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Abstrakt 

Tato práce se věnuje využití bezkontaktních měřících systémů, jejich rozdělení podle 

použité měřící technologie a fyzikálních možností jejich použití. V experimentální 

části porovnává výsledky měření dotykového CMM stroje s optickým skenerem 

pracujícím na principu modrého strukturovaného světla. Práce obsahuje podrobný 

popis postupu při měření na obou strojích, způsob extrakce naměřených hodnot a na 

závěr kvalitativně porovnává tato měření. 

 

Klíčová slova 

Metrologie, optické skenery, triangulace, CMM, snímací systémy, reverzní inženýrství 

 

 

Abstract 

This paper focuses on the use of non-contact measuring systems, their classification 

according to the measuring technology used and the physical possibilities of their use. 

In the experimental part it compares the measurement results of a contact 

CMM machine with an optical scanner working on the principle of blue structured 

light. The paper contains a detailed description of the measurement procedure on 

both machines, the method of extraction of the measured values and finally 

compares these measurements qualitatively. 

 

Key words 

Metrology, optical scanners, triangulation, CMM, probing systems, reverse 

engineering 

  



  

Seznam použitých zkratek 

CMM Coordinate Mesuring Machine – Souřadnicový měřící stroj 

CCD Charge-Coupled Device – Zařízení s vázanými náboji 

1D One Dimentional – Jednorozměrný 

2D Two Dimentional – Dvourozměrný 

3D Three Dimentional – Trojrozměrný 

TOF Time-of-flight – Měření doby letu 

STL Standart triangle language – Standardní trojúhelníkový jazyk 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje možnostem využití bezkontaktních snímacích 

systémů pro kontrolu součástí s využitím v oborech kontroly kvality, metrologie 

a reverzního inženýrství.  

První kapitola se věnuje popisu jednotlivých měřících metod, fyzikálním principům 

jejich fungování a možnostem využití v praxi.  Dále je tato část rozvětvena na dvě možné 

aplikace triangulace, které se od sebe liší především prací se světlem. Druhá kapitola 

se zaměřuje na konkrétní druhy skenerů, které využívají principy fungování popsaných 

v předešlé kapitole. Jsou zde také uvedeni jednotliví zástupci, kteří mají v současné době 

významné postavení na trhu, a jsou zde uvedeny jejich technické detaily a schopnosti.  

Třetí kapitola je zasvěcena komparativnímu testu pomocí experimentálního měření 

stejné součásti nejdříve pomocí dotykového souřadnicového stroje 

a následně optického skeneru fungujícího na principu strukturovaného modrého světla. 

V jednotlivých podkapitolách je podrobně popsán postup přípravy měření na obou 

strojích, průběh samotných měření pomocí dodávaných softwarů, export výsledků a 

následné vyhodnocení odchylek všech měření, vynesení do grafů a porovnání výsledků. 

Kapitola se blíže zabývá naměřenou extrémní hodnotou odchylky se snahou odhalit její 

příčinu a původ.  
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1 Bezkontaktní snímací systémy 

Bezkontaktní snímací systémy jsou podskupinou souřadnicových měřících systémů, 

které jsou využívány skrze souřadnicové měřící stroje (dále jen CMM). Příchod CMM 

strojů byl velkým průlomem pro celý strojírenský průmysl, zejména pro odvětví kontroly 

kvality, metrologie a reverzního inženýrství.  

Při bezkontaktním měření daného povrchu objektu nedochází ke kontaktu měřícího 

snímače s měřeným objektem, jak tomu bylo dříve u konvenčně využívaných dotykových 

systémů. Namísto dotyku je tedy využit volený druh energie vyslané na objekt,  

jejíž chování je následně sledováno, zaznamenáno a vyhodnoceno. 

Tato skupina měřících systémů je specifická především odečtem velkého množství 

odečtených bodů v jeden okamžik. Zatímco dotykové stroje zaznamenají při jednom 

sběru dat pouze souřadnicové hodnoty jednoho bodu, bezdotykové stroje jich zvládnou 

zaznamenat statisíce až miliony. Snímání takového množství bodů s sebou samozřejmě 

nese celou řadu výhod, na druhou stranu je ovšem také potřeba podotknout,  

že díky komplexnosti problematiky přesného odečítaní bodů má také jistá omezení 

a nevýhody. Krátký přehled je vyobrazen v Tab. č.1 níže. 

 

Klady bezkontaktních snímacích systémů 
Zápory bezkontaktních snímacích 
systémů 

Bez fyzického dotyku s povrchem – největší benefit pro měkké 
materiály a materiály, které by se mohly poškrábat 

Citlivost měřícího systému na okolní 
podmínky 

Rychlá digitalizace velkého množství bodů V porovnání s dotykovými systémy 
nižší přesnost 

Pro většinu použití dostatečná přesnost měření 
Možné limitace při měření lesklých 
či průhledných povrchů 

Schopnost rozpoznat a zaznamenat barvy 
Zaznamenání detailů, které by pro kontaktním měření 
znamenalo velké množství dat a velmi dlouhé měření 

Tab č.  1 Výhody a nevýhody bezkontaktních snímacích systémů 
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Principem měření tohoto poměrně nového odvětví je získání buďto dvourozměrných 

průřezových snímků či mračna bodů, což ovšem k vyhodnocení a zpracování dat nestačí 

a je potřeba využit další metody pro získání kompletních informací. Takovými postupy 

jsou například: 

• Triangulace 

• Měření doby letu  

• Interferometrie 

• Měření pomocí bílého světla 

2 Měřící Metody  

2.1 Triangulace 

Triangulace je nejvyužívanější technikou mezi optickými druhy měření. Má mnoho 

způsobů využití, které se ovšem dají rozdělit do dvou nejvíce signifikantních skupin 

založených na tom, jak daná technika pracuje se světlem. Těmito skupinami,  

kterým se také věnují další kapitoly, jsou:  

• Aktivní triangulace 

• Pasivní triangulace 

 
2.1.1 Aktivní triangulace 

Aktivní triangulační metoda spočívá v promítání světelného bodu, pruhu či vzoru 

ze světelného zdroje, kterým může být například laser či LED dioda, na měřený objekt, 

na jehož povrchu se dopadající světlo deformuje a odrazí se do světlocitlivého zařízení 

(např. CCD snímač). Tyto tři prvky tvoří takzvaný triangulační trojúhelník.  

Podoba povrchu je poté snímačem vyhodnocena buďto podle posunutí promítaného 

bodu či podle deformace promítaného obrazce. Podle vzorů proto dělíme  

aktivní triangulace na:  

• 1D triangulaci – na objekt je promítán bod 

• 2D triangulaci – na objekt je promítán pruh světla 

• 3D triangulaci – na objekt je promítáno strukturované světlo 
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Na Obr. 1 je možné vidět dva možné postupy pro měření pomocí aktivní triangulace. 

Vlevo je schéma systému s použitím jednoho CCD snímače a vpravo použití dvojice 

CCD snímačů. Na schématu jsou patrné všechny potřebné hodnoty pro výpočet hodnoty 

souřadnice Z osvíceného bodu. Známými vstupními daty jsou: promítací úhel zdroje 

světla – na schématu označen jako (θ), vzdálenost mezi zdrojem světla a světlocitlivými 

snímači (L), ohnisková vzdálenost kamery (F). [1] [2] 

 

 
Obr.  1 Vlevo – triangulace s použitím jednoho CCD snímače; Vpravo – triangulace s použitím dvou CCD snímačů 

 

2.1.1.1 Pruhová projekce 

Jedním z využívaných způsobů aktivní triangulace pomocí strukturovaného světla 

je pruhová projekce, která je v dnešní době velmi využívaná právě pro své vysoké 

rozlišení, kvalitu měření a výstupu.  

Princip použití spočívá v osvícení měřeného objektu pomocí projektoru soustavou 

pruhů podle daného vzoru, které se na povrchu zdeformují. Snímač – CCD kamera, 

tuto již zdeformovanou strukturu zachytí a připojený počítač algoritmicky, dle použitého 

pruhového vzoru, vyhodnotí geometrii objektu. V dnešní době se používají rozmanité 

druhy kodifikace promítaných pruhů, což umožňuje širší využitelnost technologie. 

Vhodné je při tomto měření využít více poloh skeneru nebo rotační stůl pro zvýšení 

přesnosti měření. U rotačních součástí a součástí, které mají méně členitou geometrii 
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může být pro software těžké určit přesnou pozici jednotlivých bodů. Tomu se lze 

vyhnout použitím tzv. referenčních bodů, které pomáhají skládat jednotlivé snímky 

k sobě. 

Problematické jsou pro tuto metodu hlavně lesklé a průhledné povrchy, které vedou 

buďto k nepřesnostem měření anebo k úplné nemožnosti součást nasnímat.  

Mohou se jevit například jako vynechaná místa ve skenu či mohou způsobovat tvarové 

nesrovnalosti ve výsledném náměru. [1] [3] 

 
Obr.  2 Schéma kódované pruhové projekce 

2.1.2 Pasivní triangulace 

Naopak při pasivní triangulaci není na měřený objekt žádná energie emitována,  

ale je v rámci měřícího systému pouze přijímána snímači. Jelikož se projekcí vždy ztratí 

jeden rozměr, vyžaduje tato metoda ve většině případů zachycení vícero snímků 

z různých pozic, kdy jsou známé polohy jednotlivých snímačů a nutné také je, aby 

všechny snímače byly schopné zaznamenat veškeré potřebné body.  

V případě použití dvou kamer, mezi kterými je známa vzdálenost,  

jedná se o tzv. stereo-vidění. Tato metoda je velmi podobná tomu, jak je lidský mozek 

schopen vnímat trojrozměrně prostor. Kamery jsou reprezentovány dvojicí sítnic, 

do kterých přes čočky putuje energie, ta je zpracována do podoby dvou obrazů, 

a následně jsou tyto obrazy lidským mozkem složeny do jednoho již trojrozměrného 

obrazu. Rozdíl zde lze pozorovat pouze v tom, že mozek nezná přesnou hodnotu 

vzdálenosti očí, nýbrž v průběhu vývinu člověka se pomocí zkušeností naučí obraz 

skládat. Schéma metody Stereo-vidění je vyobrazeno na Obr. 3. [2] [4] 
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Obr.  3 Schéma metody Stereo-vidění 

 
2.1.2.1 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je metodou pasivní triangulace, kdy je pomocí skládaní fotografií 

objektu možné odvodit jeho tvar, rozměry i umístění v prostoru. Hlavní využití tato 

metoda nachází v trojrozměrné rekonstrukci daného objektu do digitální podoby 

například pro potřeby reverzního inženýrství. Stěžejními jsou při aplikaci vysoké rozlišení 

snímače, vhodné světelné podmínky a dostatečné prolnutí zabíraných úhlů jednotlivých 

snímků. Každý bod objektu by měl být viditelný minimálně ze třech různých pozic 

kamery, aby bylo možné pomocí triangulace bezpečně určit jeho přesnou polohu. Příklad 

prolnutí snímků v jedné rovině je vyobrazen na Obr. 4.  

Fotogrammetrie je v současné době využívána stále více. Je tomu tak díky velmi 

široké využitelnosti napříč obory, jenž je spojena s flexibilitou použití.  

Využívá se od malých strojních součástí, přes domy, například pro potřeby památkářství, 

až po záznamy povrchu Země z družic pro tvorbu 3D map. Velký podíl je také v nárůstu 

výpočetního výkonu dnešních počítačů a velmi propracovaného softwaru, který dnes 

matematické operace potřebné pro výpočet poloh jednotlivých bodů dokáže velmi 

přesně určit téměř automaticky, ale zároveň také dokáže podle zadaného typu  

fotoaparátu a objektivu sám odstranit chyby, například chromatickou aberaci a distorzi. 

[5] [6] [28] 
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Obr.  4 Schéma pozic fotoaparátu v jedné rovině  

2.2 Měření doby letu (TOF) 

Díky známé hodnotě rychlosti šíření světla ve vakuu lze určit vzdálenost měřeného 

bodu od vysílače, který fotony vyslal. Skenování objektu tedy probíhá tak, že je světelný 

signál vyslán na objekt, kde se od jeho povrchu odrazí a je zachycen detektorem.  

Schématické znázornění je vyobrazeno na Obr. 4. Časový rozdíl mezi dobou  

emise a přijetím je tedy doba, kdy paprsek urazí dvojnásobnou vzdálenost mezi 

zařízením a sledovaným předmětem. Konečnou hodnotu vzdálenosti lze vypočítat 

pomocí následujícího vzorce:  

𝑑 = 𝑐
𝑡
2

 

Kde:  

d – výsledná vzdálenost [m] 

c – rychlost světla ve vakuu [m×s-1] 

t – doba letu [s] 

Obr.  5 Schéma TOF skeneru 
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Jelikož je rychlost světla velmi vysoká, je důležité velmi přesné měření času letu 

paprsku. Úhel θ, který lze vidět na Obr. 4 je v praxi tak malý, že se jeho vliv zanedbává. 

Bohužel díky konstrukci zařízení, které se skládá nejen z optické části, ale také 

vysokofrekvenční elektronické části, která moduluje a koreluje paprsek na signál, 

je celkové měření zpožděné a vznikají zde chyby. Tato chyba přirozeně klesá s měřenou 

vzdáleností, je proto vhodné ji využít na měření větších vzdáleností. Nevýhodou použití 

tohoto systému je také nemožnost zachycení struktury objektu, 

ale pouze jeho geometrických vlastností. [1] [7] 

2.3 Optická interferometrie 

Interferometrické systémy využívají koherence světla, tedy stejné frekvence vln 

s konstantním fázovým posunem. Skládáním několika takových vln buďto 

monochromatického či polychromatického záření vznikají interferenční struktury.  

Ty lze poté pozorovat jako světlé a tmavé pruhy u monochromatického vlnění a jako 

barevné pruhy u polychromatického, což je dáno právě vzájemným ovlivněním vln.  

Na tomto principu fungují zařízení zvaná interferometry. To vyšle vlnění směrem 

k polarizačnímu děliči složeného ve většině případů z polopropustného zrcadla,  

jenž odkloní referenční vlnění k referenčnímu zrcadlu a nechá projít měřící vlnění,  

které dopadá na měřený objekt. Obě vlnění se po odrazu znovu setkají v děliči,  

kde spolu interferují a putují do snímače. Rozdíl v délkách drah je poté zaznamenán 

pomocí fázového posunu. Tato metoda se vyznačuje velmi vysokou přesností a na rozdíl 

od metody měření doby letu netrpí na chybovost při využití na malé vzdálenosti. [2] [29] 

 
Obr.  6 Blokové schéma interferometru 
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2.4 Měření pomocí bílého světla  

Chromatický senzor bílého světla je optické měřící zařízení, které pracuje s rozkladem 

bílého polychromatického světla přivedeného optickým vláknem na jednotlivé vlnové 

délky, které poté vysílá na měřený předmět. Pro rozdělení využívá speciálních čoček, 

které využívají ve fotografii nežádoucího jevu chromatické aberace. Lom skrze čočky 

je směrem ke svislé ose objektivu, kdy se nejdříve láme modré světlo, 

jelikož má nejkratší vlnovou délku (cca 400 nm), a poté kompletní spektrum viz Obr. 6. 

Soubor monochromatických záření dopadá na povrch objektu, kde se odrazí  

a putuje do spektrometru připojeného k počítači. Následně je podle maxima každé 

vlnové délky určena vzdálenost daného bodu od měřícího zařízení.  

 

Význačná je tato metoda svou vysokou přesností a širokým záběrem využití 

na povrchy s různými optickými vlastnostmi. Nečiní jí problém vysoce lesklé povrchy, 

a dokonce ani průhledná skla. [8] [23] 

  

Obr.  7 Schéma konstrukce chromatického senzoru bílého světla 
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3 Využívané varianty 3D skenerů 

3.1 Optické skenery 

Optické skenery využívají principů aktivní triangulace popsané v kapitole 2.1.1. 

Pomocí strukturovaného světla extrahují z měřené součásti mračno bodů,  

které je možné dále využít pro potřeby reverzního inženýrství. I zde platí nutnost 

pro dosažení co nejlepších výsledků snímků z vícero pozic. Tato problematika je 

ve výrobních podnicích řešena převážně pomocí robotického ramene, které je buď 

umístěné volně anebo ve skenovacím boxu dodávaného přímo výrobcem.  

Pro potřeby měření méně rozměrných součástí lze také využít rotačního stolu.  

Současným zástupcem nejvyšší řady od společnosti GOM je model Atos 5, 

který pracuje se strukturovaným modrým světlem úzkého pásma. Díky tomu je 

minimalizován vliv osvětlení prostředí. Skener je osazen hned dvojicí kamer,  

díky čemuž dosahuje lepších výsledků při měření lesklých povrchů, jelikož je-li odrazem 

oslepena jedna kamera, je zastoupena druhou. Použití skeneru s robotickým ramenem 

je zachyceno na Obr. 7 a Obr. 8, kde je zakomponován jako součást řešení GOM Atos 

ScanBox. Technické informace samotného skeneru jsou v Tab. č. 2. [9] [26] 

 
  Obr.  8 Skener umístěý na robotickém ramenu    Obr.  9 Skener jako součást GOM Atos ScanBox 

 
Model ATOS 5 (12M) ATOS 5 (8M) 
Světelný zdroj LED LED 
Měřicí plocha (mm2) 170×140 – 1000×800 170×140 – 1000×800 
Pracovní vzdálenost (mm) 880 880 
Počet měřících bodů za sken 12 000 000 8 000 000 
Rozměry (mm) cca 550×320×200 cca 550×320×200 

Tab č.  2 Technická data skerenu GOM Atos 5 
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3.2 Laser skenery 

Laserové liniové skenery využívají excitovaného monochromatického koherentního 

bodového paprsku (1D), který je průchodem přes cylindrickou čočku rozprostřen 

do podoby laserové linie dopadající na samotný měřený povrch.  

V minulosti se k vytvoření linie využívalo průchodu paprsku skrz oscilační zrcátko,  

díky kterému bylo dosaženo stejné liniové podoby paprsku. Modely skenerů se zrcátkem 

se dnes již nevyskytují, jelikož konstrukce byla značně náchylná na mechanické 

poškození. 

Stejně jako u optických skenerů je zařízení osazeno CCD kamerou, díky které je linie 

v měřeném optickém řezu nasnímána s frekvencí 20 až 80 Hz, dle typu kamery. 

Výsledkem je tak 2D obraz, na který je opět aplikován triangulační princip 

prostřednictvím známé vzdálenosti emitoru a snímače. Je tak získána Z souřadnice a 

vyhodnocen 3D tvar povrchu. [10] [11] [25] 

 

Laserové skenery mohou být využívány jako součást CMM strojů, mohou být 

manipulovány pomocí robotických ramen a umožnují také ruční použití,  

která se v současné době těší velké oblibě, jelikož jsou velmi snadno použitelná přímo 

ve výrobním procesu pro kontrolu kvality. Jedním z takto využívaných přístrojů je skener 

ZEISS T-SCAN hawk. Tento přenosný skener je možné začlenit jak přímo v závodě,  

tak také v terénu, protože je schopný fungovat zcela samostatně.  

Pro skenování je možné vybrat ze tří různých módů, které jsou specifické svým určením. 

Technické údaje tohoto skeneru jsou vyobrazeny v Tab. č. 3. [12] 

Obr.  10 Projekce lineárního laseru na součást 
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Skenovací režim Standardní Jedna linie Jemné detaily 
Laserový zdroj 7 červených křížů Červená linie 5 modrých linií 
Rozlišení 0,05 mm 0,05 mm 0,01 mm 
Skenovaná plocha Až 550mm x 600 mm 
Přesnost 0,02 mm + 0,035 mm/m 
Třída laseru Třída 2M (bezpečná pro oči) 

 

Tab č.  3 Technické údaje skeneru Zeiss T-SCAN hawk 

 

3.3 Laser radary 

Pro potřeby metrologického měření velkého objemu produktů větších rozměrů je 

ideálním řešením, a dnes také velmi využívaným, laser radar. Toto zařízení operuje 

na základě principu TOF popsaného v kapitole 2.2. Dokáže plně soběstačně pracovat 

na automatizovaných linkách v automobilovém průmyslu, kde se využívá například 

ke kontrole slícování jednotlivých dílů karoserie, ale hojně se využívá také v letectví 

pro kontrolu trupů letadel, jelikož je schopen měření na vzdálenost až 50 metrů.  

V odvětví nabídky laser radarů hraje významnou roli značka Nikon,  

která drží také několik patentů, díky kterým mají produkty této značky jistou výhodu 

na trhu. Takovým zařízením je například Nikon Laser Radar MV331. Tento model 

je schopný měřit na vzdálenost až 30 metrů, a přitom si zachovává vysokou přesnost 

měření viz. Tab. č.4.  

Pro možnosti měřit i velmi lesklé povrchy se tento radar využívá například pro měření 

geometrických specifikací parabolických skel využívaných pro výrobu elektrické energie 

ze slunečního záření. [13] [14] 

 

 

 
Měřící vzdálenost (m) 2–30  
Skenovací rychlost (pts/s)  500–2000  
Přesnost 20 μm + 5μm/m 
Vlnová délka (nm) 1550  

     

 Tab č.  4 Technické údaje laser radaru Nikon radar 
MV331 

Obr.  11 Skeren ZEISS T-SCAN hawk 

Obr.  12 Nikon Radar MV331 
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3.4 Laser trackery 

Laser trackery jsou optická měřící zařízení pracující na principu optické 

interferometrie viz. kapitola 2.3, která jsou význačná schopností sledovat pohyb 

měřeného objektu, čehož se v praxi využívá například při montážích, u kterých je 

důležité správné zarovnání jednotlivých dílů a jejich vzájemná pozice.  

Skládají se z úhlových snímačů a servomotorů, které dovolují sledování cíle.  

Laser trackery jsou schopné na vzdálenost několika metrů dosáhnout přesností  

pod 0,05 mm. 

Společnost Leica je se svým produktem Absolute Tracker ATS600 schopna dosáhnout 

přesnosti 300 μm při měření na vzdálenost 60 metrů. Hlava stroje je otočná 

jak v horizontálním, tak také ve vertikálním směru. Rychlost skenování je až 125 000 

bodů za sekundu. [15] [16] 

 

 
 

Obr.  13 Laser tracker Leica Absolute Tracker ATS600 
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4 Získání referenčních hodnot 

4.1 Zeiss Prismo 

Pro naměření referenčních hodnot byl použit jeden ze strojů, kterými disponuje 

přímo Fakulta strojní ČVUT ve svých laboratořích s kontrolovaným prostředím. 

Konkrétně se jedná o CMM stroj portálového typu model Zeiss Prismo, jenž dohromady 

s měřící hlavou Zeiss Vast Gold poskytuje velmi přesné měření součástí a velkou stabilitu 

měření. Pro pohyb v jednotlivých osách je využíváno vzduchových ložisek.  

Přesnost měření tohoto konkrétního modelu je dle technické dokumentace 

vyjádřena rovnicí:  [17] [18] 

 
𝑀𝑃𝐸! = 2,7 ± 𝐿 ∙ 	330"#[µm] 

 
Ovšem stroj prošel v minulosti modernizací, díky níž bylo dosaženo zvýšení přesnosti 

měření. Za asistence pracovníků společnosti Zeiss , kteří provedli potřebná kalibrační 

měření, byla rovnice přesnosti upravena do podoby:  

 
𝑀𝑃𝐸! = 0,9 ± 𝐿 ∙ 	330"#[µm] 

 

 

  
  

Obr.  15 Zeiss Prismo Obr.  14 Měřící hlava Zeiss Vast Gold 
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4.2 Měřená součást  

Pro praktickou část této práce byl zvolen díl od společnosti Witte, která se specializuje 

na výrobu modulových upínacích systémů pro potřeby například metrologických měření. 

Produkt V block 120° ze série ALUFIX byl zvolen pro velmi přesné rozměry, dostatek 

specifik k proměření a matný eloxovaný povrch, který by měl umožňovat přeměřit 

součást pomocí optického skeneru.  

 

 

4.3 Postup měření 

4.3.1 Tvorba modelu 

Před samotným měřením bylo nutné vytvořit výkres se zanesenými specifiky součásti, 

které budou měřeny. Následně byl také vytvořen 3D model, jenž bude sloužit 

jako podklad pro vyhodnocení odchylek od ideálních hodnot v programu Calypso.  

Obr.  16 Měřená součást Witte ALUFIX V-block 120° 

Obr.  17 Model měřené součásti 
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4.3.2 Měření pomocí kontaktní metody 

4.3.2.1 Příprava měření 

Pro měření na stroji Zeiss Prismo byly zaneseny všechny potřebné elementy 

k proměření a následně určena strategie měření pro každý element. Rychlost měření 

byla vždy volena na 5 m×s-1, roviny byly měřeny pomocí polylinií a byl nastaven  

sběr 2 000 bodů.  

U děr byla měřená kružnice umístěna v dostatečné vzdálenosti od kraje, aby měření 

nebylo ovlivněno sražením děr. Počet extrahovaných bodů na díru byl zvolen na 500. 

Podrobné nastavení extrakce a filtrace bodů z rovinných ploch a děr lze  

vidět na Obr. 18 a Obr. 19. [24] 

 

 

  

Obr.  18 Nastavení filtrace 
hodnot pro rovinná měření 

Obr.  19 Detailní nastavení kruhových měření 
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Po definici všech měřených elementů lze volit jednotlivé charakteristiky s mezními 

odchylkami, které budou následně vyhodnoceny. Pro potřeby této práce bylo zvoleno 

celkem 15 charakteristik, jejichž soupis lze vidět na Obr. 20. 

  
Obr.  20 Soupis měřených charakteristik 

4.3.2.2 Upnutí součásti 

Jelikož byla součást upínána dalšími prvky ze série ALUFIX, nečinilo její upnutí ke stroji 

žádný problém. Styl upnutí byl volen s ohledem na co nejlepší dostupnost pro potřeby 

měření. Zvolené upnutí lze vidět na Obr. 21. 

 
Obr.  21 Upnutí součásti pro potřeby měření 
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4.3.2.3 Vyrovnání součásti  

Součást bylo nejdříve nutné lokalizovat a vyrovnat pro měřící stroj, aby věděl, 

kde přesně v měřící oblasti se součást nachází. Pro vyrovnání byl vybrán postup pomocí 

tří rovin, které byly nejdříve vybrány v programu Calypso, a poté zaměřeny pomocí 

manuálního režimu stroje Prismo. K identifikaci každé z rovin stačí tři nasnímané body, 

které do ní spadají, ovšem je vhodné jich volit větší množství. 

Po tomto procesu je již připravený program schopen fungovat plně automaticky  

a může být spuštěno měření. 

4.3.2.4 Měření 

Měření bylo provedeno pomocí rubínové kuličky o průměru 3 mm a pro každý 

element bylo opakováno pětkrát pro potřeby vyhodnocení opakovatelnosti a stálosti 

měření. Snímání bodů probíhalo pomocí skenovací funkce. 

 

5 Kontrola součásti pomocí 3D skeneru 

5.1 Zeiss Comet L3D 2 

Skener, který byl použit pro získání hodnot pomocí bezdotykového měření, je optický 

skener Zeiss Comet L3D 2 (Obr. 22) fungující na principu promítání strukturovaného 

modrého světla, konkrétně kódovaného pomocí Grayova kódu Obr. 23.  

 

 
Obr.  22 Optický skener Zeiss Comet L3D 2 
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Obr.  23 Kódované promítání pomocí Grayova kódu 

Skener je osazen projektorem a jedním CCD snímačem, jenž je schopen nasnímat  

až 5 ×106 bodů. Skener je dodáván s pěti páry objektivů mající různě velká zorná pole. 

Ovšem použití většího zorného pole znamená také vetší vzdálenost mezi jednotlivými 

měřícími body, čímž se snižuje schopnost skeneru zachytit detaily.  

Přesto se ovšem jedná o velmi přesný optický skener, který je, vzhledem ke svým 

schopnostem, navíc velmi kompaktní. Technická data skeneru jsou vypsána v Tab č. 5. 

[19] [20] [21] 

 

Velikost zorného pole  [mm] 45 75 100 250 500 

Rozlišení 2448 x 2050 

Objem měřeného pole  [mm!] 45 x 38 x 30 74 x 62 x 45 118 x 98 x 60 255 x 211 x 140 481 x 404 x 250 

Vzdálenost mezi body [µm] 18 30 48 105 196 

Vzdálenost měření [mm] 760 

Chyba kruhových roztečí [mm] 0,008 0,010 0,014 0,025 0,045 

Tab č.  5 Technické specifikace optického skeneru Zeiss Comet L3D 2 
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5.2 Postup měření 

Pro měření bylo nutné použít objektiv s velikostí zorného pole 250 mm, 

 a také automatizovaného rotačního stolu dodávanému ke skeneru.  

Specificky model COMETrotary 100/400. [20] 

 
Obr.  24 Rotační stůl COMETrotary 100/400 

5.2.1 Kalibrace zařízení 

Po manipulaci se skenerem či výměně objektivů je vždy nutné provést kalibraci stroje. 

K tomuto účelu se používají tzv. kalibrační desky. Před kalibrací je nutné vyrovnat skener 

do roviny a umístit před desku tak, aby na ni byl správně zaostřený.  

Procesem kalibrace provádí přímo software Colin, ve které poté probíhá i samotné 

měřeni. Procedura obsahuje 9 různých poloh desky vůči skeneru, které jsou postupně 

předkládány softwarem. Po úspěšné kalibraci stroje je možné přejít k samotnému 

měření. 

 

Obr.  25 Průběh kalibrace skeneru 
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5.2.2 Volba strategie měření 

Jelikož má součást mnoho děr malého průměru, bylo nejdříve nutné zjistit, kolik 

poloh bude nutné zvolit pro kompletní naskenovaní. Po několika prvních pokusech bylo 

zjištěno, že aby se promítané pruhy modrého světla dostaly do všech nezbytných míst 

potřebných k naskenování, bude nutné součást měřit ve čtyřech různých polohách,  

které jsou zobrazeny na Obr. 26.  

Pro dostatečnou hustotu informací byl počet pootočení každého skenu zvolen 

na hodnotu 10. Pro volbu délky expozice byla nejdříve vybrána možnost automatické 

expozice, která je vhodná pro první zkušební měření.  

 

5.2.3 První série měření  

Hledání vhodné hodnoty expozice tedy začalo od bodu, který vyhodnotila možnost 

automatické expozice jako adekvátní pro tuto součást a dané světelné podmínky. Tato 

hodnota byla 48 ms, které se ovšem ihned ukázala jako nevhodná, jelikož bylo na 

naměřené součásti mnoho míst s odlesky, které nebyly nasnímány. Postupně tedy byla 

experimentálně snižována hodnota expozice v krocích po 5 ms až na hodnotu 18 ms,  

což už je velmi nízká hodnota, kdy se již nebyla některá místa schopná zaznamenat, 

Obr.  26 Pozice součásti pro skenování 
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jelikož byla příliš tmavá. Ovšem hlavně v oblasti děr stále zůstávaly přítomné odlesky, 

což znemožňovalo jejich vyhodnocení, jelikož se v žádném pokusu nepodařilo díru 

nasnímat kompletní viz. Obr. 27. 

 

 
Obr.  27 Nekompletní sken 

 

Kolem děr se také tvořily paprskovité obrazce, které nebyly způsobené přímým 

odrazem světla do snímače, ale leskem z druhé strany díry, které způsobovalo sražení 

díry, tzv. sekundárním odleskem. Tento jev lze pozorovat na Obr. 28. 

 

 
Obr.  28 Paprskovité útvary kolem snímané díry 
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5.2.4 Použití zmatňujícího spreje 

I přes zdánlivě matný povrch měřené součásti nebylo možné ji dostatečně kvalitně 

nasnímat. Bylo tedy nutné přistoupit k použití zmatňujícího spreje, čemuž byla 

od začátku snaha se vyvarovat pro maximální přesnost měření. Pro měření byl použit 

sprej Helling Nord-Test Entwickler U89 s výrobcem udávanou velikostí zrna 0,0019 mm. 

Sprej byl nanášen ručně se snahou nanést co nejmenší možnou vrstvu. [22] 

5.2.5 Měření součásti se zmatněným povrchem 

Po zmatnění povrchu bylo přistoupeno k druhému pokusu o nasnímání. Opět byla 

vybrána nejdříve možnost automatické doby expozice, která se s hodnotou 29 ms 

dle prvního výsledku zdála býti ideální. Byl k ní ovšem přidán ještě druhý expoziční čas,  

který sloužil k dokonalému nasnímání lesklých sražení. Dvě hodnoty expozice  

značně prodlužují čas potřebný k naskenování celé součásti, jelikož je každý snímek 

pořizován dvakrát. Hodnota druhé doby expozice byla zvolena na hodnotu 8 ms. 

S těmito hodnotami expozice a ponechanou hodnotou počtu pootočení pro každou 

skenovací sekvenci bylo uskutečněno první kompletní nasnímání a jeho kontrola. 

Výsledek s tímto nastavením byl již dostatečný pro potřeby dalšího vyhodnocení a bylo 

tedy možné naskenovat celou sérii pěti kompletních skenů. Všechna měření je nutné 

vyrovnat mezi sebou a také vůči původnímu modelu. Vyrovnání společně s barevnou 

mapou odchylky lze vidět na Obr. 30. 

Obr.  29 Zmatňující sprej Helling Nord-Test Entwickler U89 
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Obr.  30 Vyrovnání skenu 

 
5.2.6 Tvorba STL 

Dalším krokem je vytvoření z nasnímaného mračna bodů polygonální síť, 

která dovoluje provést měření odchylek v programu Calypso. Polygonální síť je schopen 

z mračna vytvořit samotný program Colin dodávaný společně se skenerem.  

Pro potřeby metrologického měření byla zvolena možnost optimalizace: kontrola 

součásti, která prokládá trojúhelníky jednotlivými body tak, aby co nejméně ovlivnila 

naměřené hodnoty. Tudíž nedochází k vyhlazování povrchu ani redukci počtu 

trojúhelníků, čehož se využívá skenuje-li se součást například pro potřeby reverzního 

inženýrství. Exportováno tedy bylo 5 polygonálních sítí, kdy každá reprezentuje 

jednotlivou skenovací sekvenci. 

 

 
Obr.  31 Polygonální síť měřené součásti 
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5.2.7 Import STL do programu Calypso 

Vytvořená polygonální síť, která je ve formátu STL, může být importována 

do programu Calypso, pomocí kterého bylo vyhodnocováno měření pomocí stroje 

Prismo. Pro tento účel se program Calypso přepne do STL režimu, kdy je reálné dotykové 

měření nahrazeno simulací a program se připojí k virtuálnímu stroji.  

 
Obr.  32 Připojení programu Calypso k virtuálnímu stroji 

5.2.8 Měření v programu Calypso 

Samotné měření poté probíhá podle vytvořeného plánu měření pro fyzický objekt. 

Pro každou polygonální síť musí být provedeno separátně. Program Calypso nabízí také 

zobrazení odchylek měření pomocí vizualizace přímo na samotný model součásti spolu 

s barevnou škálou odstupňovanou dle velikosti odchylky.  

Toto zobrazení lze vidět na Obr. 33 

 
Obr.  33 Grafické zobrazení odchylek v programu Calypso 
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6 Vyhodnocení dat 

Naměřená data je možné exportovat do EXCEL souboru, což umožňuje další 

zpracování. Naměřené hodnoty odchylek pro jednotlivé charakteristiky každého měření 

byla vynesena do tabulky a vyhodnocena podle zadaných mezních hodnot pro každou 

charakteristiku. Níže je Tab č. 6, která znázorňuje hodnoty naměřené pomocí stroje Zeiss 

Prismo dotykovou skenovací metodou. 

Charakteristika Nominální 
hodnota 

Horní 
mez 

Dolní 
mez 

Odchylka 
prismo 1 

Odchylka 
prismo 2 

Odchylka 
prismo 3 

Odchylka 
prismo 4 

Odchylka 
prismo 5 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Úhel mezi elementy1 120     0,01249 0,01237 0,01277 0,01277 0,01271 0,01237 0,01277 

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0 0,02 0 0,00201 0,00178 0,00163 0,00158 0,00138 0,00138 0,00201 

Rovnoběžnost 0,02 k A 0 0,02 0 0,01673 0,01640 0,01648 0,01637 0,01650 0,01637 0,01673 

Rovinnost3 0,02 0 0,02 0 0,01051 0,01042 0,01047 0,01047 0,01044 0,01042 0,01051 

Rovinnost4_0.01 0 0,02 0 0,01004 0,00999 0,01005 0,01009 0,01014 0,00999 0,01014 

Válcovitost1 0,01 0 0,01 0 0,00222 0,00210 0,00218 0,00212 0,00211 0,00210 0,00222 

Válcovitost2 0,01 0 0,01 0 0,00439 0,00431 0,00429 0,00429 0,00419 0,00419 0,00439 

Rovinnost1 0,01 0 0,01 0 0,00231 0,00221 0,00223 0,00212 0,00206 0,00206 0,00231 

Rovinnost2 0,01 0 0,01 0 0,00227 0,00239 0,00229 0,00215 0,00206 0,00206 0,00239 

Sklon1 0,01 k C 0 0,01 0 0,00554 0,00578 0,00585 0,00584 0,00585 0,00554 0,00585 

Sklon2 0,01 k C 0 0,01 0 0,00635 0,00611 0,00608 0,00607 0,00604 0,00604 0,00635 

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125 0,02 -0,02 -0,00407 -0,00415 -0,00381 -0,00445 -0,00396 -0,00445 -0,00381 

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0 0,02 -0,02 0,00246 0,00263 0,00259 0,00271 0,00272 0,00246 0,00272 

Prumer1 12,5 0,01 -0,01 0,00662 0,00666 0,00671 0,00670 0,00674 0,00662 0,00674 

Prumer2 12,5 0,01 -0,01 0,00520 0,00523 0,00522 0,00519 0,00524 0,00519 0,00524 

Tab č.  6 Naměřené hodnoty pomocí stroje Prismo 

 

V tabulce byly všechny vyhovující odchylky vyznačeny zeleně. Je tedy na první pohled 

zřejmé, že všechny naměřené hodnoty ve všech pěti měřeních vyhovují zadaným 

mezním hodnotám. Dále jsou také vyneseny hodnoty minimální a maximální odchylky, 

které poté slouží k vyhodnocení rozptylu odchylek všech měření.  
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Do následující tabulky Tab č.7 jsou vynesené hodnoty z měření pomocí stroje Zeiss 

Comet L3D 2 ze všech pěti měřeni. Opět byly vyhovující hodnoty odchylek vyznačeny 

zeleně, ovšem nevyhovující byly začerveněné.  

Charakteristika Nominální 
hodnota 

Horní 
mez 

Dolní 
mez 

Odchylka 
comet 1 

Odchylka 
comet 2 

Odchylka 
comet 3 

Odchylka 
comet 4 

Odchylka 
comet 5 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Úhel mezi elementy1 120     0,04284 0,00900 0,01480 0,00955 0,01351 0,00900 0,04284 

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0 0,02 0 0,00751 0,01043 0,01369 0,01254 0,00988 0,00751 0,01369 

Rovnoběžnost 0,02 k A 0 0,02 0 0,02229 0,03677 0,03449 0,04592 0,04496 0,02229 0,04592 

Rovinnost3 0,02 0 0,02 0 0,02895 0,03660 0,04193 0,03768 0,04260 0,02895 0,04260 

Rovinnost4_0.01 0 0,02 0 0,01998 0,03183 0,02989 0,02601 0,02677 0,01998 0,03183 

Válcovitost1 0,01 0 0,01 0 0,01953 0,01472 0,01492 0,01753 0,01413 0,01413 0,01953 

Válcovitost2 0,01 0 0,01 0 0,01593 0,04086 0,03564 0,03793 0,03978 0,01593 0,04086 

Rovinnost1 0,01 0 0,01 0 0,00468 0,01297 0,01323 0,01656 0,01466 0,00468 0,01656 

Rovinnost2 0,01 0 0,01 0 0,00745 0,01415 0,01923 0,01228 0,01398 0,00745 0,01923 

Sklon1 0,01 k C 0 0,01 0 0,01554 0,01683 0,01355 0,02211 0,01470 0,01355 0,02211 

Sklon2 0,01 k C 0 0,01 0 0,02278 0,01437 0,02109 0,01259 0,01493 0,01259 0,02278 

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125 0,02 -0,02 -0,06851 0,00771 0,00125 0,01243 0,00686 -0,06851 0,01243 

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0 0,02 -0,02 0,00276 0,01472 0,00738 0,01745 0,01622 0,00276 0,01745 

Prumer1 12,5 0,01 -0,01 -0,04551 -0,02178 -0,02972 -0,02390 -0,02753 -0,04551 -0,02178 

Prumer2 12,5 0,01 -0,01 -0,05290 -0,02838 -0,03481 -0,02630 -0,02910 -0,05290 -0,02630 

Tab č.  7 Naměřené hodnoty pomocí stroje Comet 

Z této tabulky lze vyčíst, že výsledky měření jsou znatelně horší. Pro lepší přehlednost 

všech výsledků je vhodné hodnoty zobrazit do grafů. Následující grafy Graf č. 1, Graf č. 2 

ukazují vždy všech pět měření každé charakteristiky vedle sebe, tak aby lépe 

demonstrovaly stabilitu jednotlivých měření. Oba grafy jsou pro názornost umístěné 

hned po sobě a s co nejvíce podobným měřítkem, jak jen to výsledné hodnoty dovolily. 
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Graf č. 1 Hodnoty odchylek změřené pomocí stroje Prismo 

 

Graf č. 2 Hodnoty odchylek změřené pomocí stroje Comet 
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 Předchozí grafy ukazují velkou stabilitu měření na stroji Prismo, kdy odchylky měření 

jednotlivých charakteristik dosahují velmi blízkých hodnot. Na druhou stranu měření 

provedená strojem Comet mají znatelně větší rozptyl jednotlivých naměřených 

odchylek, jejichž hodnoty jsou téměř dvojnásobné oproti měření strojem Prismo, 

a dokonce lze vidět dvě hodnoty, jejichž odlišnost je velmi extrémní.  

Jedné z těchto hodnot se věnuje kapitola 6.1. Poměření rozptylů odchylek je vyobrazeno 

na Graf č. 3 a Graf č. 4. 

 

 
Graf č. 3 Rozptyl odchylek měřených na stroji Prismo 

 
Graf č. 4 Rozptyl odchylek měřených na stroji Comet 
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Zatímco rozptyl měřených odchylek na stroji Prismo dosahuje hodnot  

blížících se 3×10-4 mm, na stroji Comet se hodnoty pohybují kolem hodnoty 1×10-2 mm. 

Rozdíl dvou řádů je v metrologii velmi zásadní.  

6.1 Rozbor extrémní hodnoty  

Měření charakteristiky vzdálenosti dvou děr ve směru osy X prvního polygonálního 

modelu naměřeného pomocí stroje Comet bylo vyhodnoceno na rozdíl od všech 

ostatních modelů zápornou hodnotou, a navíc ještě velmi vysokou  

rovnající se -0,06775 mm. Při snaze zjistit příčinu takovéhoto náměru bylo nutné 

nahlédnout do dvou měřených elementů, ze kterých se charakteristika skládá. Těmi jsou 

dvě kružnice v dírách označené Kružnice 1 a Kružnice 2. Při otevření naměřených hodnot 

těchto děr v programu Calypso bylo možné zřetelně najít příčinu takto špatného 

výsledku. U Kružnice 1 byla příčinou hodnota umístění v ose X, která vyšla o 0,05 mm 

vychýlena oproti jmenovité hodnotě a u Kružnice 2 tomu byla chyba tvaru,  

která byla naměřena na hodnotu 0,03 mm. Spojením těchto dvou odchylek poté 

vzdálenost mezi oběma kružnicemi vykazuje takto vysokou odchylku. Obě hodnoty jsou 

vyznačeny na obrázcích Obr. 33 a Obr 34. 

 

 
Obr.  34 Naměřené hodnoty Kružnice 1 
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Obr.  35 Naměřené hodnoty Kružnice 2 

Experimentálně bylo vyzkoušeno změnit polohu roviny řezu kružnice ve válcové díře, 

nemělo to ovšem na hodnoty žádný vliv, čímž byla vyřazena možnost příčiny odchylky 

bodovou chybou v náměru.  

Sám výrobce skeneru také udává při použití objektivu 250 chybu vzdálenosti 

kruhových roztečí na hodnotu 0,025 mm viz Tab. č. 5, ta by ovšem ovlivnila všechna 

měření a nelze jí tedy označit za pravou příčinu této chyby. Vliv nástřiku lze také vyloučit, 

jelikož všechna měření byla provedena po jediném nástřik.  
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7 Závěr 

Tato práce se věnovala bezkontaktním snímacím systémům, popisu principů,  

kterých jednotlivé stroje využívají, možnosti nasazení v praxi a omezením dané 

technologie stroje. První část práce podrobně popisuje fyzikální jevy,  

pomocí nichž skenery určují polohu jednotlivých snímaných bodů a dopočítávají 

chybějící údaje. Byly uvedeny základní geometrické vlastnosti přístrojů, 

které jsou nezbytné pro možnost přesného zachycení snímaných bodů a povrchů.  

Druhá kapitola byla věnována v současné době využívaným druhům skenerů 

pracujících na různých postupech a technologiích měření, které byly sepsány předchozí 

kapitole. V závěru každé podkapitoly byl vybrán jeden konkrétní model skeneru dané 

kategorie a byly uvedeny výrobcem prezentované technické specifikace stroje, které 

dávají přehled o možnostech využiti. 

Cílem práce bylo komparativní srovnání měření stejné součásti pomocí dotykového 

CMM stroje, jehož měření jsou považována za velmi přesná a stabilní, a optického 

skeneru nejvyšší třídy, určeného právě pro metrologická měření a kontrolu kvality. 

Tomuto srovnání experimentálních měření se věnuje třetí kapitola, kdy byla shodná 

součást kompletně změřena v pěti sériích pomocí dotykového CMM stroje Zeiss Prismo, 

a poté byly vyhodnoceny volené charakteristiky. Součást byla následně pětkrát změřena 

pomocí optického skeneru Zeiss Comet L3D 2, mračna naměřených bodů byla předena 

do podoby polygonálních sítí a exportována do programu Calypso, který provedl pomocí 

virtuálního stroje přeměření stejných charakteristik jako u měření dotykovým 

způsobem.  

Výsledky obou sérií měření byly poté vyneseny do tabulek a vzájemně porovnány jak 

číselně, tak pomocí grafických znázornění. Při měření dotykovým způsobem vycházejí 

odchylky zhruba poloviční, ovšem stabilita měření vychází z naměřených hodnot řádově 

lépe. Závěr této kapitoly je věnován jedné konkrétní charakteristice, jenž u prvního 

bezkontaktně nasnímaného modelu vykazovala extrémní hodnotu.  

Příčinu této chyby bylo možné identifikovat, jelikož ale vznikla při samotném měření, 

nebylo možné ji odstranit.  
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Závěrem tedy lze konstatovat, že ani v plně kontrolovaném prostředí nedosahuje 

výkon optického skeneru výsledků, které by byly srovnatelné s měřením na CMM stroji. 

Pro nejvyšší přesnost měření je tedy stále vhodnější volit kontaktní CMM stroj, 

především pro stálost výsledků měření, zatímco skenery jsou vhodné pro využití 

s menšími nároky na měření řádově kolem hodnot setin milimetru.   
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Přílohy 

Příloha 1 – Protokoly měření za stroji Prismo

Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_SE
Time/Date 29.07.2022 14:46
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 0
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0125 120.0000 0.0125

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0020 0.0000 0.0200 0.0000 0.0020

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0167 0.0000 0.0200 0.0000 0.0167

Rovinnost3 0,02 0.0105 0.0000 0.0200 0.0000 0.0105

Rovinnost4_0.01 0.0100 0.0000 0.0200 0.0000 0.0100

Válcovitost1 0,01 0.0022 0.0000 0.0100 0.0000 0.0022

Válcovitost2 0,01 0.0044 0.0000 0.0100 0.0000 0.0044

Rovinnost1 0,01 0.0023 0.0000 0.0100 0.0000 0.0023

Rovinnost2 0,01 0.0023 0.0000 0.0100 0.0000 0.0023

Sklon1 0,01 k C 0.0055 0.0000 0.0100 0.0000 0.0055

Sklon2 0,01 k C 0.0063 0.0000 0.0100 0.0000 0.0063

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9959 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0041

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0025 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0025

Prumer1 12.5066 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0066

Prumer2 12.5052 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0052

n.def.

UdálostText

(7
.4

_0
3)
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dP
ro

to
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_
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo1_SE
Time/Date 29.07.2022 14:48
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 0
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0124 120.0000 0.0124

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0018 0.0000 0.0200 0.0000 0.0018

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0164 0.0000 0.0200 0.0000 0.0164

Rovinnost3 0,02 0.0104 0.0000 0.0200 0.0000 0.0104

Rovinnost4_0.01 0.0100 0.0000 0.0200 0.0000 0.0100

Válcovitost1 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Válcovitost2 0,01 0.0043 0.0000 0.0100 0.0000 0.0043

Rovinnost1 0,01 0.0022 0.0000 0.0100 0.0000 0.0022

Rovinnost2 0,01 0.0024 0.0000 0.0100 0.0000 0.0024

Sklon1 0,01 k C 0.0058 0.0000 0.0100 0.0000 0.0058

Sklon2 0,01 k C 0.0061 0.0000 0.0100 0.0000 0.0061

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9959 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0041

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0026 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0026

Prumer1 12.5067 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0067

Prumer2 12.5052 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0052

n.def.

UdálostText

(7
.4

_0
3)
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dP
ro
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo2_SE
Time/Date 29.07.2022 14:49
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 0
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0128 120.0000 0.0128

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0016 0.0000 0.0200 0.0000 0.0016

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0165 0.0000 0.0200 0.0000 0.0165

Rovinnost3 0,02 0.0105 0.0000 0.0200 0.0000 0.0105

Rovinnost4_0.01 0.0100 0.0000 0.0200 0.0000 0.0100

Válcovitost1 0,01 0.0022 0.0000 0.0100 0.0000 0.0022

Válcovitost2 0,01 0.0043 0.0000 0.0100 0.0000 0.0043

Rovinnost1 0,01 0.0022 0.0000 0.0100 0.0000 0.0022

Rovinnost2 0,01 0.0023 0.0000 0.0100 0.0000 0.0023

Sklon1 0,01 k C 0.0058 0.0000 0.0100 0.0000 0.0058

Sklon2 0,01 k C 0.0061 0.0000 0.0100 0.0000 0.0061

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9962 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0038

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0026 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0026

Prumer1 12.5067 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0067

Prumer2 12.5052 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0052

n.def.

UdálostText

(7
.4

_0
3)
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ar

dP
ro

to
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l
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo3_SE
Time/Date 29.07.2022 14:50
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 0
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0128 120.0000 0.0128

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0016 0.0000 0.0200 0.0000 0.0016

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0164 0.0000 0.0200 0.0000 0.0164

Rovinnost3 0,02 0.0105 0.0000 0.0200 0.0000 0.0105

Rovinnost4_0.01 0.0101 0.0000 0.0200 0.0000 0.0101

Válcovitost1 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Válcovitost2 0,01 0.0043 0.0000 0.0100 0.0000 0.0043

Rovinnost1 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Rovinnost2 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Sklon1 0,01 k C 0.0058 0.0000 0.0100 0.0000 0.0058

Sklon2 0,01 k C 0.0061 0.0000 0.0100 0.0000 0.0061

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9956 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0044

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0027 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0027

Prumer1 12.5067 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0067

Prumer2 12.5052 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0052

n.def.

UdálostText

(7
.4

_0
3)
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo4_SE
Time/Date 29.07.2022 14:50
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 0
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0127 120.0000 0.0127

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0014 0.0000 0.0200 0.0000 0.0014

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0165 0.0000 0.0200 0.0000 0.0165

Rovinnost3 0,02 0.0104 0.0000 0.0200 0.0000 0.0104

Rovinnost4_0.01 0.0101 0.0000 0.0200 0.0000 0.0101

Válcovitost1 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Válcovitost2 0,01 0.0042 0.0000 0.0100 0.0000 0.0042

Rovinnost1 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Rovinnost2 0,01 0.0021 0.0000 0.0100 0.0000 0.0021

Sklon1 0,01 k C 0.0058 0.0000 0.0100 0.0000 0.0058

Sklon2 0,01 k C 0.0060 0.0000 0.0100 0.0000 0.0060

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9960 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0040

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0027 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0027

Prumer1 12.5067 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0067

Prumer2 12.5052 12.5000 0.0100 -0.0100 0.0052

n.def.

UdálostText
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.4

_0
3)
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Příloha 2 – Protokoly měření za stroji Comet

Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_STL_1znov…
Time/Date 29.07.2022 14:51
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 9
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0428 120.0000 0.0428

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0075 0.0000 0.0200 0.0000 0.0075

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0223 0.0000 0.0200 0.0000 0.0223 0.0023

Rovinnost3 0,02 0.0290 0.0000 0.0200 0.0000 0.0290 0.0090

Rovinnost4_0.01 0.0200 0.0000 0.0200 0.0000 0.0200

Válcovitost1 0,01 0.0195 0.0000 0.0100 0.0000 0.0195 0.0095

Válcovitost2 0,01 0.0159 0.0000 0.0100 0.0000 0.0159 0.0059

Rovinnost1 0,01 0.0047 0.0000 0.0100 0.0000 0.0047

Rovinnost2 0,01 0.0074 0.0000 0.0100 0.0000 0.0074

Sklon1 0,01 k C 0.0155 0.0000 0.0100 0.0000 0.0155 0.0055

Sklon2 0,01 k C 0.0228 0.0000 0.0100 0.0000 0.0228 0.0128

Vzdálenost 125 ±0,02_X 124.9315 125.0000 0.0200 -0.0200 -0.0685 -0.0485

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0028 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0028

Prumer1 12.4545 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0455 -0.0355

Prumer2 12.4471 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0529 -0.0429

n.def.

UdálostText
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_0
3)
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_STL_2_SE
Time/Date 29.07.2022 14:52
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 11
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0090 120.0000 0.0090

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0104 0.0000 0.0200 0.0000 0.0104

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0368 0.0000 0.0200 0.0000 0.0368 0.0168

Rovinnost3 0,02 0.0366 0.0000 0.0200 0.0000 0.0366 0.0166

Rovinnost4_0.01 0.0318 0.0000 0.0200 0.0000 0.0318 0.0118

Válcovitost1 0,01 0.0147 0.0000 0.0100 0.0000 0.0147 0.0047

Válcovitost2 0,01 0.0409 0.0000 0.0100 0.0000 0.0409 0.0309

Rovinnost1 0,01 0.0130 0.0000 0.0100 0.0000 0.0130 0.0030

Rovinnost2 0,01 0.0141 0.0000 0.0100 0.0000 0.0141 0.0041

Sklon1 0,01 k C 0.0168 0.0000 0.0100 0.0000 0.0168 0.0068

Sklon2 0,01 k C 0.0144 0.0000 0.0100 0.0000 0.0144 0.0044

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125.0077 125.0000 0.0200 -0.0200 0.0077

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0147 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0147

Prumer1 12.4782 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0218 -0.0118

Prumer2 12.4716 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0284 -0.0184

n.def.

UdálostText
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_0
3)
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_STL_3_SE
Time/Date 29.07.2022 14:53
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 11
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0148 120.0000 0.0148

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0137 0.0000 0.0200 0.0000 0.0137

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0345 0.0000 0.0200 0.0000 0.0345 0.0145

Rovinnost3 0,02 0.0419 0.0000 0.0200 0.0000 0.0419 0.0219

Rovinnost4_0.01 0.0299 0.0000 0.0200 0.0000 0.0299 0.0099

Válcovitost1 0,01 0.0149 0.0000 0.0100 0.0000 0.0149 0.0049

Válcovitost2 0,01 0.0356 0.0000 0.0100 0.0000 0.0356 0.0256

Rovinnost1 0,01 0.0132 0.0000 0.0100 0.0000 0.0132 0.0032

Rovinnost2 0,01 0.0192 0.0000 0.0100 0.0000 0.0192 0.0092

Sklon1 0,01 k C 0.0136 0.0000 0.0100 0.0000 0.0136 0.0036

Sklon2 0,01 k C 0.0211 0.0000 0.0100 0.0000 0.0211 0.0111

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125.0013 125.0000 0.0200 -0.0200 0.0013

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0074 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0074

Prumer1 12.4703 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0297 -0.0197

Prumer2 12.4652 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0348 -0.0248

n.def.

UdálostText
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_STL_4_SE
Time/Date 29.07.2022 14:55
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 11
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0095 120.0000 0.0095

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0125 0.0000 0.0200 0.0000 0.0125

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0459 0.0000 0.0200 0.0000 0.0459 0.0259

Rovinnost3 0,02 0.0377 0.0000 0.0200 0.0000 0.0377 0.0177

Rovinnost4_0.01 0.0260 0.0000 0.0200 0.0000 0.0260 0.0060

Válcovitost1 0,01 0.0175 0.0000 0.0100 0.0000 0.0175 0.0075

Válcovitost2 0,01 0.0379 0.0000 0.0100 0.0000 0.0379 0.0279

Rovinnost1 0,01 0.0166 0.0000 0.0100 0.0000 0.0166 0.0066

Rovinnost2 0,01 0.0123 0.0000 0.0100 0.0000 0.0123 0.0023

Sklon1 0,01 k C 0.0221 0.0000 0.0100 0.0000 0.0221 0.0121

Sklon2 0,01 k C 0.0126 0.0000 0.0100 0.0000 0.0126 0.0026

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125.0124 125.0000 0.0200 -0.0200 0.0124

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0174 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0174

Prumer1 12.4761 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0239 -0.0139

Prumer2 12.4737 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0263 -0.0163

n.def.

UdálostText
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Part name V block2
Drawing number
Order number
Variant
Company
Department
Typ stroje PRISMO
Č.stroje 000000
Operator Master
Text

Last 1 measurements
► Approval ≠ Blocked
Part ident Prismo_STL_5_SE
Time/Date 29.07.2022 14:56
Run Všechny charakteris…
No. measured values 15
No. values: red 11
Measurement Duration 00:00:00,0

ZEISS CALYPSO
7.0.0211

Name Nominal valueMeasured value +/-Odchylka+Tol -Tol

Úhel mezi elementy1 120.0135 120.0000 0.0135

Kolmost1 0,02 lomeno k B 0.0099 0.0000 0.0200 0.0000 0.0099

Rovnoběžnost 0,02 k A 0.0450 0.0000 0.0200 0.0000 0.0450 0.0250

Rovinnost3 0,02 0.0426 0.0000 0.0200 0.0000 0.0426 0.0226

Rovinnost4_0.01 0.0268 0.0000 0.0200 0.0000 0.0268 0.0068

Válcovitost1 0,01 0.0141 0.0000 0.0100 0.0000 0.0141 0.0041

Válcovitost2 0,01 0.0398 0.0000 0.0100 0.0000 0.0398 0.0298

Rovinnost1 0,01 0.0147 0.0000 0.0100 0.0000 0.0147 0.0047

Rovinnost2 0,01 0.0140 0.0000 0.0100 0.0000 0.0140 0.0040

Sklon1 0,01 k C 0.0147 0.0000 0.0100 0.0000 0.0147 0.0047

Sklon2 0,01 k C 0.0149 0.0000 0.0100 0.0000 0.0149 0.0049

Vzdálenost 125 ±0,02_X 125.0069 125.0000 0.0200 -0.0200 0.0069

Vzdálenost 0 ±0,02_Y 0.0162 0.0000 0.0200 -0.0200 0.0162

Prumer1 12.4725 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0275 -0.0175

Prumer2 12.4709 12.5000 0.0100 -0.0100 -0.0291 -0.0191
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