasické díry, jak si lze všimnout také na obr. 28 u červené šipky. 
 

  

Obr. 28: Model zadané součásti s automaticky vygenerovanými PMI daty 
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Aby byly závity rozpoznány opravdu jako závity, bylo nutné díry upravit. Nejdříve byla 

tedy odstraněna všechna již vygenerovaná PMI data a pak byly díry převedeny na 

kosmetické závity. Tento krok byl proveden přes příkaz Vložit. Další postup je ilustrován 

na obr. 29. 

 

Obr. 29: Vložení kosmetického závitu 

 

Následně bylo nutné označit všechny díry, které měly být brány jako závity a zvolit typ 

a velikost závitu, což znázorňuje obr. 30. 
 

 

Obr. 30: Tvorba kosmetických závitů 
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Po tvorbě kosmetických závitů bylo opět spuštěno automatické kótování se stejným 

nastavením základen. Jak je zřejmé z detailu na obr. 31, závit byl již vykreslen, stále však 

nebyl softwarem za závit považován. To znamená, že nebylo nutné před tvorbou 

kosmetických závitů mazat již vytvořená PMI data a stačilo smazat pouze kóty související 

s rozměry a tolerancemi těchto děr. 
 

 

Obr. 31: Kosmetický závit 

 

Všech šestnáct děr bylo tedy nutné ve stromu identifikovat, rozbalit a u každé smazat 

kótu průměru i tolerance polohy, jak je ukázáno na obr. 32. 
 

 

Obr. 32: Identifikace děr ve stromu součásti a jejich úprava 
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V dalším kroku bylo ručně vytvořeno pole prvků přes nástroj Prvek pole, jak ukazuje 

obr. 33. Tento krok bylo nutné provést z toho důvodu, aby se na kótě zobrazil celkový 

počet závitů. Ve stromu součásti vznikl nový prvek – Pole děr1. 
 

 

Obr. 33: Tvorba pole prvků 

 

Následně byl pomocí nástroje Kóta velikosti vybrán jeden ze závitů, čímž došlo 

k vytvoření kóty viditelné na obr. 34. Sice byla na kótu přidána poznámka „Strojový 

závit“, ale alespoň už software věděl, že se jedná o závity. 
 

 

Obr. 34: Ručně vytvořená kóta u závitů 

 

Nakonec byla ručně doplněna geometrická tolerance polohy závitů. K vytvoření této 

kóty byl využit nástroj Geometrická tolerance. Stačilo vyplnit požadované údaje (obr. 35) 

a označit některý ze závitů.  

 

Obr. 35: Ruční tvorba geometrické tolerance 
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Výsledný popis závitů tedy vypadal tak jako na obr. 36. Spojení obou kót do jedné 

provedl software automaticky.  

 

Obr. 36: Výsledek ručního označení závitů 

 

Průměr závitu a tolerance polohy se od té doby zobrazovaly ve stromu součásti u prvku 

Pole děr1 a prvky Válec10 až Válec25 již zůstaly prázdné. 

5.3.1 Úprava automaticky vygenerovaných 3D kót 

První úpravou, která byla provedena, bylo smazání všech geometrických tolerancí 

polohy kromě tolerance u závitů. Dále bylo třeba přepsat některé tolerance tak, aby 

korespondovaly buď s výkresem nebo normou ISO 2768. Některá toleranční pole zůstala 

však i tak příliš široká, takže při skutečné aplikaci anotovaného modelu by bylo potřeba 

tyto tolerance dále upravit. 

 Některé kóty bylo potřeba dodělat ručně pomocí nástrojů Kóta umístění a Kóta 

velikosti na záložce MBD (např. poloha kapsy a šířka drážky). Kóty u zaoblení se 

vygenerovaly ve formě kót průměrů, takže byly opraveny na kóty poloměrů způsobem, 

který je zobrazen na obr. 37. Tato úprava však měla za následek rozpad pole prvků 

zaoblení, a tak bylo nutné pole dotvářet ručně a okótovat znova stejným způsobem jako 

při kótování závitů. 
 

 

Obr. 37: Oprava zobrazení kóty z průměru na poloměr 
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Při pokusu o doplnění kót popisujících polohy závitů vydal software upozornění, že se 

jedná o nadbytečné kóty, protože v případě MBD je vždy k dispozici model, který nese 

všechny informace o poloze prvků. Za předpokladu, že byly vygenerovány tolerance 

polohy prvků, tedy není nutné polohy skutečně kótovat. 

 Problém se objevil také u popisu zkosení. Přestože byl v nastavení programu 

zvolen klasický styl kótování (velikost zkosení x úhel), bylo v tomto případě zkosení 

popsáno způsobem, který lze vidět na obr. 38. Tato skutečnost byla pravděpodobně 

dalším z následků konverze modelu z formátu STEP do nativního formátu CAD systému. 

Potvrzovala by to i skutečnost, že u ověřovacího tělesa, které neprošlo překladem, 

proběhlo okótování zkosení v souladu s nastavením programu. 
 

 

Obr. 38: Kóty zkosení vytvořené automatickým nástrojem 

5.3.2 Rozdělení 3D kót do pohledů 

Ke zpřehlednění anotovaného modelu rozdělil CAD systém jednotlivé 3D kóty do 

pohledů podle toho, jakým směrem byla která kóta orientována. Většina kót byla 

umístěna dobře, některé kóty však byly manuálně přesunuty do jiného pohledu, aby 

bylo lépe vidět, ke kterému prvku se vztahují. Přesunutí bylo provedeno kliknutím 

pravého tlačítka myši na danou kótu a výběrem možnosti Vybrat popisový pohled, kde 

se z nabídky vybrala požadovaná možnost. U této funkce byl vždy v závorce zapsán 

popisový pohled, v němž se kóta momentálně nacházela, což značně urychlilo práci. 

 Obr. 39 až obr. 43 ukazují všechny popisové pohledy, které byly u této součásti 

využity, navíc s již uspořádanými kótami. Uspořádání bylo nutné provést ručně. 

Software rozmístil kóty náhodně. 
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Obr. 39: Popisový pohled „Přední“ 

 

 

Obr. 40: Popisový pohled „Zadní“ 

 

 

Obr. 41: Popisový pohled „Horní“ 
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Obr. 42: Popisový pohled „Pravá“ 

 

 

Obr. 43: Popisový pohled „Kapsa“ 

 

Popisový pohled „Kapsa“ byl vytvořen pro ukázku dalších možností programu. Na kartě 

DimXpertManager stačilo kliknout pravým tlačítkem myši na složku Popisy a zvolit 

možnost Vložit popisový pohled. Následně bylo třeba vybrat rovinu, ve které se mají kóty 

nacházet. V tomto případě se jednalo o rovinu zadní. Poté bylo nutné se v dialogovém 

okně funkce přesunout šipkou do dalšího okna, kde došlo k výběru kót, které měly být 

přesunuty do tohoto nově vytvořeného pohledu. 

 V pohledu s názvem „Pravá“ byl vytvořen řez součástí, a to opět pro lepší orientaci 

v tom, k jakému prvku se která kóta vztahuje. Ke tvorbě řezu bylo využito 
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stejnojmenného nástroje. Na obr. 44 je názorná ukázka vytváření řezu zvolenou rovinou. 

Řez byl v daném případě veden počátkem souřadného systému součásti. Po vytvoření 

řezu pak bylo možné se přepínat mezi režimem řezu a součástí v celku kliknutím na 

funkci Řez. 

 

Obr. 44: Využití funkce Řez 

 

Detail řezu součásti je zobrazen na obr. 45. 
 

 

Obr. 45: Řez součástí 

5.4 Shrnutí výsledků automatické tvorby PMI dat 

Celý proces automatické tvorby PMI dat včetně přednastavení programu zabral zhruba 

75 minut. Velmi však záleží na zkušenostech uživatele a složitosti součásti. Samotné 

generování PMI dat je záležitostí několika sekund a nevyžaduje žádné zvláštní 

dovednosti. K provádění následných úprav je však již zapotřebí alespoň základní znalost 

prostředí SolidWorks, nástroje MBD a také zásad technického kreslení. Všechny 
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vyzkoušené funkce nástroje MBD byly vcelku intuitivní, ale přesto může nezkušenému 

uživateli kótování i jednodušších dílů trvat klidně několik hodin. 

 Překlad z formátu STEP do nativního formátu CAD systému měl za následek ztrátu 

informací o závitech, které se však daly znovu vytvořit. Konverze měla vliv i na způsob 

popisu zkosení a způsobila rozpad kontur (např. kapsy) na jednotlivé elementy. Jinak ale 

zůstala všechna data zachována. 

 Softwarem nebyly vygenerovány kóty polohy závitů a výstupku. Chyběly i velikosti 

kuželového zahloubení. Podle výkresu měly být na každou plochu modelu doplněny 

ještě geometrické tolerance tvaru profilu. Software však pokus o ruční doplnění těchto 

kót označil za zbytečný. 

 Ruční tvorba PMI dat není nijak složitá a ve výsledku by se asi i u tvarově 

jednodušších součástí dalo zvažovat využití funkce automatického kótování. Vyplatí se 

totiž jak z hlediska úspory času, tak z hlediska zjednodušení práce. Velkou výhodou 

automatického generování PMI dat je navíc to, že software provádí kontrolu způsobu 

kótování jednotlivých elementů dílu. Tím dochází k eliminaci rizika toho, že bude některá 

důležitá kóta chybět, nebo se naopak budou na dílu vyskytovat přebytečné kóty, které 

by akorát zhoršovaly přehlednost. 
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6. Tvorba plánu měření 

Ještě před importem anotovaného modelu do programu ZEISS Calypso 2021 byl v CAD 

systému SolidWorks proveden export modelu do formátu STEP AP242 pomocí k tomu 

určené ikony na liště MBD, jak je zobrazeno na obr. 46. Ke spuštění konverze stačilo 

zvolit název souboru a cílovou složku. Během překladu bylo možné pozorovat ukládání 

jednotlivých popisových pohledů, jelikož se model automaticky otáčel. Celý proces 

konverze do formátu STEP netrval déle než 15 sekund. 
 

 

Obr. 46: Export modelu do formátu STEP AP242 

 

Do programu Calypso byl nejdříve nahrán soubor v nativním formátu programu 

SolidWorks. Z obr. 47 je zřejmé, že sice došlo k importu některých PMI dat, avšak nebyla 

kompletní a navíc vůbec nebyl načten 3D model. 
 

 

Obr. 47: Výsledek importu modelu do programu Calypso (nativní formát) 

 

Pro ověření bylo nahráno těleso, které bylo původně navrženo k verifikaci 

automatického kótování, též v nativním formátu systému SolidWorks. Tento import 

proběhl úspěšněji. Nahrál se jak model, tak PMI data (obr. 48). V tomto případě chyběla 

pouze jedna kóta, a to hloubka drážky. Kóty zůstaly rozřazené do správných pohledů. 
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Obr. 48: Import ověřovacího tělesa s PMI daty do programu Calypso (nativní formát) 

 

Chyba při importu zadané součásti byla tedy zřejmě způsobena překladem formátu při 

prvotním nahrání do systému SolidWorks, ještě před vygenerováním PMI dat. Ověřovací 

součást překladem neprošla, a proto i import do programu Calypso proběhl úspěšněji. 

 Poté byl již nahrán model zadané součásti ve formátu STEP AP242. Import trval 

přibližně 5 sekund a proběhl úspěšně. Model se zobrazil a správně se nahrála i všechna 

PMI data včetně popisových pohledů. Čitelnost kót se však u modelu ve formátu STEP 

mírně zhoršila. Pro ukázku popisového pohledu „Pravá“ slouží obr. 49. 
 

 

Obr. 49: Popisový pohled „Pravá“ v programu Calypso 
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6.1 Tvorba konfigurace snímačů 

Aby bylo možné provést simulaci měření, bylo zapotřebí nejdříve sestavit konfigurace 

snímačů za využití nástroje Modul snímacího systému (SSC). Nejprve byl uložen 

referenční snímač pod názvem „MasterProbe“. Poté byla sestavena konfigurace 

„Probe1mm“ skládající se z prodlouženého upínacího talířku o délce vyložení 40 mm 

a kulového snímače v ose -Z s průměrem kuličky 1 mm a délkou dříku 25 mm. Při 

zvoleném způsobu upnutí měřené součásti nebylo nutné do konfigurace přidávat další 

snímače. Ke změření všech elementů dílu by měl stačit pouze tento snímač. 

 Konfigurace „Probe1mm“ je zobrazena na obr. 50. 
 

 

Obr. 50: Tvorba konfigurace snímačů 

 

Vytvořené konfigurace byly následně naimportovány do programu Calypso. 

6.2 Vyrovnání součásti 

Vyrovnání součásti bylo pro zvolený způsob upnutí provedeno standardní metodou za 

pomoci elementů znázorněných na obr. 51. Při skutečném měření by bylo nutné součást 

pro změření všech elementů jednou otočit o 180° podél osy X nebo Y. Při tomto 

vyrovnání by pak stačilo jen obrátit směr osy Z a případně ještě zvolit jinou rovinu 

zamezující rotaci součásti v prostoru. 
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Obr. 51: Vyrovnání měřené součásti standardní metodou 

 

Model byl následně uložen přes nabídku CAD soubor, zavřen, poté načten do nově 

vytvořeného plánu měření a znovu vyrovnán. Díky tomuto kroku bylo zajištěno, že se 

v režimu simulace srovná souřadný systém stroje se souřadným systémem součásti. 

 Dále byl určen bezpečnostní kvádr odvozením z CAD modelu. Vzdálenost hran 

kvádru od hran modelu byla ponechána na 10 mm. 

 Nakonec bylo přes funkci Modifikovat CAD model v režimu simulace provedeno 

umístění součásti na pracovní desku stroje. Součást byla navíc posunuta o 100 mm nad 

desku stroje kvůli předpokládanému upnutí. 

6.3 Přednastavení programu Calypso 

Přes nabídku Doplňky byl v Nastavení měření na kartě Dráhy pojezdu změněn odjezd na 

0,2 mm, a to kvůli měření závitů. Bezpečná vzdálenost měněna nebyla, takže zůstala 

rovna 0 mm. Na kartě SCAN rozsahy byla změněna minimální hloubka měření na 10 %, 

maximální hloubka měření na 90 % a vinutí spirály na 3. 

6.4 Možnosti automatické tvorby plánu měření 

Plán měření za využití anotací bylo možné vygenerovat několika způsoby, a to buď ze 

všech PMI dat, z vybraných PMI dat nebo ze zobrazených PMI dat. Byla také nabídnuta 

možnost vygenerovat jen charakteristiky nebo navíc i měřené elementy. Bohužel ale 

nešlo generování plánu spustit tlačítkem Vytvořit plán měření. Bylo nutné po označení 
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všech požadovaných PMI dat kliknout pravým tlačítkem myši na některou zvolenou 

anotaci nebo popisový pohled a zvolit možnost Vytvořit. 

 V programu Calypso bylo navíc možné vytvářet vlastní skupiny PMI dat pomocí 

možnosti Vytvořit úroveň z vybraných PMI. Ve stromu karty PMI se pak tyto skupiny 

zobrazily na stejné úrovni jako popisové pohledy ze 3D modelu. Všechny položky přidané 

do této skupiny zůstaly i v původním popisovém pohledu. 

 Příklad vytvořené skupiny je uveden na obr. 52. Na tomto obrázku si lze všimnout 

také toho, že se text anotací nezobrazuje správně. K této chybě došlo při práci 

s modelem. Následkem byla špatná čitelnost čísel případně jejich úplné vynechání. 

Ovlivněna byla však pouze čitelnost pro operátora, ne funkce programu. 
 

 

Obr. 52: Skupina PMI dat vytvořená v softwaru Calypso 

 

Obr. 53 znázorňuje příklad výsledku simulace měření elementu „Válec1“ pro výpočet 

charakteristiky průměru. Jak element „Válec1“, tak charakteristika „diameter“ byly 

vytvořeny automaticky z anotace „diameter“ (označena na obr. 53). Pro účel simulace 

byl zvolen rozptyl hodnot od -0,02 do 0,02. Z obr. 53 je také patrné to, že program 

Calypso správně převzal informace obsažené v datech PMI, v tomto případě jmenovitý 

průměr válce a zvolenou toleranci (± 0,3 mm). 
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Obr. 53: Výsledek simulace měření průměru válce 

6.5 Plán měření 

Pro účely této práce byl vygenerován plán měření pouze pro prvky a charakteristiky 

z popisového pohledu „Zadní“.  Některé vygenerované elementy byly smazány, jelikož 

patřily do jiného pohledu a při způsobu upnutí, který byl zvolen pro měření roviny 

„Zadní“, by byly neměřitelné. K vytvoření těchto prvků došlo kvůli tomu, že byly součástí 

pole, které bylo popsáno jednou kótou, i když se elementy nenacházely ve stejném 

popisovém pohledu. 

 Další provedenou úpravou bylo seřazení vygenerovaných elementů tak, aby 

nedocházelo ke zbytečným přejezdům. U každého elementu bylo též nutné zkontrolovat 

a případně doplnit či upravit strategii měření. Po provedení těchto kroků však už mohla 

být provedena simulace měření. Ta proběhla úspěšně, jak se lze přesvědčit ve výřezu 

z protokolu na obr. 54. Vytvořený plán měření by tedy bylo možné využít k reálné 

kontrole součásti. 
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Obr. 54: Výřez z protokolu s výsledky simulace měření 

6.6 Shrnutí výsledků automatické tvorby plánu měření 

Úspěšnost importu PMI dat do programu Calypso záleží jednak na formátu souboru 

a jednak na použité verzi softwaru. Jak se ukázalo, teprve až verze Calypso 2021 dokáže 

nahrát model ve formátu STEP AP242 včetně PMI dat. Předchozí verze programu by měly 

dokázat načíst model s PMI daty v nativních formátech všech běžných CAD systémů, 

avšak ani tak nemusí import proběhnout optimálně. Záleží totiž na tom, kolika překlady 

formátů soubor prošel. 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.4, opakovaný překlad souboru se zadanou 

součástí způsobil rozpad kontur na jednotlivé prvky, což nebylo při tvorbě plánu měření 

ideální. U každého rádiusu se musela strategie měření upravit zvlášť, neboť bylo nutné 

nastavit pokaždé jinou kruhovou výseč jako dráhu snímače. Kdyby se plán připravoval 

ručně, dráha pro měření vnitřní kontury součásti by se naprogramovala jako celek, čímž 

by byla ušetřena spousta času. V tomto případě by tedy možná bylo lepší tyto prvky 

negenerovat a vytvořit tuto část plánu běžným způsobem.  

 Při automatické tvorbě plánu se musí navíc počítat s tím, že bude elementy po 

vytvoření nutné uspořádat. Je tedy otázkou, zda má smysl tento automatický nástroj 

používat, protože v současném stavu nešetří skoro žádný čas. Tento závěr však může být 

zkreslený právě tím, že byl využit 3D model, který prošel několika překlady. 



52 
 

Závěr 

Na úvod této práce byly popsány způsoby předávání informací o výrobcích, které se 

v dnešní době používají. Největší důraz byl kladen na bezvýkresovou dokumentaci, která 

by měla urychlit celý proces návrhu, výroby a kontroly dílů. 

 V následující části bakalářské práce byl vysvětlen pojem Product Manufacturing 

Information a byly uvedeny praktické příklady prvků běžně se vyskytujících na 

součástech spolu s možnými způsoby jejich reprezentace pomocí PMI dat. Dále byly 

popsány přenosové formáty, které dokáží PMI data zachovat. 

 V poslední kapitole teoretické části práce byl uveden princip souřadnicového 

měření spolu s možnými způsoby vyrovnání součástí. Následně byly popsány kontaktní 

a bezkontaktní snímací systémy s tím, že byl dále vysvětlen princip dotykového měření. 

Nakonec bylo uvedeno rozdělení souřadnicových měřicích strojů podle typu konstrukce 

a část této kapitoly byla věnována i materiálům, ze kterých se tyto stroje vyrábějí. 

 Představení zadaného dílu a možných způsobů jeho měření přesunulo práci do 

praktické části, jejíž první půlka se věnovala testování funkce automatického generování 

PMI dat v CAD systému SolidWorks 2019. Automatické kótování bylo implementováno 

v nedávné době asi do všech běžně používaných CAD systémů a jeho úkolem je urychlit 

tvorbu 3D anotací a zkrátit čas, který je k jejich tvorbě potřeba. 

 Automatické kótování bylo provedeno na modelu zadané součásti ve formátu 

STEP. Po vygenerování dat vyšlo najevo, že konverze souboru z formátu STEP do 

nativního formátu CAD systému SolidWorks měla za následek ztrátu části dat. Týkalo se 

to hlavně závitů, které byly rozpoznány jako klasické díry, a rozpadu kontur na jednotlivé 

elementy. Jinak však generování PMI dat proběhlo úspěšně a ušetřilo i poměrně dost 

času. 

 Druhá polovina praktické části této práce byla věnována testování funkce 

automatické tvorby plánu měření v měřicím softwaru ZEISS Calypso 2021. Generování 

plánu měření na modelu ve formátu STEP proběhlo také úspěšně. Na automaticky 

vytvořených elementech a charakteristikách bylo však nutné provést poměrně dost 

úprav. Při ruční tvorbě programu by nebylo nutné vytvářet tolik prvků, jelikož by se 

příslušné kontury změřily v celku, a tím pádem by nebylo ani tolik strategií k opravě. 
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Zkušenému programátorovi tedy bude manuální tvorba plánu měření trvat zhruba 

stejně dlouho jako automatická tvorba, která však bude vyžadovat velké množství úprav. 

 Po dokončení všech úprav byla spuštěna simulace měření, která proběhla úspěšně. 

To znamená, že vygenerovaný plán měření je možné využít k reálnému měření. Všechny 

cíle práce tedy byly splněny. 

 Ve výsledku však automatická tvorba plánu měření úsporu času nepřinesla. 

Prováděné úpravy byly zdlouhavé a často nebyly finální, což však mohlo být opět 

důsledkem opakované konverze souboru s 3D modelem.  Bezvýkresovou dokumentaci 

využívá stále naprosté minimum podniků. Velký podíl na tom mají právě tyto problémy 

s přenosovými formáty, které nedokáží zachovat všechna původní data. Tato skutečnost 

pak způsobuje značné množství problémů při následné práci s modelem. I přesto si však 

myslím, že funkce automatického generování PMI dat i funkce automatické tvorby plánu 

měření mají do budoucna velký potenciál. Vývoj těchto nástrojů stále pokračuje a každá 

další verze přináší nové možnosti za současné optimalizace již implementovaných funkcí. 
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