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Anotace 

 Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku 

použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu 

měření. Práce též nabízí stručný vhled do historie metrologie a společnosti Doosan Bobcat. 

 Práce byla vypracována ve spolupráci se společností Doosan Bobcat. 
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Anotation 

The aim of this diploma thesis is to investigate the possible variants of measurement 
of sheetmetal molded part used in the construction of the building machine, to design metrology 
ficture for this part and make measuring program. Work also provides a brief insight view into history 
of metrology and Doosan Bobcat. 

The work was developed in collaboration with Doosan Bobcat. 
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measuring program  
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1. Úvodem o metrologii 
 Již od úsvitů věků se setkáváme s požadavky na přesné měření veličin. Člověka vedla k této 

potřebě zejména nutnost vyměřovat pole, stavby či vážit prodávané zboží při směnném obchodě. 

První poznatky o měření a měřidlech můžeme datovat do 4. tisíciletí před naším letopočtem 

do starověkého Egypta. Tehdy faraoni tzv. "nulté dynastie" zavedli měrnou jednotku "královský 

loket". První královský loket byl definován jako délka předloktí od lokte ke špičce nataženého 

prostředníčku vládnoucího faraona plus šířka jeho ruky. Tato míra byla vytesána do černé žuly 

a pracovníkům na stavbách byly předávány její dřevěné kopie. Za dodržování přesného měření byli 

zodpovědní tehdejší architekti a panovník jim ukládal povinnost kalibrovat své měřidlo při každém 

úplňku. Porušení či zanedbání této povinnosti bylo trestáno smrtí. [1] 

 V České kotlině se s pokusem o státní standardizaci měrných jednotek setkáváme o několik 

tisíciletí později. Zásluhu přisuzujeme českému králi Přemyslu Otakaru II., který roku 1628 vydal 

nařízení o používání měrových jednotek a zavedl tím standardizovanou základní měrnou jednotku 

„pražský loket“. Pražský loket, v přepočtu na dnes používané jednotky, měří 0,59m (viz obr. 1). Loket 

se dále rovnal 3 pídím. Píď se rovnala 10 prstům. A prst byl definován jako šířka 4 ječných zrn. 

Pozornému čtenáři zajisté neunikne, že tento způsob dělení jednotek byl technickému využití 

na hony vzdálen. [2][3] 

 

Obr. 1  Etalony loktů na radnici v Mělníku [2] 
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Na sklonku 18. století si nebývalý rozmach vědy a techniky začal vynucovat opětovné 

sjednocení a uživatelské zpřístupnění používaných jednotek. Roku 1795 byl ve francouzském městě 

Paříži položen „základní kámen“ moderní soustavy jednotek. Zavedla se desetinná soustava 

a základní jednotkou délky se stal jeden metr. Osvědčení této soustavy vyústilo 20.5.1875 (dnes 

Mezinárodní den metrologie – pozn. autora) v podepsání tzv. „Metrické konvence“. Základem 

tehdejší soustavy byly pouze 2 jednotky a to metr a kilogram (definovaný jako hmotnost vody 

při objemu 1 dm3). V současné době se zavázalo dodržovat metrickou konvenci 97 států.[3] 

 Za rozvoj a dohled nad metrologií v moderních dějinách naší země byl odpovědný 

Československý inspektorát pro službu cejchovní, který byl založen krátce po vyhlášení nezávislého 

Československa. Ten byl po druhé světové válce nahrazen Československým metrologickým ústavem 

situovaným v Bratislavě. A nakonec roku 1993 vznikl Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví a zároveň byl ve stejném roce zřízen i Český metrologický institut. 

 Metrologie se stala neodmyslitelnou součástí každodenního života. Setkáváme se s ní, když 

si v obchodě nakupujeme vážené potraviny, sledujeme rychlost na tachometru v automobilu 

nebo platíme účty za změřený odběr vody či energií. Metrologie provází a nadále bude provázet 

lidstvo po celou dobu jeho existence. 
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2. O společnosti Bobcat 
Roku 1947 ve městě Gwinner, které se nachází v Severní Dakotě ve Spojených státech 

Amerických, založil Gideon Melroe společnost s názvem „Melroe Manufacturing Company“. Tento 

podnik se zabýval vývojem a výrobou přídavných zemědělských zařízení. Přelomový okamžik v historii 

společnosti nastal v okamžiku příchodu bratrů Kellerových. Ti byli průkopníky v konstruování 

tříkolových nakladačů. Jejich usilovná snaha začala nést ovoce a na začátku roku 1959 představili 

prototyp prvního nakladače pod značkou Melroe – M60. (viz Obr. 2) 

 

Obr. 2 Melroe M60 [4] 

 

Následovala další vylepšená verze M200, která se od předchozí lišila jen v detailech. Oba 

doposud zmíněné stroje bezchybně plnily svou úlohu na pevných povrchách. Nedosahovaly však 

požadovaných výsledků při provozu na nezpevněných plochách. Odpovědí na tento problém byla 

úprava stroje, která spočívala v demontáži zadního rejdového kola a jeho nahrazení druhou hnanou 

nápravou. Tím bylo dosaženo kýženého zvýšení stability a trakce. Na sklonku roku 1960 tedy vznikl 

Melroe M400. Byl to první smykem řízený nakladač („Skid Steer Loader“ – pozn. autora) na světě. 

(viz Obr. 3) 
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Obr. 3 Melroe M400 [4] 

Vylepšená verze M440 představená v roce 1962 se stala prvním strojem nosícím na sobě 

siluetu rysa a světoznámé označení Bobcat. 

 V současné době společnost Bobcat spadá pod nadnárodní korporaci Doosan. Zaměstnává 

zhruba 3 000 zaměstnanců. Provozuje několik výrobních závodů a inovačních center 

v Severní Americe a Evropě. Svůj sortiment rozšířila o nabídku bagrů („mini excavator“ zkráceně 

„MEX“ – pozn. autora) a velkou škálu příslušenství pro své stroje. Kvalitu strojů i schopnosti jejich 

zaměstnanců dokazuje, že každý druhý vyrobený nakladač na světě nese logo společnosti Bobcat 

(obr. 4).  [4][5][6] 

 

 

Obr. 4 Registrované logo společnosti Bobcat 
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3. Popis měřeného dílu 
 Měřený díl, pro něhož je konstruován přípravek nese název „Cover shell RH“ a číslo dílu 

PN 7303878 (viz obr. 5 a 6). Jedná se o výlisek z ocelového plechu. Po svaření s dalšími dílci vzniká 

svařenec „Cover shell assy K2“ číslo dílu PN 7283785 (zachycen na obr. 7). Ten slouží jako součást 

karosérie nové modelové řady kompaktních bagrů hmotnostní kategorie 2,1 až 3 tuny. Nová 

modelová řada navazuje na odkaz současné produkce typů E25 a E26 (stroje jsou zachyceny na obr. 8 

a 9). Tyto stroje si vydobyly pevné místo na trhu zejména kvůli své spolehlivosti a nízké hmotnosti, 

díky které není problémem přepravovat stroje na přívěsu za osobním automobilem. [7][8] 

 Požadavek na měření dílu vyplynul ze snahy o zajištění bezvadného lícování s ostatními 

součástmi karosérie MEXu. Z tohoto důvodu je nutné provést měření odchylek tvaru hrany 

zhotovených výlisků dodaných subdodavatel oproti 3D-datům nalézajícím se v produktové inženýrské 

databázi vývojového centra Bobcat. 

 

Obr. 5 PN 7303878 

 

Obr. 6 PN 7303878 
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Obr. 7 PN 7283785 

 

 

Obr. 8 Bobcat E25 [8] 

 

 

Obr. 9 Bobcat E26 [9] 
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4. Problematika měření plechových výlisků 
 Měření plechových výlisků skýtá celou škálu dílčích problémů, veskrze vytvořenou jejich 

obvyklou tvarovou složitostí. Vylisované dílce často obsahují celou škálu obecných, matematicky 

těžko definovatelných ploch. To velice znesnadňuje jak konstrukční kótování takových dílů, tak i jejich 

následnou kontrolu. Moderní průmysl často klade na díly požadavky nejen rozměrové, ale 

i geometrické. To způsobuje potíže v případě snahy využít obvyklého ručního měření. U složitých dílů 

se tak stává ruční měření prakticky nevyužitelným. Tudíž je nutné přistoupit k využití moderních 

souřadnicových měřících strojů („Coordinate Measuring Machines - CMM“). Těmto strojům bude 

věnována pozornost v kapitole 5.2. 

Samostatným problémem se stává poloha takového dílce v měřícím prostoru stroje. Samotná 

podstata opakovatelného měření pomocí souřadnicových měřících strojů vyžaduje jasně definované 

umístěné dílce stále ve stejné poloze. Tato nesnáz je v technické praxi řešena pomocí využití svěráků, 

polohovadel nebo jednoúčelových měřících přípravků.  

 I při měření pomocí CMM je nezbytné řídit se obecnými požadavky pro precizně provedené 

měření. Na tomto místě je nutné vyslovit předpoklad, že jak rozměry a tvar samotného dílce, tak 

i výsledek měření těchto charakteristik je vždy zatížen chybou. Tato chyba je způsobena pěti dílčími 

faktory – měřícím strojem, samotnou měřenou součástí, okolním prostředím, strategií měření 

a obsluhou stroje. Tuto skutečnost zachycuje obrázek 10 a příklady skutečností, které jednotlivé 

faktory ovlivňují tabulka 1. 

 

Obr. 10 Faktory ovlivňující výsledek měření [10] 
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Tabulka 1: Faktory ovlivňující měření 

Faktor 

ovlivňující 

měření 

Příčina ovlivnění Jak snížit dopady 

Měřící stroj Přesnost stroje  Pravidelná údržba 

 Periodické zkoušky dle ČSN EN ISO 10360 1-7 

 Kontrola pomocí artefaktů 

Měřící rozsah 

Senzorika 

Měřící Software 

Konstrukční provedení 

Korekce reziduálních 

chyb 

Měřená 

součást 

Teplota součásti  Teplotní ustálení součásti 

 Očistění součásti 

 Volba vhodného druhu měření a senzoriky 

Znečištění součásti 

Materiál  

(elasticita, plasticita.) 

Drsnost povrchu 

Okolní 

prostředí 

Teplota okolí a její 

kolísání 

 Vytvoření vhodného prostředí pro měření 

s regulovatelnou teplotou 

 Stabilní ustavení stroje 

 Udržování čistoty 

Vibrace podlahy 

Prašnost 

Výskyt oleje, případně 

 emulze ve vzduchu 

Strategie 

měření 

Výběr snímačů  Výběr správného materiálu a velikosti snímače 

 Volba vhodné délky a materiálu prodloužení 

 Vhodná filtrace naměřených hodnot 

 Vhodná metoda výpočtu geometrického prvku 

Měřicí metoda 

Výběr filtrů 

Poloha a orientace 

součásti 

Metoda vyhodnocení 

Obsluha stroje Kvalifikace a proškolení  Kvalifikovaná a pečlivá obsluha 

 Periodická školení Vyrovnání součásti 

Upnutí součásti 

Kalibrace snímačů 
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5. Měřící stroje a měřidla 
 Měření lze realizovat ručně za použití jednodušších měřidel, případně strojně využitím 

sofistikovaných měřících strojů. Každý ze způsobů má své přednosti i nedostatky. 

5.1.  Ruční měření 
 Pro ruční měření mluví nižší náklady na pořízení měřidel, mobilita, rychlost měření 

(při kusové výrobě) a nižší nutná kvalifikace obsluhy. Nevýhodou je zpravidla nižší přesnost, 

nearchivování záznamu a omezená možnost měření. Efektivně lze měřit jen úchylky rozměrového 

či úhlového charakteru. Klasické měření délek se obvykle realizuje dotykovou metodou, kdy je povrch 

mechanického doteku v přímém kontaktu s měřeným objektem. Dále je uveden stručný přehled 

základních ručních měřidel používaných ve strojírenské výrobě.  

5.1.1. Posuvné měřítko 

 Je to jedno z nejrozšířenějších měřidel v současné výrobě. Jeho předností jsou malé rozměry, 

nízká cena a snadná obsluha. Nevýhodou je relativně malý měřící rozsah a nízká dosahovaná přesnost 

měření. Obvykle se dosahuje přesnosti měření 0,1 mm. Měřidlo je uzpůsobeno pro měření délky, 

hloubky a průměru. Klasické analogové posuvné měřítko zobrazuje obrázek 11. 

 

Obr. 11 Analogové posuvné měřítko[11] 

 

5.1.2. Mikrometrické měřidlo 

 Mikrometrické měřidlo poskytuje přibližně o jeden řád přesnější měření než posuvné měřítko 

(kapitola 5.1.1). Mikrometrických měřidel rozeznáváme více druhů (vnitřní, talířkové, třmenové atd.) 

Základní součástí všech mikrometrických měřidel je mikrometrický šroub s maticí o stoupání 0,5 

případně 1 mm. Standardní rozsah měření činí 25 mm. Delší šrouby se nevyrábějí zejména 

z výrobních (dodržení přesnosti výroby) a praktických (časově náročné měření) důvodů. Tento 

nedostatek je řešen výrobou mikrometrických měřidel v několika délkových řadách. Příklady běžně 

dostupných mikrometrických měřidel jsou uvedeny na obrázcích 12, 13 a 14. 
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Obr. 12 Třmenové mikrometrické měřidlo [12] 

 

Obr. 13 Vnitřní mikrometrické měřidlo [13] 

 

Obr. 14 Talířkové mikrometrické měřidlo [14] 

 

5.1.3. Úchylkoměr 

 U úchylkoměru je axiální pohyb doteku převáděn pomocí převodu ozubenými koly 

na ukazatel. Na kruhové stupnici pak obsluha odečítá hodnotu úchylky. Úchylkoměry dosahují velké 

přesnosti měření. Tato přesnost je však vykoupena velmi malým rozsahem měření. Rozsah měření 

se pohybuje kolem deseti mm pro úchylkoměry pracující s přesností 0,01 mm a 1 mm pro 

úchylkoměry s přesností 0,001 mm. Příklad úchylkoměru je znázorněn na obrázku 15.  
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Obr. 15 Úchylkoměr [15] 

5.1.4. Kalibr 

Kalibr je porovnávací měřidlo. Poskytuje obsluze pouze informaci, jestli je nebo není měřená 

součást vyhovující.   

5.1.5. Závěr ručního měření 

Ruční měření je ve společnosti Bobcat běžně používáno pro orientační měření v prototypové 

produkci, případně při měření jednodušších strojních součástí. Pro zadaný výlisek není vhodné 

z důvodů zatížení velkou nepřesností měření, časovou náročností a obtížnou archivací naměřených 

hodnot. V technické praxi se však setkáváme s možností využití úchylkoměrů v kombinaci 

s jednoúčelovými metrologickými přípravky. Téměř výlučně však pouze pro měření několika málo 

konkrétních charakteristik. Nevýhodou tohoto řešení je již zmíněná obtížná archivace naměřených 

hodnot, časová náročnost měření v případě měření více charakteristik a nesnadná opětovná 

kalibrace. Příklad přípravku pro takové měření zachycuje obrázek 16. 

 

Obr. 16 Kontrolní přípravek KP-23 pro kontrolu výlisku kozlíku brzdy [16] 
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5.2.  Strojní měření 
 Souřadnicové měřící stroje představují v odvětví strojírenství zásadní inovaci na poli měřící 

techniky. Jejich počátky sahají zhruba do poloviny minulého století. Konstrukce těchto strojů byla 

vynucena potřebou měření karosérií v automobilovém průmyslu či měření složitých dílců leteckých 

konstrukcí. Klasický způsob měření, kde dochází k odečítání rozměrů z jemných stupnic, byl pro tyto 

účely nejen nepřesný a zdlouhavý, ale mnohdy i prakticky nevyužitelný.  

 Princip souřadnicových měřících strojů spočívá ve stanovení základního bodu v prostoru. 

Polohu dalších snímaných bodů na měřené součásti měříme formou souřadnicových rozměrů 

vztažených do základního souřadnicového systému. Obvykle se setkáváme se základním rozdělením 

měřících strojů dle používaného souřadnicového systému na kartézské stroje a nekartézské stroje 

(viz obrázek 17).  

 Naprostá většina moderních měřících strojů je vybavena i záznamovým zařízením 

spolupracujícím s metrologickým softwarem. Toto uzpůsobení umožňuje zaznamenávat naměřené 

hodnoty. Záznam těchto hodnot může být posléze využit jako doklad o měření. Moderní měřící stroje 

pracují velice efektivně. Uvádí se, že redukují měřicí časy asi o 80% oproti běžným metodám měření. 

Jsou vhodné pro měření dílců zhotovovaných v režimu sériové výroby, rozměrných součástí a taktéž 

umožňují vyhodnocení geometrických charakteristik součásti. [17] 

 

Obr. 17 Základní rozdělení CMM  

5.2.1. Kartézsky uspořádané CMM 

 Na obrázku 18 je znázorněna kartézská soustava souřadnic. Skládá se ze tří navzájem na sebe 

kolmých os. Poloha bodu v prostoru je pak určena jeho souřadnicemi na osách x, y, z. 
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Obr. 18 Kartézský souřadný systém [18] 

 Z hlediska konstrukčního uspořádání dělíme dnešní kartézsky uspořádané souřadnicové 

měřící stroje na několik základních typů. Jsou to stroje výložníkové, mostové, stojanové (sloupové), 

pinolové, portálové (viz Obr. 19). V dalších kapitolách budou zmíněná uspořádání blíže rozebrána. 

 

Obr. 19 Schémata kartézských souřadnicových strojů z hlediska konstrukce [17] 

 

5.2.1.1. Výložníkový typ CMM 

Toto uspořádání souřadnicového měřícího stroje sestává z pohyblivého konzolového ramene, 

které nese pojezd s pinolou. Hlavní výhodou tohoto konstrukčního řešení je velmi dobrý přístup 

k měřené součásti. Oproti tomu však nenabízí tak velký rozměr měřícího prostoru a to jej předurčuje 

pro měření součástí menších rozměrů. Značnou nevýhodou tohoto řešení je vlivem pohybu pinoly 

vznikající ohybový moment na konzolovém rameni. Tento ohybový moment vnáší do měření 



ČVUT v Praze  Bc. Gaduš Stanislav 

21 
 

nepřesnost. V praxi je tato skutečnost kompenzována zavedením tzv. „korekčních map“. Ukázkový 

zástupce tohoto typu je vyobrazen na obrázku 20 a schéma kinematiky je znázorněno na obrázku 19. 

 

Obr. 20 Výložníkový typ CMM - DuraMax TP (Carl Zeiss) [19] 

5.2.1.2. Mostový typ CMM 

 Jedná se o nejrozšířenější konstrukci CMM v současnosti. Toto konstrukční řešení vyniká 

výbornou tuhostí a velkou kapacitou měřícího prostoru. Mostový CMM je obvykle tvořen masivní 

pracovní deskou (obvykle zhotovená ze žuly neboli granitu). K ní je připojena mostová konstrukce 

stroje, která zajišťuje pohyb v jedné ose stroje. Na mostové konstrukci je umístěn portál. Portál nese 

uspořádání pinoly, které je pohyblivé po portálu a umožňuje tak pohyb v další, na první osu, kolmé 

ose. Samotná pinola zajišťuje pohyb v poslední zbývající ose (osa Z). Příklad mostového 

souřadnicového stroje je zachycen na obrázku 21 a kinematika tohoto uspořádání je patrná z obrázku 

19. 

 

Obr. 21 Mostový typ CMM ZEISS PRISMO [20] 

5.2.1.3. Stojanový typ CMM 

 Stojanový typ CMM se konstrukcí podobá starším typům frézek. Hlavní částí je nosný sloup. 

Na něm je horizontálně připojeno rameno se snímací hlavou na konci. Snímací hlava zajišťuje pohyb 

v ose Z. Pohyb ve zbylých dvou osách je pak prováděn pomocí posuvu pracovního stolu. Zástupce 

tohoto uspořádání je znázorněn na obrázku 22. Kinematiku pak vysvětluje schéma na obrázku 19. 
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Obr. 22 stojanový typ CMM - Carl Zeiss O-inspect 322 [21] 

5.2.1.4. Pinolový typ CMM 

 Základní částí tohoto uspořádání je nosný sloup. Na něm je posuvně uloženo horizontální 

rameno. Toto uspořádání dovoluje pohyb ve dvou osách. Pohyb ve zbývající ose je řešen pomocí 

pohyblivého pracovního stolu (viz obr. 19), případně pomocí pohybu nosného sloupu (viz obr. 24). 

Zástupce toho uspořádání můžeme spatřit na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Pinolový typ CMM Horizon [22] 
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Obr. 24 Schéma pinolového typu CMM [23] 

 

5.2.1.5. Portálový typ CMM 

 Specifickou vlastností této masivní konstrukce je velká tuhost, která poskytuje větší pracovní 

prostor stroje, než u ostatních typů. To předurčuje tento typ pro měření objemných součástí, 

kupříkladu celých karoserií automobilů, rozměrných odlitků, leteckých konstrukcí apod. Zástupce 

tohoto typu je uveden na obrázku 25 a kinematiku přibližuje obrázek 19. 

 

Obr. 25 Portálový typ CMM - MCT Starlight [24] 

 

5.2.2. Nekartézsky uspořádané CMM 

Jak již název napovídá, nekartézsky uspořádané CMM snímají body v nekartézském 

souřadném systému. Obvykle se setkáváme s využitím sférického souřadného systému (obr. 26) nebo 

cylindrického (válcového) souřadného systému (obr. 27). V praxi ovšem dochází k softwarové 

transformaci z těchto systému do systému kartézského z důvodu snadnější orientace obsluhy. 
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Obr. 26 Sférický souřadný systém [18] 

 Ve sférickém souřadném systému je poloha bodu v prostoru popsána pomocí radiusvektoru 

(vzdálenosti bodu od počátku souřadného systému) a dvěma úhly, běžně označovanými jako azimut 

ϕ a elevace ϑ.  

 

Obr. 27 Cylindrický souřadný systém [18] 

 V cylindrické soustavě souřadnic určujeme polohu bodu v prostoru pomocí tří údajů. První R 

je vzdálenost bodu od osy z. Druhý je úhel ϕ, který svírá průvodič bodu promítnutý do roviny XY. 

A třetím údajem je poloha bodu na ose z. 

5.2.2.1. Měřicí ramena 

 Měřicí ramena jsou hojně zastoupena v dnešní produkci zejména z důvodů jejich vysoké 

mobility a jednoduché obsluhy. Pracovní prostor tohoto stroje je polokoule. Z toho lze jednoduše 

vyvodit, že tyto měřicí stroje snímají body ve sférickém souřadném systému (viz obr. 26). Měřicí 

rameno je vybaveno univerzálním upínacím systémem - obvykle magnetickou upínkou nebo 

stativem, ke kterému je připojena vlastní konstrukce ramena. Samotné rameno se skládá ze soustavy 

kloubových spojů. Každý spoj obsahuje svůj úhlový snímač. Na konci ramena je umístěn vlastní 
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snímací systém. Na konec měřícího ramena je obvykle možné namontovat jak dotykovou sondu, tak 

i skenovací laser scanner. To umožňuje provedení jak dotykového, tak bezdotykové měření. 

 Měřicí ramena se vyrábějí v provedení se šesti nebo sedmi rotačními klouby. Každý kloub 

nevyhnutelně vnáší do měření chybu, proto platí, že čím více klouby rameno disponuje, tím je 

výsledná přesnost měření menší. Více kloubů však přináší výhodu ve snadnějším polohování konce 

ramena. 

 Vzhledem k hmotnosti měřicího stroje a nutnosti zajistit odpovídající komfort obsluze 

při manipulaci, jsou ramena obvykle vybavena odlehčovacími členy. 

 Nevýhodou tohoto typu měřicího stroje je jeho nižší přesnost (až o 2 řády v porovnání oproti 

kartézským CMM – kapitola 5.2.1). 

 Kinematika a podoba šestiosého měřicího ramena je zachycena na obrázku 28. 

 

 

Obr. 28 měřicí rameno – Sonetech [25] 

 

5.2.2.2. Laser tracker  

 Laser tracker je dalším strojem měřícím ve sférickém souřadném systému (viz obr. 26). Jedná 

se o přenosný přístroj, který navzdory tomuto faktu dosahuje vysoké přesnosti (chyba 5µm/m). 

Doménou laser trackeru je měření rozměrných výrobků (až 160m) a to i přímo ve výrobním prostředí. 

Laser tracker se skládá ze tří částí – stojanu, optické hlavice a řídící jednotky. [26]  Na obrázku 29 je 

zobrazen laser tracker RADIAN vyráběný společností API. 
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Obr. 29 Laser tracker - API RADIAN [27] 

 Princip spočívá v nepřetržitém sledování sondy s koutovým odražečem laserovým paprskem. 

Pomocí laserového paprsku je určena první důležitá informace pro zaměření bodu. Tou je vzdálenost 

bodu od počátku souřadného systému. Další dvě zbývající informace azimut ϕ a elevace ϑ 

(viz kapitola 5.2.2) jsou určeny pomocí dvou úhlových snímačů (tzv. enkodérů). Nasnímané 

souřadnice sondy jsou poté přenášeny do počítače, kde jsou vyhodnoceny softwarem. Následně je 

z nich vytvořen celkový obraz součásti. Sledování koutového odražeče se děje automaticky 

bez nutnosti manuální obsluhy. V případě přerušení laserového paprsku v průběhu měření, je možné 

díky unikátní patentované technice TurboADM (Absolute Distance Measurement) laserový paprsek 

opět navázat a dokončit tak měření. Tento atribut je však vyvážen snížením přesnosti měření. 

[26][28] 

 Koutový odražeč (SMR – „Spherically Mounted Retro reflektor“) je velice přesný optický 

systém. Skládá se ze tří navzájem kolmých zrcadel, které jsou uloženy v kulovém pouzdru. Díky 

tomuto uspořádání je laserový paprsek dopadající na odražeč z libovolného směru vždy odražen zpět 

ve stejném směru. V současnosti lze zakoupit na trhu několik provedení koutových odražečů lišících 

se velikostí (standardně o průměru 0,5“ ≈ 12,7mm ; 0,75“ ≈ 19,1mm a 1,5“ ≈ 38,1mm) a přesností 

uložení zrcadel. Zrcadla standardních SMR jsou vycentrována do středu koule s chybou menší 

než 12,5 μm. U SMR typu HP (High Precission) je chyba vycentrování menší než 2,5 μm. Ukázka 

provedení koutových odražečů je na obrázku 30. Uložení zrcadel v koutovém odražeči je znázorněno 

na modelu na obrázku 31. [29] 
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Obr. 30 Koutové odražeče – SMR [29] 

 

Obr. 31 Model uložení zrcadel v koutovém odražeči [30] 

 

5.2.2.3. Laser radar 

Laser radar je stroj konstrukčně blízký laseru trackeru (viz kapitola 5.2.2.2). Jeho velkou 

předností však je, že k provozu nevyužívá koutového odražeče. V případě jeho montáže na rameno 

průmyslového robota, lze skutečně mluvit o plně autonomním bezdotykovém měření. 

Díky vysoce produktivnímu měření (více než 2000 bodů/s) a velkému měřicímu rozsahu 

(až 50m) si nalézá uplatnění v tzv. inline měření. Jedná se o instalaci tohoto stroje přímo do výrobní 

linky, kde je možné kontrolovat každý vyráběný kus. Zástupce tohoto stroje je zobrazen na obrázku 

32. [31][32][33] 



ČVUT v Praze  Bc. Gaduš Stanislav 

28 
 

 

Obr. 32 Nikon metrology - Laser Radar MV331/351 [34] 

 

5.2.2.4. Stroje využívající cylindrického souřadného systému 

Toto uspořádání strojů je spíše exotické. Využívá se zejména pro měření rotačních součástí, 

jako jsou například vačkové hřídele, klikové hřídele, upínací kužely apod. Zástupce takového stroje 

zobrazuje obrázek 33. [35][36] 

 

Obr. 33 MARFORM MMQ 400 [35] 

 Měřená součást je upnuta ve sklíčidle otočného stolu. Natočením stolu snímáme hodnotu 

úhlu ϕ. Zbylé dvě potřebné hodnoty pro učení polohy bodu v cylindrickém souřadném systému 

(hodnotu R a polohu bodu na ose z) snímá vertikálně a horizontálně posuvné rameno (viz obr. 27). 
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 Zástupce druhého náhledu na řešení stroje měřícího v cylindrickém souřadném systému je 

zCat nabízený společností Fowler (viz obrázek 34). Díky své malé hmotnosti (13,6 kg) a kompaktním 

rozměrům (420 mm x 172 mm x 620 mm) vyniká výbornou mobilitou. Bohužel kvůli svému velice 

omezenému měřicímu prostoru je vhodný jen pro malé dílce (viz obr. 35) [37] 

 

Obr. 34 Fowlet zCat [37] 

 

Obr. 35 měřicí prostor - Fowler zCat [37] 

 

5.2.3. Závěr strojního měření 

 Strojní měření je vzhledem k vyšší přesnosti měření, lepší opakovatelnosti a snadné archivaci 

naměřených hodnot vhodnější variantou pro měření zadaného plechového výlisku. 
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5.3. Snímací systémy CMM 
 Snímací systém tvoří pomyslný most mezi měřicím strojem a měřenou součástí. 

Je neodmyslitelnou součástí měřícího systému. 

Základní rozdělení snímacích systémů je patrné ze schématu, které je vyobrazeno 

na obrázku 36. 

 

Obr. 36 Základní rozdělení snímacích systémů CMM 

 Ze schématu je patrné, že snímací systémy můžeme rozdělit na ty, u nichž existuje potřeba 

přímého kontaktu mezi snímačem a měřeným tělesem (dotykové), a na ty jenž tento fyzický kontakt 

nevyžadují (bezdotykové). 

 Dále o povaze snímacího systému rozhoduje, jestli je snímač instalován na pevné 

nebo otočné snímací hlavě. 

 Posledním hlediskem je počet snímaných bodů. Pokud dojde v jednom okamžiku k získání 

polohy jediného bodu, hovoříme o takzvaném bodovém (spínacím) snímacím systému. Pokud je 

během měření snímač v neustálém kontaktu s měřeným povrchem a dojde k sejmutí více 

(až tisíce bodů) hovoříme o tzv. skenovacím způsobu měření. 

5.3.1. Pevné hlavy 

 Pevné hlavy nedisponují schopností natáčet snímací systém. Tento nedostatek je vyřešen 

využitím složitějších snímacích systémů. Kupříkladu snímacím systémem opatřeným dotykem 

ve směru všech os jak v kladném tak záporném směru (vyjma osy z). Toto uspořádání snímacího 

systému se nazývá „konfigurace s doteky umístěnými do hvězdice“ a zobrazuje jej obrázek 37. 
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Obr. 37 konfigurace s doteky umístěnými do hvězdice [38] 

5.3.2. Otočné hlavy 

Otočná, neboli indexovatelná hlava umožňuje motorické nebo manuální polohování sondy 

v mnoha úhlech. To usnadňuje měření členitých dílů. Bohužel při každé změně úhlu (tzv. indexaci) je 

vlivem mechanické nepřesnosti do měření vnášena jistá chyba. Příklad indexovatelné hlavy je uveden 

na obrázku 38. 

 

Obr. 38 Otočná hlava [39] 

5.3.3. Dotykové měření 

 Jak již bylo uvedeno, dotykové snímací systémy bezpodmínečně vyžadují fyzický kontakt 

snímacího doteku s měřenou součástí. To s sebou přináší obtíže v případě požadavku na měření 

snadno deformovatelných součástí (gelové čočky, molitanové výplně sedadel apod.), kdy vlivem 

i malé přítlačné síly může dojít k ovlivnění tvaru součásti. U kovových dílců je tento efekt naprosto 

zanedbatelný, avšak pozorujeme jiné obtíže spojené s materiálem měřeného dílce. V technické praxi 

je nejrozšířenější materiál pro výroby snímacích doteků rubín. V případě měření dílů z hliníku dochází 

k fenoménu známému pod názvem „adhezní otěr“. Ten způsobuje, že se na povrchu snímače usazuje 
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hliník a degraduje tak přesnost měření. V tomto případě je nutné zvolit za materiál snímače nitrid 

křemíku. Dalším případem je skenování dílců vyrobených z litiny. Dochází zde ke značnému 

opotřebení povrchu snímače, proto volíme snímače z oxidu zirkoničitého. [40] 

 Snímací doteky se vyrábějí v široké škále tvarů a velikostí. Nejběžněji se setkáváme s dotekem 

ve tvaru kuličky. Ale běžně jsou nabízeny doteky s hrotem pro měření závitů, půlkulové doteky 

vhodné pro měření v omezeném prostoru, diskové doteky pro měření zápichů a drážek i válcové 

doteky pro měření otvorů v plechu. V neposlední řadě se setkáváme s atypickými doteky vyrobenými 

na přání zákazníka. Příklady provedení doteků jsou uvedeny na obrázcích 39 až 43.  

 

Obr. 39 Dotek ve tvaru kuličky [41] 

 

Obr. 40 Dotek s hrotem [41] 

 

Obr. 41 Dotek ve tvaru polokoule [41] 
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Obr. 42 diskový dotek [41] 

 

Obr. 43 válcový dotek [41] 

 

 

 

5.3.4. Bezdotykové měření 

 Bezdotykové měření nevyžaduje přímý fyzický kontakt s měřeným tělesem, proto v dnešní 

době v některých aplikacích nahrazuje klasické kontaktní měření. Jedná se zejména o měření 

poddajných dílů. Nese s sebou však řadu omezení. Zmiňme například nižší přesnost měření, vyšší 

pořizovací cenu zařízení a velkou náchylnost na výskyt odlehlých hodnot. Kvalita bezdotykového 

měření je ovlivněna i tvarem měřené součásti a jejím výrobním materiálem. Obecně lze konstatovat, 

že pro lesklé nebo transparentní součásti nejsou bezdotykové metody měření vhodné. Bezdotykové 

snímací systémy taktéž zaostávají v případě nutnosti měření ostrých hran. V důsledku obtížného 

vyhodnocení světelného kontrastu na rozhraní. Obrázek 44 zachycuje hranu snímanou za použití 

Laser scanneru ve čtyřech stupních rozlišení.  
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Obr. 44 Hrana snímaná Laser Scannerem - v sestupném pořadí kvality rozlišení [42] 

Zástupce bezdotykových snímacích systémů, laser scanner můžeme spatřit na obrázku 45. 

Z obrázku vyplývá, že rozměry takového zařízení jsou nepoměrně větší oproti běžné dotykové sondě. 

To přináší nemalé riziko kolize (tzv. „nabourání“) snímacího systému s měřenou součástí či 

přípravkem během měření. 

 

Obr. 45 Laser scanner - Nikon LC15Dx [43] 

5.3.5. Porovnání dotykového a bezdotykového způsobu měření 

Porovnání obou způsobů měření provádí tabulka 2. 

Tabulka 2: Porovnání dotykového a bezdotykového způsobu měření 

 Kontaktní měření Bezkontaktní měření 
Produktivita měření Několik bodů / s Až statisíce bodů / s 
Přesnost měření Řádově tisíciny mm Řádově setiny mm 
Pořizovací cena Nižší Vyšší 
Analýza měřených dat Méně náročné Náročnější 
Automatizace Ano Ano 
Vliv síly na měření Ano Ne 
Náchylnost na odlehlé hodnoty Méně náchylné Podstatně náchylné 
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 Na tomto místě je nutné konstatovat, že bezdotykové snímací systémy pořizují v jednom 

okamžiku nepoměrně větší počet bodů (vzniká tzv. „mrak bodů“) oproti kontaktním systémům. Tato 

skutečnost vynucuje podstatně vyšší požadavky na výkon použité výpočetní techniky. Taktéž z tohoto 

faktu vyplývá, v propagačních materiálech často vyzdvihovaná, vysoká produktivita měření.  

V kombinaci s vysokou náchylností na sejmutí odlehlých hodnot se však tato výhoda stává danajským 

darem. Odlehlé hodnoty je nutné v následném dalším zpracování správně vyfiltrovat. V konečném 

důsledku je tedy od rozhodnutí měřit po tisk výsledného protokolu mnohdy rychlejší konvenční 

dotykové měření. 

5.4. Závěr měřících strojů a měřidel 
 Na předchozích stránkách byly přiblíženy měřící stroje a měřidla. Po zvážení dostupných 

variant měření je rozhodnuto o nejvýhodnější variantě měření pro zadaný dílec. Vzhledem 

k jednoduššímu měření a archivaci naměřených hodnot bude použito strojního měření. 

Po přihlédnutí k vysoké pořizovací ceně bezdotykových snímacích systémů, složitému následnému 

zpracování a nižší přesnosti při měření hran byla tato varianta zavržena. Měření se tedy bude 

provádět konvenční dotykovou metodou za použití CMM stroje. 
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6. Návrh prototypu metrologického přípravku 
 Pro ověření vlastností, obsluhy a manipulace s přípravkem bylo rozhodnuto o vytvoření 

prototypové verze. Na rozdíl od finální verze přípravku není prototyp konstruován a vyráběn 

s ohledem na maximální přesnost. Konstrukce a výrobní materiály jsou upraveny pro možnosti 

výroby prototypové dílny Doosan Bobcat. 

 Prototyp nese název „Tool Metrology assy“, číslo dílu je PN 7327364 a skládá se z patnácti 

dalších podsestav a dílců. Jejich seznam a počet kusů je zachycen v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Kusovník TOOL METROLOGY ASSY - PN 7327364 

Položka Číslo dílu (PN) Název Počet 

1 7327352 SUPPORT 1 1 

2 7327353 SUPPORT 2 1 

3 7327354 SUPPORT 3 1 

4 7327355 SUPPORT 4 1 

5 7327356 SUPPORT 5 1 

6 7327357 SUPPORT 6 1 

7 7327358 SUPPORT 7 1 

8 7327359 SUPPORT 8 1 

9 7327363 BASE PLATE W/A 1 

10 7328591 FOAM DISTANCE 4 

11 7328592 CLAMP 121 4 

12 17EM100 WASHER FLAT PLAIN LG 16 

13 18EM510 WASHER FLAT PLAIN 16 

14 4CM1030 SCREW HEX HEAD 8.8 16 

15 58GM4216 SCREW PNH CRSEC TAP 16 

  

 Polohu jednotlivých komponentů zachycuje obrázek 46, případně přiložený výkres sestavení 

číslo 7327364. 
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Obr. 46 TOOL METROLOGY ASSY - PN 7327364 

6.1. Support 1 – PN 7327352 
 Dílec Support 1 je zachycen na obr. 47 nebo v příloze na výkresu 7327352. Je zhotoven 

pomocí aditivní technologie tzv. „3D tisku“. Použitý materiál je ABS-M30. Technologie 3D tisku byla 

zvolena z důvodů potřeby vytvoření obecné 3D plochy, na které dochází ke kontaktu s měřeným 

dílem. Spojení Supportu 1 se základní deskou je realizováno pomocí 2 šroubů se šestihrannou hlavou 

4CM1030. Otvory pro šrouby jsou záměrně vytvořeny o větším než potřebném průměru. Je tak 

učiněno z důvodu zajištění možnosti ručního „spasování“ a vyrovnání nepřesností vzniklých během 

3D tisku. Jako prevence před otlačením stykových ploch jsou použity podložky o velkém vnějším 

průměru 17EM100. Spoj mezi rychlo-upínkou „Clamp 121“ a Supportem 1 je vytvořen pomocí čtyř 

vrutů 58GM4216. Svrtání těchto dílů bude provedeno při konečné montáži. 

 

Obr. 47 Support 1 - PN 7327352 
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6.2. Support 2 – PN 7327353 
 Dílec Support 2 zachycuje obr. 48, případně přiložený výkres 7327353. Technologie výroby 

a použitý materiál jsou obdobné jako u Supportu 1 (viz kapitola 6.1). Spojení se základní deskou 

je opět vytvořeno pomocí 2 šroubů se závitem M10. Zhotovené kruhové otvory mají průměr 15 mm 

z důvodu zajištění dostatečných montážních vůlí pro ruční spasování. Spoj s rychlo-upínkou je opět 

tvořen čtyřmi vruty. 

 

Obr. 48 Support 2 - PN 7327353 

6.3. Support 3 – PN 7327354 
 Pro výrobu Supportu 3 byla zvolená obdobná technologie a základní materiál jako 

u Supportu 1 a 2. (viz kapitola 6.1 a 6.2). Ustavení Supportu 3 na základní desce zajišťují 2 šroubové 

spoje. Průchozí otvory pro spojovací šrouby mají opět průměr 15 mm. Spoj s rychlo-upínkou zajišťují 

4 vruty. Dílec Support 3 zobrazuje obr. 49 a výkresová dokumentace 7327354. 

 

Obr. 49 Support 3 - PN 7327354 
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6.4. Support 4 – PN 7327355 
 I pro Support 4 byla zvolena obdobná technologie výroby a materiál jako pro Support 1 

(viz kapitola 6.1). Spojení se základní deskou je opět vytvořeno 2 šrouby M10 a spoj s rychlo-upínkou 

čtyřmi vruty. Podobu Supportu 4 zachycuje obrázek 50. Základní rozměry a technické informace 

pak výkresová dokumentace 7327355. 

 

Obr. 50 Support 4 – PN 7327355 

6.5. Support 5 – PN 7327356 
 Support 5 je opět vyroben aditivní technologií z materiálu ABS-M30. Slouží jako vertikální 

podpěra. Spojení se základní deskou je zajištěno dvěma šrouby M10. Průchozí otvory jsou vytvořeny 

s průměrem 15 mm. Horní plocha svírá s vertikální rovinou úhel 114° pro zajištění rovnoměrného 

dosednutí měřeného dílce na distanční pěnu. Distanční pěna je k horní ploše připevněna pomocí samolepící 

vrstvy. Vzhled dílce je zobrazen na obr. 51, rozměry pak na výkresové dokumentaci 7327356. 

 

Obr. 51 Support 5 – PN 7327356 
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6.6.  Support 6 - PN 7327357 
 Support 6 slouží obdobně jako Support 5 jako vertikální podpěra měřeného dílu. Je zhotoven 

stejnou technologií a ze stejného materiálu jako předcházející Supporty. Spojení je obdobné jako 

u předcházejícího Supportu 5 (viz kapitola 6.5). Horní plocha je skloněna oproti vertikální rovině o 95° 

pro dosažení rovnoměrného dosednutí měřeného dílu na distanční pěnu. Support 6 je vyobrazen 

na obr. 52 a další údaje jsou pak uvedeny ve výkresové dokumentaci 7327357. 

 

Obr. 52 Support 6 – PN 7327357 

6.7.  Support 7 – PN 7327358 
 Jedná se o další vertikální podporu měřeného dílu. Dílec je znovu zhotoven pomocí 3D-tisku 

z materiálu ABS-M30. Spojení se základní deskou zajišťuje pár šroubů M10. A spoj s distanční pěnou 

je realizován vrstvou lepidla. Support 7 je vyobrazen na obr. 53, další údaje pak lze nalézt 

ve výkresové dokumentaci 7327358. 

 

Obr. 53 Support 7 – PN 7327358 
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6.8.  Support 8 – PN 7327359 
 Support 8 je posledním ze série podpěr. Je vyroben obdobnou technologií a z obdobného 

materiálu jako předchozí Supporty. Spojení je zajištěno stejným způsobem jako v předcházejících 

případech. Support 8 můžeme spatřit na obr. 54, další údaje pak můžeme získat z výkresové 

dokumentace 7327359. 

 

Obr. 54 Support 8 – PN 7327359 

 

6.9. Base Plate W/A – PN 7327363 
 Base plate W/A je základním svařencem metrologického přípravku. Slouží ke spojení všech 

dílů do finálního celku. Skládá se z komponentů, které jsou zachyceny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Kusovník Base Plate W/A - PN 7327363 

Položka Číslo dílu (PN) Název Počet 

1 7327351 BASE PLATE 1 

2 7327362 HOLDER W/A 1 

  

 Základní deska (Base Plate) je z důvodů snadnější manipulace s přípravkem opatřena 

dvěma manipulačními madly (Holder W/A). Madla jsou připevněna k základní desce pomocí dvou 

obvodových koutových svarů o rozměru 5 mm. Na výkresu jsou určeny oblasti v těsné blízkosti svarů, 

které z důvodu zajištění správného dosednutí montovaných dílů nesmí být zasaženy rozstřikem svaru. 

 Podobu svařence Base Plate W/A zachycuje obr. 55. Další informace a rozměry pak podává 

výkres 7327363. 
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Obr. 55 Base Plate W/A – PN 7327363 

 

6.9.1. Base Plate – PN 7327351 

 Základní deska je zhotovená pomocí řezání laserem z ocelového plechu o nominální tloušťce 

10 mm dle Bobcat Standardu MS252. Alternativně pak z ocelového plechu nominální tloušťky 10 mm 

dle Bobcat Standardu MS260. Do základní desky je laserem předpřipraveno 16 kruhových otvorů 

o průměru 8,5 mm. Otvory dále slouží pro vyřezání závitů M10. Deska je rovněž opatřena sérií otvorů 

obdélníkového půdorysu. Tyto otvory slouží pro odlehčení konstrukce a usnadnění manipulace 

s přípravkem. Base Plate je zobrazen na obr. 56. Informace o rozměrech podává výkres 7327351. 

 

Obr. 56 Base Plate – PN 7327351 

6.9.2. Holder W/A – PN 7327362 

Holder W/A je svařenec sloužící pro usnadnění manipulace s prototypem metrologického 

přípravku. Seznam součástek, z kterých se skládá, zachycuje tabulka 5. Jeho podobu pak zachycuje 

obrázek 57 a další informace podává výkres 7327362. 

Tabulka 5: Kusovník Holder W/A - PN 7327362 

Položka Číslo dílu (PN) Název Počet 

1 7327360 PIVOT HOLDER 1 

2 7327361 BRACKET HOLDER 2 
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Obr. 57 Holder W/A – PN 7327362 

 

6.9.2.1. Pivot Holder – PN 7327360 

Pivot Holder je součástí svařence Holder W/A. Jedná se o ocelovou tyč kruhového průřezu 

o průměru 15 mm dle Bobcat standardu MS204. Pivot Holder je zachycen na obrázku 58 a odpovídá 

výkresu 7327360. 

 

Obr. 58 Pivot Holder – PN 7327360 

 

6.9.2.2. Bracket Holder – PN 7327361 

 Bracket Holder je použit ve svařenci Holder W/A v počtu dvou kusů. Je zhotoven z ocelového 

plechu tloušťky 10 mm dle Bobcat standardu MS252 alternativně MS260. O tvaru vypovídá obrázek 

59 a dílu je přiřazen výkres 7327361.  
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Obr. 59 Bracket Holder – PN 7327361 

6.10. Foam Distance – PN 7328591 
 Díl je na metrologickém přípravku použit v počtu čtyř kusů. Jedná se o distanční pěnu sloužící 

pro podepření měřeného dílce ve vertikálním směru. Pro snadnou montáž je distanční pěna z jedné 

strany opatřena samolepící vrstvou. Díl je zobrazen na obrázku 60 a odpovídá mu výkresová 

dokumentace 7328591. 

 

Obr. 60 Foam Distance – PN 7328591 

6.11. Clamp 121 – PN 7328592 
 Jedná se o standardní katalogovou upínku nabízenou společností JC Metal. Jde o vodorovnou 

upínku lehkého až středně těžkého provedení. Upínka generuje upínací sílu 1200 N a její hmotnost 

činí 245 g. Upínku 121 zachycuje obrázek 61 a číslo výkresové dokumentace je 7328592. [44] 
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Obr. 61 Clamp 121 – PN 7328592 

 

6.12. WASHER FLAT PLAIN LG – PN 17EM100 
 Washer flat plain LG je standardní metrickou podložkou definovanou v Bobcat standardu 

17EM. Informace o rozměrech podložky podává obrázek 62 a tabulka 6. 

 

Obr. 62 Výňatek z Bobcat standard 17EM [45] 

 

Tabulka 6: Výňatek z Bobcat Standard 17EM [45] 

Pro použití se šroubem 

průměru [mm] 

Vnitřní průměr 

d1 [mm] 

Vnější průměr 

d2 [mm] 

Tloušťka 

podložky [mm] 

označení 

10 10,5 30 2,5 17EM100 
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6.13. WASHER FLAT PLAIN – PN 18EM510 
 Washer flat plain je podložka, jejíž unifikované rozměry upravuje Bobcat standard 18EM. 

Rozměry podložky jsou patrné z obrázku 63 a tabulky 7. 

 

Obr. 63 Výňatek z Bobcat standard 18EM [46] 

 

Tabulka 7: Výňatek z Bobcat standard 18EM [46] 

Nominální 

velikost [mm] 

Vnitřní 

průměr d1 

[mm] 

Vnější průměr d2 

[mm] 

Tloušťka podložky 

[mm] 

Označení 

Normální Velký Normální Velká 

5 5,3 10  - 1  - 18EM510 

 

6.14. SCREW HEX HEAD 8.8 – PN 4CM1030 
 Screw hex head 8.8 je šroubem se šestihrannou hlavou blíže popsaným v Bobcat standardu 

4CM. Výňatek ze standardu je na obrázku 64 a tabulce 8. 

 

Obr. 64 Výňatek z Bobcat standard 4CM [47] 
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Tabulka 8: Výňatek z Bobcat standard 4CM pro M10 [47] 

Nominální průměr d [mm]   M10 

Stoupání   1,5 

výška podložky c [mm] 
 min 0,15 

 max 0,6 

přechodový průměr da [mm]  max 11,2 

průměr podložky dw [mm] 
třída výrobku A min 14,63 

třída výrobku B min 14,47 

šířka přes plochy s [mm] 

nominální max 16 

třída výrobku A min 15,73 

třída výrobku B min 15,57 

šířka přes hrany e [mm] 
třída výrobku A min 17,77 

třída výrobku B min 17,59 

výška hlavy k [mm] 

nominální  6,4 

třída výrobku A min 6,22 

třída výrobku A max 6,58 

třída výrobku B min 6,11 

třída výrobku B max 6,69 

přechodová délka a [mm] 
 min 1,5 

 max 4,5 

přechodový radius r [mm]  min 0,4 

Délka l [mm]   30 

 

 

6.15. SCREW PNH CRSEC TAP – PN 58GM4216 
 Screw PNH CRSEC TAP je vrut specifikovaný v Bobcat standardu 58GM. Výňatek ze standardu 

58GM je uveřejněn na obrázku 65 a v tabulce 9. 
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Obr. 65 Výňatek z Bobcat standard 58GM [48] 

 

Tabulka 9: Výňatek z Bobcat standard 58GM [48] 

nominální průměr d [mm]  4,2 
stoupání P [mm]  1,4 
průměr hlavy dk [mm] max 8 

min 7,64 
výška hlavy k [mm] max 3,1 

min 2,8 
délka nekompletního závitu y [mm] REF Typ C 3,7 

Typ R 3,2 
Délka l [mm]  16 
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7. Návrh metrologického přípravku 
 Metrologický přípravek s názvem „Tool metrology assy“ nese PN 7332211. Přípravek je 

zhotoven technologií třískového obrábění s ohledem na dosažení největší možné tvarové 

a rozměrové přesnosti. Přípravek je navržen pro manipulaci a obsluhu dvěma operátory. Plechový 

výlisek je do něj vkládán směrem z boku a je ve správné poloze zajištěn pomocí čtyř rychlo-upínek. 

Podoba přípravku je zachycena na obrázku 66. Díl umístěný v přípravku a připravený pro měření je 

vyobrazen na obrázku 67. 

 

Obr. 66 Tool metrology assy - PN 7332211 

 

Obr. 67 Výlisek PN 7303878 v přípravku 
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Přípravek se skládá ze sedmnácti dílců, jenž jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Kusovník TOOL METROLOGY ASSY - PN 7332211 

Položka Číslo dílu (PN) Název Počet 

1 7328591 FOAM DISTANCE 4 

2 7328592 CLAMP 121 4 

3 7332212 BASE PLATE 1 

4 7332213 SUPPORT 1 1 

5 7332214 SUPPORT 2 1 

6 7332215 SUPPORT 3 1 

7 7332216 SUPPORT 4 1 

8 7332217 SUPPORT 5 1 

9 7332218 SUPPORT 6 1 

10 7332219 SUPPORT 7 1 

11 7332220 SUPPORT 8 1 

12 7332221 HOLDER MANIPULATE 4 

13 7332222 PIN TAPER 8 

14 18EM510 WASHER FLAT PLAIN 16 

15 3GM1025 SCREW HEX SOCKT 12.9 24 

16 3GM820 SCREW HEX SOCKT 12.9 8 

17 4CM516 SCREW HEX HEAD 8.8 16 

 

Výkresová dokumentace přípravku je přiložena v přílohách pod označením 7332211. 

7.1.  Foam distance – PN 7328591 
 Díl je společný s dílem pro prototyp přípravku. Byl blíže popsán v kapitole 6.10. 

7.2. Clamp 121 – PN 7328592 
 Díl je společný s dílem pro prototyp přípravku. Byl specifikován v kapitole 6.11. 

7.3. Base plate – PN 7332212 
 Base plate je základním prvkem sestavy přípravku. Jeho prostřednictvím jsou veškeré 

komponenty spojeny v jeden funkční celek. Díl je zhotovený z plechu z hliníkové slitiny dle Bobcat 

standardu MS345 o nominální tloušťce 20 mm. Pro připojení dalších dílců je na něm zhotovena série 

zahloubených otvorů pro šrouby a několik kuželových prvků pro spojení kuželovými kolíky. 
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Pro odlehčení desky jsou na jejím povrchu vyfrézovány odlehčovací drážky. Base plate je zobrazen 

na obrázku 68 a další informace můžeme získat z přiložené výkresové dokumentace číslo 7332212.  

 

Obr. 68 Base plate – PN 7332212 

7.4. Support 1 – PN 7332213 
 Support 1 slouží jako podpěra měřeného dílu omezující jeho vertikální a horizontální pohyb. 

Je zhotovena z hliníkové slitiny dle Bobcat standardu MS345 technologií třískového obrábění. 

Ke spojení se základní deskou (Base Plate) je použito čtyř inbusových zapuštěných šroubů. 

Pro zajištění přesného slícování jsou na Supportu 1 vytvořeny dva otvory pro kuželové kolíky. 

Pro připojení rychlo-upínky jsou v horní části zhotoveny čtyři otvory se závitem M5. Díl je zobrazen 

na obrázku 69 a odpovídá mu přiložená výkresová dokumentace 7332213. 

 

Obr. 69 Support 1 - PN 7332213 
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7.5. Support 2 – PN 7332214 
 Dílec Support 2 je podpěrný sloupek omezující horizontální pohyb měřeného dílce. 

Je vyroben z hliníkové slitiny definované v Bobcat standardu MS345. Spojení se základní deskou 

je realizováno pomocí čtyř inbusových zapuštěných šroubů se závitem M10. Přesné lícování 

je zajištěno zhotovením dvou otvorů pro kuželové kolíky. Rychlo-upínka je k podpěře připojena 

čtyřmi šrouby se šestihrannou hlavou se závitem M5. Dílci odpovídá přiložená výkresová 

dokumentace 7332214 a obrázek 70. 

 

 

Obr. 70 Support 2 – PN 7332214 

 

 

7.6.  Support 3 – PN 7332215 
 Support 3 je obdobou předcházejících opěr. Slouží pro omezení pohybu měřené součásti. 

Je zhotoven z materiálu dle MS345. Připojení dalších komponentů je provedeno obdobným 

způsobem jako u předcházejících podpěr – inbusovými šrouby M10, kuželovými kolíky a šrouby 

se šestihrannou hlavou M5. Support 3 je vykreslen na přiložené dokumentaci 7332215 a na obrázku 

71. 
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Obr. 71 Support 3 - PN 7332215 

7.7. Support 4 – PN 7332216 
 Dílec je zobrazen na obrázku 72 a je mu přiřazena přiložená výkresová dokumentace 

7332216. Je zhotoven technologií třískového obrábění z hliníkové slitiny dle Bobcat Standard MS345. 

Připojení k ostatním funkčním celkům je realizováno obdobně jako u předcházejících dílců.  

 

Obr. 72 Support 4 – PN 7332216 

7.8. Support 5 – PN 7332217 
 Support 5 je vertikální podpěrou měřeného dílu. Je opět zhotoven ze slitiny hliníku 

dle MS345. Spojení se základní deskou je zajištěno pouze dvěma šrouby M10. Kontakt s měřeným 

dílcem zajišťuje distanční pěna (viz kap. 6.10). Ta je k podpoře připevněna pomocí samolepící vrstvy. 

Pro zajištění rovnoměrného dosednutí na distanční pěnu svírá horní plocha podpěry s vertikální 

rovinou úhel 66°. Support 5 zobrazuje obrázek 73 nebo přiložená výkresová dokumentace 7332217. 
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Obr. 73 Support 5 – PN 7332217 

7.9.  Support 6 – PN 7332218 
 Popisovaný dílec je znázorněn na obrázku 74 a odpovídá mu přiložená výkresová 

dokumentace 7332218. Výrobní materiál je hliníková slitina splňující požadavky Bobcat standardu 

MS345. Jeho účelem je omezení vertikálního pohybu měřeného dílu. To je zajištěno pomocí distanční 

pěny (viz kap. 6.10). Pro rovnoměrné dosednutí výlisku na distanční pěnu je horní plocha podpěry 

skloněna oproti horizontální rovině o 5°. Spoj se základní deskou je vytvořen pomocí dvou šroubů 

M10. 

 

Obr. 74 Support 6 – PN 7332218 

 

7.10. Support 7 – PN 7332219 
 Support 7 je dílec mající tvar kvádru. Výrobním materiálem je hliníková slitina dle MS345. 

Účelem dílu je nést distanční pěnu, která vertikálně podepírá měřený díl. Díl je k základní desce 

připojen dvěma šrouby M10. Dílec lze spatřit na obrázku 75 a blíže se s ním seznámit pomocí 

výkresové dokumentace 7332219. 
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Obr. 75 Support 7 – PN 7332219 

7.11. Support 8 – PN 7332220 
 Support 8 je jednoduchý obrobek tvaru kvádru. Jeho účel je vertikální podepření měřeného 

výlisku. Je vyroben z hliníkové slitiny dle MS345. Spoj se základní deskou tvoří 2 šrouby M10. Podoba 

dílce je vidět na obrázku 76 a další informace poskytuje výkresová dokumentace 7332220. 

 

Obr. 76 Support 8 – PN 7332220 

 

7.12. Holder manipulate – PN 7332221 
 Holder manipulate je ve finálním výrobku použit v počtu čtyř kusů. Jedná se o madlo 

z hliníkové slitiny usnadňující manipulaci s měřicím přípravkem. Díl je nabízen společností 

Elesa + Ganter. Pro spojení se základní deskou je nutné použít dvou zapuštěných inbusových 

šroubů M8. Madlo je zobrazeno na obrázku 77 a bližší informace podává přiložený výkres 7332221. 
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Obr. 77 Holder manipulate – PN 7332221 

 

7.13. Pin taper – PN 7332222 
 Jedná se o ocelový kuželový kolík vyrobený dle normy DIN 1B nabízený firmou Briol. Kolík je 

broušený a nekalený. Součást je zobrazena na obrázku 78. Rozměry pak přibližuje obrázek 79 

a tabulka 11. Kolíku odpovídá výkresová dokumentace 7332222. 

 

Obr. 78 Pin taper - PN 7332222 [49] 

 

Obr. 79 Nákres Pin taper - PN 7332222 [49] 

Tabulka 11: Tabulka rozměrů - Pin taper - PN 7332222 [49] 

Kód Název  Materiál Průměr d1 [mm] Délka L [mm] 

16934 Kolík kuželový 5x50 DIN 1B Ocel 5 50 
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7.14. WASHER FLAT PLAIN – PN 18EM510 
 Díl byl blíže popsán v kapitole 6.13. 

7.15. SCREW HEX SOCKT 12.9 – PN 3GM1025 
 Jedná se o běžný spojovací materiál vyráběný v souladu s Bobcat standardem 3GM. Bližší 

informace nám poskytuje obrázek 80 a tabulka 12. 

 

Obr. 80 Výňatek z Bobcat standard 3GM [50] 

 

Tabulka 12: Výňatek z Bobcat standard 3GM pro M10 [50] 

Nominální průměr d [mm]  M10 

stoupání 
 

1,5 

přechodový průměr da [mm] max 11,2 

průměr těla ds [mm] 
max 14,63 

min 14,47 

průměr hlavy dk [mm] 
max 16,27 

min 15,73 

velikost vnitřního šestihranu s 

[mm] 

nominální 8 

max 8,175 

min 8,025 

výška hlavy k [mm] 
max 8 

min 7,64 

hloubka pro klíč t [mm] min 5 

délka l [mm] 
 

25 
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7.16.  SCREW HEX SOCKT 12.9 – PN 3GM820 
 Jedná se o běžný spojovací materiál vyráběný v souladu s Bobcat standardem 3GM. Bližší 

informace nám poskytuje obrázek 80 a tabulka 13. 

Tabulka 13: Výňatek z Bobcat standard 3GM pro M8 [39] 

Nominální průměr d [mm]  M8 

stoupání 
 

1,25 

přechodový průměr da [mm] max 9,2 

průměr těla ds [mm] 
max 8 

min 7,78 

průměr hlavy dk [mm] 
max 13,27 

min 12,73 

velikost vnitřního šestihranu s 

[mm] 

nominální 6 

max 6,14 

min 6,02 

výška hlavy k [mm] 
max 8 

min 7,64 

hloubka pro klíč t [mm] min 4 

délka l[mm]  
 

20 

 

7.17. SCREW HEX HEAD 8.8 – PN 4CM516 
 Jedná se o běžný šroub vyrobený v souladu s Bobcat standardem 4CM. Další informace 

podává obrázek 81 a tabulka 14. 

 

Obr. 81 Výňatek z Bobcat standard 4CM [47] 
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Tabulka 14: Výňatek z Bobcat standard 4CM pro M5 [47] 

Nominální průměr d [mm]   M5 

stoupání   0,8 

výška podložky c [mm] 
 min 0,15 

 max 0,50 

přechodový průměr da [mm]  max 5,7 

průměr podložky dw [mm] 
třída výrobku A min 6,88 

třída výrobku B min 6,74 

šířka přes plochy s [mm] 

nominální max 8,00 

třída výrobku A min 7,78 

třída výrobku B min 7,64 

šířka přes hrany e [mm] 
třída výrobku A min 8,79 

třída výrobku B min 8,63 

výška hlavy k [mm] 

nominální  3,5 

třída výrobku A min 3,35 

třída výrobku A max 3,65 

třída výrobku B min 3,26 

třída výrobku B max 3,74 

přechodová délka a [mm] 
 min 0,8 

 max 2,4 

přechodový radius r [mm]  min 0,2 

Délka l [mm]   16 
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7.18. Výrobní postup 
Pro zajištění maximální přesnosti přípravku musí být výroba prováděna v následujícím sledu: 

1) Obrobení Base Plate [PN 7332212] bez zhotovení kuželových ploch pro spojovací kolíky. 

2) Obrobení Supportu 1 až 4 [PN 7332213, PN 7332214, PN 7332215, PN 7332216] 

bez zhotovení kuželových ploch pro spojovací kolíky a obecných tvarových dosedacích ploch. 

3) Montáž Supportu 1 až 4 [PN 7332213, PN 7332214, PN 7332215, PN 7332216] se základní 

deskou Base plate [PN 7332212] pomocí spojovacích šroubů M10. 

4) Zhotovení kuželových otvorů pro spojovací kolíky za pomocí příslušného předvrtání 

a dokončení výstružníkem s kuželovitostí 1:50. 

5) Instalace kolíků Pin taper [PN 7332222] do zhotovených otvorů. 

6) Vzniklou sestavu obrábět na jedno upnutí. Zhotovit obecné dosedací plochy 

na Supportu 1 až 4. [PN 7332213, PN 7332214, PN 7332215, PN 7332216] 

7) Obrobit Supporty 5 až 8 [PN 7332217, PN 7332218, PN 7332219, PN 7332220]. 

8) Smontovat Supporty 5 až 8 se sestavou vzniklou v bodě 6. 

9) Přimontovat rychlo-upínky Clamp 121 [PN 7328592]. 

10) Přimontovat manipulační madla - Holder manipulate [PN 7332221]. 

11) Nalepit distanční pěnu – Foam distance [PN 7328591]. 
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8. Plán měření dílce PN 7303878 
 Plán měření byl zhotoven pomocí programu Zeiss Calypso verze 5.4 a 2014 v počítačových 

laboratořích Fakulty Strojní ČVUT v Praze. Calypso umožňuje přípravu plánu měření v offline 

simulačním režimu pomocí 3D-dat měřeného dílce. Tohoto režimu se využívá, pokud není měřený díl 

v době vytváření plánu fyzicky k dispozici. Neboť v době sepsání této práce je měřicí přípravek pro díl 

PN 7303878 teprve ve výrobě, je plán měření vytvářen v tomto režimu. 

 

Obr. 82 Uživatelské prostředí programu Zeiss Calypso 

 Prvním krokem po spuštění metrologického programu je nahrání vlastního 3D modelu 

do jeho prostředí. Toho docílíme, pokud z kontextové nabídky horního panelu zvolíme možnost CAD, 

CAD soubor a z rozbalené nabídky položku načíst (viz obrázek 83 a 84). 

 

Obr. 83 Postup importu 3D modelu do prostředí Calypso 
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Obr. 84 Obrazovka s načteným 3D modelem přípravku a výlisku 

 Po načtení 3D modelu do prostředí můžeme přistoupit k jeho transformaci, tzn. k jeho 

posunutí a rotaci, pro vhodné umístění v pracovním prostoru stroje. Tuto funkci vyvoláme kliknutím 

na volbu „CAD“ a z následně rozbaleného seznamu zvolíme možnost „Modifikace“ a následně 

„Transformovat CAD model“. Postup je zachycen na obrázku 85. 

 

Obr. 85 Transformace 3D modelu 

 

 K měření je nutné vytvořit si vlastní snímací sestavu. V offline simulačním režimu 

se pro definování měřicí konfigurace využívá dat obsažených v knihovnách. Z tohoto důvodu byl 

použit nástroj „Carl Zeiss Stylus system creator“. Pro měření byla zvolena sestava skládající se z VAST 

adapter platu, prodloužení průměru 20 mm v délce 150 mm a snímače s rubínovou kuličkou 

o průměru 8 mm. Samotný snímač je umístěn ve směru osy z. Podobu snímacího systému zachycuje 

obrázek 86. 
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Obr. 86 Snímací systém 

 

 Po tomto kroku následuje vyrovnání měřené součásti. To je realizováno 

metodou 3D připasování. Metoda 3D připasování znamená, že měřicí software na základě reálně 

naměřených hodnot bude provádět posunutí a rotaci 3D modelu, dokud nebudou jejich jmenovité 

a reálně změřené hodnoty natolik překryty, že jejich součet čtverců odchylek bude minimální. 

V tomto režimu dochází k měření zadaných bodů opakovaně (tzv. „ve smyčce), kvůli přesnějšímu 

výpočtu připasování. 

 Pro vyrovnání je na 3D modelu definováno 17 bodů rozložených po povrchu výlisku 

(viz obrázek 87). Bod se definuje pomocí spodní kontextové nabídky a volby „Definovat prostorový 

bod“, jak je zobrazeno na obrázku 88. 

 

 

Obr. 87 Body pro vyrovnání 
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Obr. 88 Definování prostorového bodu 

 Samotné vyrovnání se nastaví v záložce „Plán měření“, kde je potřeba zvolit položku 

„Základní souřadný systém“. Po zvolení metody 3D připasování je ještě potřeba vybrat dříve 

definované body. Jak ukazuje obrázek 89. 

 

Obr. 89 Vyrovnání metodou 3D připasování 

 Poté je nutné vytvořit kolem 3D modelu tzv. „Bezpečnostní kvádr“ neboli soustavu rovin, kde 

nehrozí kolize snímače s měřenou součástí. Ten je vytvořen funkcí z 3D modelu (viz obrázek 90).  

 

Obr. 90 Bezpečnostní kvádr 
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 Po provedení tohoto nastavení již můžeme provést simulaci snímání definovaných bodů. 

Na následujících obrázcích je vidět počáteční a konečné stadium simulace (obrázek 91 a 92). 

Z obrázků je patrné, že simulace proběhla bez kolizí snímacího systému s měřeným dílcem 

a přípravkem. 

 

Obr. 91 Počáteční stadium simulace extrakce bodů pro vyrovnání součásti 

 

Obr. 92 Konečné stadium simulace extrakce bodů pro vyrovnání součásti bez nalezených kolizí 

 Po vyrovnání měřené součásti je možné dále přistoupit k definování bodů hrany. Hrany 

na skutečné součásti jsou příliš tenké pro získání přesného doteku. V praxi by mohlo dojít k situaci, 

kdy snímač, vlivem odchylky reálné součásti hranu mine. Z tohoto důvodu se pro toto měření využívá 

funkce „definovat bod hrany“, která se skrývá ve spodním panelu (viz obrázek 93). 
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Obr. 93 Definovat bod hrany 

 Funkce zajistí prvotní zaměření polohy hrany kontaktem snímače se stěnou. Poté dojde 

k odjetí do bezpečné roviny a posunutí snímače na polovinu tloušťky stěny. Následně snímač sjíždí, 

dokud nedojde k doteku a zaměření bodu na hraně. Princip je schematicky znázorněn na obrázku 94. 

 

Obr. 94 Princip funkce "Bod hrany" 

Pomocí této funkce byla definována série bodů na hraně výlisku, jak zobrazuje obrázek 95. 

 

Obr. 95 Body na hraně výlisku 
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Po nadefinování měřených bodů je možné pokročit k simulaci extrakce polohy bodů. 

Následující obrázky zachycují průběh extrakce bodů (obrázky 96 až 99). Poslední snímek vypovídá 

o ukončení simulace bez kolizí. 

 

 

Obr. 96 Simulace extrakce bodů - bod HRANA_9 

 

Obr. 97 Simulace extrakce bodů - bod HRANA_53 
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Obr. 98 Simulace extrakce bodů - bod HRANA_116 

 

Obr. 99 Ukončená simulace extrakce bodů bez kolizí 

 

 Získané hodnoty jsou vyhodnoceny pomocí zavedení měřené charakteristiky „odstup bodu“, 

jak ukazuje obrázek 100. Odstup bodu nám podává informaci o vzdálenosti změřeného bodu 

ve směru normálového vektoru od nominální hodnoty reprezentované 3D modelem. 
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Obr. 100 Charakteristika "Odstup bodu" 

 Pro snadné vyhodnocení může operátor změřené odchylky zobrazit přímo v 3D modelu 
pomocí praporku a to jednoduše označením vybraných charakteristik (obrázek 101). 

 

Obr. 101 Zobrazené hodnoty odchylek 

 Případně operátor může pro prezentaci či archivaci výsledků vyhotovit prezentační protokol. 

Prezentační protokol zobrazuje měřené charakteristiky a jejich naměřenou odchylku. V případě 

překročení dovolené tolerance je změřená charakteristika znázorněna červenou barvou.  

Pro prezentaci simulací získaných výsledků byl vytvořen prezentační protokol, který je možné 

nalézt v přiložených materiálech. Na obrázku 102 je zobrazena jeho úvodní část. 
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Obr. 102 Úvodní část prezentačního protokolu 

  



ČVUT v Praze  Bc. Gaduš Stanislav 

71 
 

9. Závěr 
 V diplomové práci bylo dosaženo vytyčených cílů. Byl proveden rozbor problematiky měření 

součástí zhotovených technologií lisování. Po prozkoumání zadané součásti a jejího použití 

ve funkčním celku bylo rozhodnuto o nutnosti proměření konkrétních charakteristik.  

 V návaznosti na tyto poznatky byla provedena rešerše možností současného průmyslu 

v oblasti měřicích nástrojů a strojů. Po zhodnocení dostupných prostředků byla zvolena optimální 

metoda měření.  

 V další řadě byl navržen prototyp měřicího přípravku. Ten bude sloužit pro ověření funkčních 

vlastností. Z důvodu zajištění požadované přesnosti byla navržena i finální varianta měřícího 

přípravku. Pro oba zmíněné výrobky byla vytvořena 3D-data a zpracována výkresová dokumentace. 

V posledním kroku byl vyhotoven plán měření.  

 V současné době je poptávána výroba prototypové verze přípravku a testovací měření 

zaštítěné společností Doosan Bobcat. 
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10. Seznam příloh 
 Přílohy na mediálním nosiči: 

o Znění diplomové práce 

o 3D-data prototypu měřicího přípravku 

o 3D-data měřicího přípravku 

o Digitální podoba výkresové dokumentace 

o Plán měření 

o Prezentační protokol ze simulace měření 

 Výkresová dokumentace prototypu měřicího přípravku 

o PN 7327351 – BASE PLATE [2 listy] 

o PN 7327352 – SUPPORT 1 [1 list] 

o PN 7327353 – SUPPORT 2 [1 list] 

o PN 7327354 – SUPPORT 3 [1 list] 

o PN 7327355 – SUPPORT 4 [1 list] 

o PN 7327356 – SUPPORT 5 [1 list] 

o PN 7327357 – SUPPORT 6 [1 list] 

o PN 7327358 – SUPPORT 7 [1 list] 

o PN 7327359 – SUPPORT 8 [1 list] 

o PN 7327360 – PIVOT HOLDER [1 list] 

o PN 7327361 – BRACKET HOLDER [1 list] 

o PN 7327362 – HOLDER W/A [1 list] 

o PN 7327363 – BASE PLATE W/A [1 list] 

o PN 7327364 – TOOL METROLOGY ASSY [1 list] 

o PN 7328591 – FOAM DISTANCE [1 list] 

o PN 7328592 – CLAMP 121 [1 list] 

 Výkresová dokumentace měřicího přípravku 

o PN 7328591 – FOAM DISTANCE [1 list] 

o PN 7328592 – CLAMP 121 [1 list] 

o PN 7332211 – TOOL METROLOGY ASSY [2 listy] 

o PN 7332212 – BASE PLATE [3 listy] 

o PN 7332213 – SUPPORT 1 [1 list] 

o PN 7332214 – SUPPORT 2 [1 list] 

o PN 7332215 – SUPPORT 3 [1 list] 

o PN 7332216 – SUPPORT 4 [1 list] 

o PN 7332217 – SUPPORT 5 [1 list] 
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o PN 7332218 – SUPPORT 6 [1 list] 

o PN 7332219 – SUPPORT 7 [1 list] 

o PN 7332220 – SUPPORT 8 [1 list] 

o PN 7332221 – HOLDER MANIPULATE [1 list] 

o PN 7332222 – PIN TAPER [1 list] 

 Prezentační protokol ze simulace měření 

o Protokol sestává ze 14 listů 
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MEX mini excavator Bagr 

PN part number číslo dílu 

CMM coordinate mesuring machine souřadnicový měřící stroj 

SMR Spherically Mounted Retro reflektor koutový odražeč 
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