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Úvod 
 V technické praxi vzniká požadavek měření povrchové drsnosti 
vyráběných dílů. V dřívějších dobách toto měření bylo prováděno 
pomocí drsnoměrů, které pracovaly na principu hrotu posouvajícího se 
po povrchu analyzovaného dílu. Hovoříme pak o dotykových metodách 
měření drsnosti. 
S rozvojem mikroskopů se nabízí alternativní měření drsnosti 
bezdotykovými metodami. Princip bezdotykových metod spočívá ve 
focení povrchu analyzovaného dílu. Získaná data jsou převáděna do 
digitálních dat, kdy o povrchu získáme x, y a z souřadnice. Tím je 
vytvořena digitalizovaná struktura povrchu, kterou je následně možné 
vyhodnocovat z hlediska tvaru. Na základě těchto analýz je poté možné 
stanovovat parametry povrchu a tím vyhodnocovat drsnost povrchu. 
Z výše uvedeného plyne, že povrch materiálu součástí lze v dnešní 
době měřit dvěma způsoby: 

1. Dotykové měření drsnosti povrchu materiálu – Principem je 
rovnoměrné posouvání měřícího doteku po kontrolovaném povrchu. 
Změny výšky měřícího hrotu, které jsou způsobeny nerovností povrchu 
materiálu, jsou zaznamenávány v mnohonásobném zvětšení. [1] 

2. Bezkontaktní měření drsnosti povrchu materiálu – Založeno na 
chromatické vadě. Chromatická vada je barevná vada čočky, nebo 
složitější optické soustavy. Příčinou je závislost ohniskové délky optiky 
na vlnové délce světla. Optika láme světlo každé barvy jinak. [1] 
 
V rámci své bakalářské práce jsem se zabýval porovnáním výsledků 
povrchové drsnosti dílů měřených dotykem s metodami měření 
bezdotykově. Měření bylo prováděno konfokálním mikroskopem. 
K tomuto měření byl použit konfokální mikroskop od firmy Olympus 
s názvem – Olympus LEXT OLS 3000, měření bylo provedeno na čtyřech 
vzorcích vyrobených různými metodami, vzorky byly připraveny 
s odlišnou drsnost povrchu. Pro srovnání dosažených výsledků vzorky 
byly změřeny dotykovou metodou. Všechna měření byla prováděna 
v laboratoři v ČVUT v Praze. 
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1. Měření drsnosti povrchu materiálu 
 

1.1. Charakteristika 
 

Struktura povrchu se může řešit pomocí redukce do roviny 
kolmé k povrchu. Z toho se získá profil, ze kterého jsou získávány 
všechny základní parametry ve 2D. Dalšími metodami, kterými jsou 
získávány informace o nerovnosti povrchu, jsou metody 3D. Mezi ně 
mohou patřit bezdotykové (konfokální) metody vyhodnocování 
drsnosti povrchu materiálu. 

Jedna z nejpoužívanějších metod pro určení drsnosti povrchu 
materiálu patří metoda dotyková metoda. Z této metody je 
umožněno získávat hodnoty normalizovaných i nenormalizovaných 
charakteristik drsnosti povrchu.[8] 

 
1.2. Základní pojmy 

  
Základní definice dle ČSN EN ISO 4287 (popisující termíny, 

definice a parametry povrchu) stanovuje, že drsnost je souhrn 
nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, které 
nevyhnutelně vznikají při výrobě nebo jejím vlivem.  

Podíváme-li se na reálný povrch, můžeme tam nalézt jak 
mikronerovnost (což je výše definovaná drsnost povrchu, která je 
dána stopami, které zanechává řezný nástroj, případně brusivo), tak 
i makronerovnosti (jež se nazývají vlnitostí povrchu a jsou nejčastěji 
způsobeny vibrací soustavy: Stroj – Nástroj – Obrobek – Prostředí). 
U obrobených povrchů ploch se tyto nerovnosti navzájem překrývají 
a je nutné je rozdělit na drsnost a vlnitost povrchu (odfiltrovat).[10] 

   
  Parametr Ra – střední aritmetická úchylka drsnosti 
    

je střední hodnota vzdálenosti bodu zjišťovaného profilu (y 
(x)) od střední čáry v délce měřeného úseku. V ypovídací schopnost 
parametru je nízká, protože Ra nereaguje citlivě na extrémní výšky 
hrotů profilu a hloubky rýh profilu. Stejná hodnota Ra se ukáže u 
povrchů, které mají profily rozdílného tvaru a velikosti, ale rozdílnou 
funkční charakteristiku. [11] 



 
 

 10 

 
 
    Obrázek č.1: Drsnost Ra [9] 
 

Parametr Rq – Průměrná kvadratická úchylka profilu 

Výškový parametr Rq, lze ve spojení s vyhodnocovanou 
délkou ln použít pro výpočet velikosti obsahu prohlubně. Z toho lze 
zjistit objem opotřebovaného materiálu v daném místě povrchu. 
Hodnota Rq je citlivější na nežádoucí výstupky a prohlubně 
kontrolovaného povrchu, a proto zpravidla vykazuje vyšší hodnoty 
než Ra. Parametr Rq je využíván především v optickém 
průmyslu.[11]  

  Parametr Rz – Výška nerovností 

 Je střední vzdálenost mezi pěti nejvyššími a pěti nejnižšími 
body zjištěného profilu od jeho střední čáry v délce měřeného 
úseku. Orientačně lze tuto hodnotu určit jako čtyřnásobek Ra.[11]  

 
    Obrázek č.2: Drsnost Rz [9] 

Tyto parametry, byly požadovány pro tento experiment, 
protože se u nich porovnávali výsledné odchylky. Zbytek hodnot je 
uveden v normě ČSN EN ISO 25178-2. 
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1.3. Metoda měření drsnosti povrchu materiálu 
 

Kvalitativní měření – hodnocení drsnosti povrchu 
materiálu pomocí lidských smyslů. Jde o porovnání daného povrchu 
materiálu se vzorkovými plochami zrakem, hmatem, popřípadě 
pomocí jednoduchých optických pomůcek. Spolehlivost při této 
metodě je omezena rozlišovací schopností lidských smyslů a 
fyzikálními vlastnostmi optických pomůcek. Hmatem lze rozlišit 
rozdíl v drsnosti až Ra = 0.1 µm u dvou obrobených ploch stejným 
způsobem. [1] 
  
Dotykové měření – Principem tohoto měření je rovnoměrné 
posouvání měřícího doteku po kontrolovaném povrchu. Změny 
výšky měřícího hrotu, které jsou způsobeny nerovností povrchu 
materiálu, jsou zaznamenávány v mnohonásobném zvětšení. [1] 
 
Bezdotykové měření – Založeno na chromatické vadě. Chromatická 
vada je barevná vada čočky, nebo složitější optické soustavy. 
Příčinou je závislost ohniskové délky optiky na vlnové délce světla. 
Optika láme světlo každé barvy jinak. [1] 
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2. Měření kontaktními přístroji a nástroji 
 

2.1. Dotykové měřící přístroje 
 

Dotykové měřící přístroje jsou dle normy ČSN EN ISO 3274 
definován jako přístroj, který zkoumá dané povrchy snímacím 
hrotem a získává tím úchylky ve formě profilu povrchu, vypočítává 
parametry a je zároveň schopen tento profil zaznamenat. 
 Mezi důležité části přístroje patří smyčka. Jedná se o uzavřený 
řetězec, který zahrnuje všechny mechanické časti propojující 
měřený objekt a snímací hrot. Jsou to: prostředek polohování, 
upínací přípravek, měřící stojan, posuvová jednotka a snímací hlava. 
Tato smyčka je vystavena vnějším a vnitřním poruchám. Vliv na tyto 
poruchy má individuální nastavení měřícího zařízení, měřící 
prostředí a uživatel, který přístroj obsluhuje. [2] 
 
 

 
 

Obrázek č.3: Dotykové měřící přístroje textury povrchu plochy [3] 
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2.2. Termíny a definice jmenovitých dotykových (hrotových) 
 přístrojů 
 

Souřadnicový systém přístroje  
 

pravotočivý pravoúhlý systém os (X, Y, Z) vymezený: 
- Plochou (X, Y), která je dána plošným referenčním vedením 

přístroje 
- Osou Z, která je kolmá hrotová trajektorie k ploše (X, Y) (viz. 

Obrázek č.2) [3] 
 

Smyčka měření  
 
 Uzavřený článek, zahrnující všechny součásti spojující 
obrobek a snímací dotek, např. prostředky k umístění, upínací 
příslušenství, měřící sestavu, jednotku pohonu, snímací systém. (viz 
Obrázek č.4) [3] 
 
 

 
 
 

Obrázek č.4: Souřadnicový systém a smyčka měření přístroje [3] 
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2.3. Termíny a definice vztažené k laterálnímu   
skenovacímu systému 

 
Laterální skenovací systém 

 
Systém, který vykonává skenování povrchu měřením na ploše 

(X, Y). [3]  
 

Pohon jednotky X 
 
Součást přístroje, která se pohybuje snímacím systémem, 

nebo měřeným povrchem v rozsahu referenčního vedení pro osu X 
a umožňuje horizontální polohu snímacího doteku v podmínkách 
souřadnice X profilu. [3] 

 
 

Pohon jednotky Y 
 
Součást přístroje, která se pohybuje snímacím systémem, 

nebo měřeným povrchem v rozsahu referenčního vedení pro osu Y 
a umožňuje horizontální polohu snímacího doteku v podmínkách 
souřadnice Y profilu. [3] 

 
2.4. Měřící hroty 

 
Zda dojde při měření k zachycení celého tvaru nerovností až 

na dno největších prohlubní, závisí na geometrii hrotu (tj. na 
poloměru kulového zakončení hrotu a na jeho vrcholovém úhlu). 
Hrot má být přitlačován k povrchu takovou silou, aby při pohybu 
snímače byla jeho špička neustále ve styku s měřeným povrchem.  

Dle normy ČSN EN ISO 3274 je ideálním tvarem pro snímací 
hrot kužel s kulovou špičkou. Jeho jmenovitý poloměr zaoblení 
špičky je 2µm, 5µm nebo 10µm a úhel kužele je 60° nebo 90°. [1;2] 
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Obrázek č.5: Charakteristika typického hrotu [3] 
 

 
 

 
 

2.5. Chyba v důsledku obloukového (krátkého) pohybu 
 

Chyba, která je vytvořena rotací hrotu okolo středu (viz Obrázek 6). 
Vektorová chyba se skládá z laterální a horizontální složky. 
Obloukový (krátký) pohyb tvoří chybu měřeného profilu. 

Horizontální chyba, která je výsledkem obloukového 
(krátkého) pohybu, je funkcí vertikálního posunutí a může být 
zanedbávána v závislosti na požadované přesnosti. 

Sonda měří pouze jednu veličinu (typicky Z nebo úhel ramena 
hrotu), která nedává dostatek informací pro odhad obou veličin X a 
Z. Znalost geometrie hrotu a buď veličiny X nebo Z připouští tento 
odhad s použitím matematického seřízení. [3] 

 

 
 

Obrázek č.6: Obloukový (krátký) pohyb [3] 
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2.6. Metrologické charakteristiky přístroje 
 

Měřící objem 
 

Rozsah přístroje uvedený v rámci mezí na všechny tři 
souřadnice měřené přístrojem. 

Pro měřící přístroje textury povrchu je měřící objem určen: 
- Měřícím rozsahem pohonu jednotky X a pohonu jednotky Y 
- Měřícím rozsahem snímacího systému [3] 

 
Odezva křivky 
 
 Grafická reprezentace funkce, která popisuje vztah mezi 
aktuální veličinou a měřenou veličinou. Odezva křivky může být 
používána k nastavení a korekci chyby. (viz Obrázek č.7) [3] 

 
 

Obrázek č.7: Příklad nelineární odezvy křivky [3] 
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Součinitel rozšíření 
 
 Sklon lineární regresivní křivky získaný odezvou křivky. Ideální 
odezva je dána přímkou se sklonem rovnajícím se jedné, což 
znamená, že hodnoty měřených veličin se rovnají hodnotám 
vstupních veličin. (viz Obrázek č.8) [3] 

 
 

Obrázek č.8: Příklad linearizace odezvy křivky [3]  
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3. Měření bezdotykovou (konfokální) metodou 
 

3.1. Bezdotykové měřící přístroje 
 

Bezdotykové metody snímání drsnosti povrchu materiálu 
využívají různých fyzikálních principů snímání povrchu. 
Nejpoužívanější jsou optické metody, které jsou jako hlavní 
představitelé, teorie bezdotykových metod se bude zaobírat pouze 
jejich tématikou. Lze využít i jiných metod, ve specifických případech 
použití. Metody využitelné ve specifických případech využívají 
principů ultrazvukových, kapacitních, indukčních atd. 
Volba dané metody se odvíjí zejména na typu měřeného předmětu. 
Optické metody fungují na principu rozptylu, či odrazu světelného 
paprsku od měřeného povrchu. Optická měřidla mohou vykazovat 
ztrátu dat, vlivem špatného odrazu paprsků od měřeného předmětu 
plochy. To může mít za důsledek, že se paprsek neodrazí zpátky do 
detektoru a měřená data nebudou zaznamenána. Tato nežádoucí 
situace může nastat v hraničních oblastech a v místech náhlých 
změn profilu. Na ztrátu dat, může mít vliv velmi vysoké a velmi nízké 
odrazivosti povrchu měřeného materiálu, takovým chybám lze 
předejít softwarovým příslušenstvím, které je součástí měřidla. 
 Optické přístroje jsou využívány v situacích, kdy nelze plně 
využít dotykové snímání pro daný povrch měřeného materiálu, 
např. při měření součástí paměťových zařízení, nebo soustavy čoček 
mikrometrických rozměrů. [6] 

 
3.2. Princip konfokální mikroskopie 

 
3.2.1. Konfokální mikroskopie sestává z: 

 
- Obrazu dírky světelného zdroje soustředěného v tečce na 

povrchu 
- Obrazu této tečky na rozlišovací dírce. [4] 

 
Obrázek č.9 zobrazuje optický princip konfokální mikroskopie  
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Obrázek č.9: Princip konfokálního snímače[4] 
 

 Podobně optický systém je charakterizován následujícími prvky: 
- Dvě dírky jsou spárovanými dírkami (konfokální princip) 
- Světlo prochází skrz objektiv dvakrát (v opačných smyslech) 
- Seřízení je koaxiální [4] 

 
Paprsek světla vyzařovaný zdrojem procházející dírkou světelného 
zdroje a potom je soustředěn na povrch achromatickou čočkou 
objektivu. Paprsek odražený od povrchu se vrací zpět do detektoru 
skrz rozlišovací dírku, která přenáší soustředěné světlo na dírku a ne 
zkreslené světlo obklopující dírku. 
 Pokud je světelný paprsek soustředěný na povrch, detektor 
bude přijímat maximální světelnou intenzitu. [4] 
 
Vysoké rozlišení poskytnuté tímto zařízením může být použito jako 
povrchový výškový snímač textury povrchu měřícího přístroje. [4] 
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3.2.2. Soustředný snímací konfokální snímač 
 
 Pokud je paprsek soustředěný na povrchu, bude pohybem 
čočky objektivu podél vertikální osy maximální signál. Toto je možné 
použít k detekci povrchové výšky na základě analýzy detektorového 
signálu. 
 Obrázek č.10 zobrazuje princip měření výšky použitím 
soustředného snímání. [4] 

 
 

      Obrázek č.8: Princip soustředného snímacího konfokálního snímače [4] 
 

3.2.3. Princip axiálního chromatického rozptylu 
 

V chromatickém optickém systému je poloha obrazu 
v libovolném daném bodu zdroje závislá na vlnové délce světelného 
paprsku. Pokud je světelný paprsek polychromatický, potom 
chromatický optický systém představuje kontinuum obrazu 
odpovídajícího spektrálnímu obsahu příslušného paprsku. 

Základní fyzikální vlastnost je axiální chromatický rozptyl pro 
všechny lomivosti, difrakční a gradientní indexy optického systému. 
Obrázek č.11 zobrazuje tyto vlastnosti. [4] 
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Obrázek č.11: Princip axiálního chromatického rozptylu [4] 

 
3.2.4. Konfokální chromatická rozměrová metrologie 
 
 Princip měření se skládá ze dvou operací. 
1. Vykonávající spektrální zakódování měřeného prostoru. Toto 

zakódování je prováděno rozpínáním axiálního chromatického 
rozptylu pomocí řízeného zdrojového paprsku. 

2. Vykonávající spektrální dekódování odráženým paprskem. Toto 
dekódování může být prováděno například použitím 
spektrometru. [4] 
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Obrázek č.12: Princip konfokálního chromatického snímače [4] 
 

Analýzu spektrálního obsahu světelného paprsku je možné 
provádět různými způsoby, které jsou založeny na filtraci 
diskriminující dírky. Jedním z nich je tradiční spektrometr tvoří 
disperzní element (mřížka nebo hranol) a lineární pole detektoru. 
 Relativní výška povrchu v daném bodě (x, y) je vytvořena na 
základě údajů spektrometru: 

-  Ze světla odraženého od povrchu, které je zasláno 
prostřednictvím spektrometru skrz diskriminační dírku, která 
eliminuje většinu vlnových délek, s výjimkou těch, v blízkosti 
zaostřené vlnové délky 

- Ve spektrometru, bude zaostřena vlnová délka, která má vyšší 
intenzitu než rozostřené vlnové délky a bude tvořit vrchol 
křivky ve spektrometru (viz obrázek č.13) 

 
- V případě, že snímač byl kalibrován, vlnová délka na vrcholu 

křivky spektrometru může být převedena do vzdálenosti od 
předem stanovené referenční roviny. [4] 
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Obrázek č.13: Intenzita vrcholu na křivce spektrometru [4] 

 
Vertikální rozsah snímače (ve směru Z) se rovná axiálnímu 
chromatickému rozptylu pozorovaném mezi nejkratší a nejdelší 
vlnovou délkou detektoru. Tento typ snímače je schopen dosáhnout 
vertikálních rozsahů relativní výšky textury povrchu od několika 
desítek mikrometrů až po několik milimetrů, v závislosti na čočce 
objektivu. 
 Vzhledem k tomu, že snímač měří výšku jediného bodu na 
obrobku, je možné jej použít k měření profilu nebo povrchu. Bude 
však nutné skenovat v ose X a získat profil v osách X a Y a tím se 
dostat do plochy topografického obrazu. 
 Protože tento snímač neobsahuje žádné vertikální skenovací 
zařízení, šíření hluku ze snímače je menší a rychlejší než při měření 
v jednom místě soustředným snímacím konfokálním systémem. [4] 
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    4.Mikroskop Olympus LEXT OLS 3000 
 

Konfokální mikroskop LEXT OLS 3000 je představitelem nové 
generace optických systémů s vysokou přesností 3D zobrazování, 
měření a nabízí nové možnosti při vývoji a kontrole rozličných 
materiálů a součástek. Je zvláště vhodný pro nově vznikající aplikace 
v mikro a nanotechnologických odvětvích, která kladou stále vyšší 
nároky na nestandartní způsoby měření a kontrolu materiálů, 
miniaturních součástek a také kontrolu povrchů drsnosti se 
submikronovou přesností. LEXT je konfokální laserový rastrovací 
mikroskop, umožňující zobrazení 100nm a se schopností velmi 
přesného 3D měření 40 nm. Rozsah zvětšení 120x až 14 400x 
uspokojí požadavky nejen výzkumných a vývojových pracovníků, 
kteří se při práci pohybují mezi hranicemi optických světelných 
mikroskopů a elektronových řádkovacích mikroskopů. U LEXTu 
mohou vzorky být umisťovány přímo na mikroskopický stolek, bez 
použití vakuové komory. 

Pozorování vzorku probíhá v reálném čase a není za potřebí 
zvodivění povrchu součásti. LEXT využívá laserový paprsek o vlnové 
délce 408 nm s optickými prvky uzpůsobenými pro tuto krátkou 
vlnovou délku tak, aby se optimalizovala kvalita zobrazení a omezily 
se případné odchylky. Ovládací software poskytuje jednoduché, 
uživatelsky velmi příjemné rozhraní s pokročilou analýzou obrazu. 
[5] 

 

 
Obrázek č.14: Mikroskop Olympus LEXT [7] 
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4.1. Princip konfokálního mikroskopu 
 

Základním principem konfokálního mikroskopu LEXT OLS 
3000 je, že netvoří obraz vcelku, ale bod po bodu, řádkováním. Jsou 
tedy snímány optické body v rovině X, Y a díky přesnému 
definovanému posuvu objektivu v ose Z, i jednotlivé optické řezy. 

Konfokální obrazy jsou vždy zaostřené a představují 
jednotlivé optické řezy vzorkem. Složení trojrozměrných obrazů 
vychází z možnosti postupného snímání desítek až stovek optických 
řezů v ose Z. 

Konfokální mikroskop LEXT využívá navíc novou inteligentní 
softwarovou funkci výpočtu ohnisek, která k vytvoření obrazu celé 
plochy vzorku vybírá vždy pouze její nejlépe zobrazené části. Pro 
každou jednotlivou část plochy se přitom optimalizuje ohnisko. 
Nejen zobrazování výrazně urychluje, ale umožňuje také získat velmi 
přesný, opakovatelný výsledný 3D obraz. [5] 
 

 
Obrázek č.15: Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu [7] 
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4.2. Popis práce s konfokálním mikroskopem  
 

Pro vytvoření snímku povrchu vzorku bylo třeba provést 
nastavení mikroskopu. To spočívalo ve volbě způsobu vytváření 
snímku (konfokální režim), dále bylo třeba zvolit objektiv a velikost 
zvětšení. Následně byly nastaveny výškové meze, mezi kterými 
probíhalo rastrování a výškový krok byl volen „Fine“. Ukázka 
obrazovky pro nastavení snímání je patrná z Obrázku č.16 

 

 
 

Obrázek č.16 :  Ukázka obrazovky, kde bylo prováděno nastavení snímání 

 
Po vytvoření snímku jej bylo třeba vyhodnotit. Vyhodnocení 

spočívalo v aplikaci jednorázového filtru na odstranění šumu. 
Jednotlivé jednorázové filtry jsou patrné z Obrázku č.17, jedná se o: 

 
- Tlačítko: Noise removal for covexity (pro účel práce dále 

označen jako C), filtr slouží k odstranění šumu z výstupku 
- Tlačítko Noise removal for jagged surface (pro účel práce dále 

označen jako JS), filtr slouží k odstranění šumu ze zubatého 
povrchu 
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- Tlačítko: Noise removal for flat surface(pro účel práce dále 
označen jako FS), filtr slouží k odstranění šumu z hladkého 
povrchu 

- Tlačítko: Noise removal for semisphere: (pro účel práce dále 
označen jako S), filtr slouží k odstranění šumu z polokoule 

 

 
 

Obrázek č.17:  Jednorázové filtry 

 

 
 

Obrázek č.18:  Ukázka obrazovky, kde bylo prováděno snímání drsnosti 

 
Následně byla provedena obrazová analýza. U každého 

vzorku jsem vybral minimálně 10 řezů, ve kterých byla pomocí SW 
mikroskopu vyhodnocena velikost drsnosti. Tato data jsem 
vyexportoval, příklad těchto dat je uveden na Obrázku č.19. 
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Obrázek č.19:  Ukázka obrazovky, vyexportovaných dat z jednoho snímání 
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    5.Analýza drsnosti povrchu daných vzorků 
 
5.1. Měřené vzorky 
  

Pro porovnání drsnosti jsem ve své bakalářské práci použil 4 
vzorky vyrobené různými metodami, u každého z nich byla jiná 
velikost drsnosti. Každý z těchto vzorků byl analyzován, jak 
dotykovou metodou, tak metodou bezdotykovou. Na Obrázku č.20 
je vyznačen směr s označením 1 (ve směru obráběcího procesu) a 2 
(směr kolmý ke směru obráběcího procesu.   

 

 
 

Obrázek č.20: Fotografie měřených a analyzovaných vzorků  
 

5.2. Měření pomocí zařízení Surftest SJ210 
 

Provedl jsem měření drsnosti pomocí zařízení Surftest SJ210 
na všech vzorcích pro oba definované směry. Pomocí zařízení jsem 
měl k dispozici data drsnosti pro všechny vzorky a analyzované 
směry. Jelikož u tohoto měření dotykovou metodu, se vygenerovalo 
pro všechny měřené vzorky, desítek souborů a v souborech je 
několik stovek hodnot, jsou tyto soubory obsaženy v příloze 1 na CD. 

Zde je tabulka průměrných hodnot naměřených drsností 
jednotlivých vzorků dotykovou metodou v obou definovaných 
směrech označení 1 je ve směru obrábění a označení 2 je pro kolmý 
směr obrábění: 
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  Ra[µm] 0,274   Ra[µm] 0,274 
Vzorek A_1 Rq [µm] 0,404 Vzorek A_2 Rq [µm] 0,404 

  Rz [µm] 2,31   Rz [µm] 2,31 
  Ra[µm] 1,068   Ra[µm] 0,123 

Vzorek B_1 Rq [µm] 1,287 Vzorek B_2 Rq [µm] 0,161 
  Rz [µm] 5,138   Rz [µm] 0,727 
  Ra[µm] 0,164   Ra[µm] 0,232 

Vzorek C_1 Rq [µm] 0,216 Vzorek C_2 Rq [µm] 0,298 
  Rz [µm] 0,926   Rz [µm] 1,443 
  Ra[µm] 0,524   Ra[µm] 0,184 

Vzorek D_1 Rq [µm] 0,424 Vzorek D_2 Rq [µm] 0,247 
  Rz [µm] 2,385   Rz [µm] 0,446 

 
          Tabulka č.1: Průměrné naměřené hodnoty dotykovou metodou. 
 

5.3. Měření pomocí konfokálního mikroskopu Olympus LEXT 
 

Všechny čtyři vzorky byly analyzovány pomocí konfokálního 
mikroskopu. S ohledem na poměrně široké spektrum možných 
podmínek analýzy bylo třeba tyto podmínky vhodným způsobem 
omezit. Pro analýzu drsnosti je firmou Olympus doporučován 
objektiv 50 a zvětšení 3x. Proto jsem pro tyto podmínky použil 
značně široké spektrum kombinace filtrů. Dále jsem provedl 
nasnímání pro další objektivy a zvětšení tak, aby výsledné zvětšení 
obrazu bylo mezi sebou srovnatelné, ale pro tato další zvětšení 
obrazu byl použit pouze 1 filtr. Každý vzorek jsem nasnímal v obou 
definovaných směrech. Příklad vzorku s místy analyzované drsnosti 
je uveden na Obrázku č.21. 
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Obrázek č.21: Nasnímaný povrch, 50 objektiv trojnásobné zvětšení  

 
Přehled podmínek analýzy pomocí konfokálního mikroskopu je 
uveden v následující tabulce: 
Objektiv Zvětšení Typ filtru 

50 3 C; JS; FS; S; C+JS; C+FS; C+S; JS+C; JS+FS; 
JS+S; FS+C; FS+JS; FS+S; S+C; S+JS; S+FS 

5 1 C 
5 2 C 
5 4 C 

10 1 C 
10 2 C 
10 5 C 
20 1 C 
20 2,5 C 
20 5 C 
50 1 C 
50 2 C 

100 1 C 
 

Tabulka č.2: Přehled podmínek analýzy pomocí konfokálního mikroskopu 
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    6.Vyhodnocení naměřených dat 
 
  Z hlediska značeného množství analyzovaných vzorků a z nich 

získaných dat jsem se zaměřil především na střední aritmetickou 
odchylku (Ra), střední kvadratickou hodnota drsnosti (Rq) a 
maximální výšku profilu (Rz). 

  Tyto parametry jsem následně porovnával u obou zvolených 
metod měření. Jelikož z měření mikroskopu Olympus LEXT OSL 
3000, byla vyhodnocena, několik desítek souboru s tisícovkami dat, 
jsou obsaženy v příloze 2 na CD1. Pro ukázku jsem vybral jednu 
tabulku, která prezentuje porovnání bezdotykové metody 
s dotykovou metodou. V tabulce jsou uvedeny hodnoty drsnosti pro 
vzorek C ve směru 1, pro drsnost Ra, za použití filtru C. Snahou je 
hledat podmínky, kdy si drsnost bezdotykovou a dotykovou 
metodou budou nejvíce odpovídat, což jsem prezentoval rozdílem 
obou drsností. 

      Vzorek C_1: Dotyková hodnota Ra = 0,164µm 
Objektiv x Zvětšení Drsnost Ra [µm] rozdíl obou drsností 

5x1 13,7565 13,5925 
5x2 19,9754 19,8114 
5x4 25,5582 25,3942 

10x1 4,1292 3,9652 
10x2 5,1919 5,0279 
10x5 5,2147 5,0507 
20x1 0,3959 0,2319 

20x2,5 1,0301 0,8661 
20x5 1,2866 1,1226 
50x1 0,2122 0,0482 
50x2 0,2635 0,0995 

100x1 0,022 -0,142 
dotykem 0,164 X 

     
Tabulka č.3: Ukázka naměřených hodnot a odchylek bezdotykové a dotykové metody pro drsnost Ra pro 
vzorek C směr 1 pro různé druhy objektivů a zvětšení 

 

  Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že k největší shodě 
obou metod dochází při použití objektivu 50 a zvětšení 1. Dále je 
možné z těchto hodnot pozorovat, že čím větší objektiv se použije, 
tím menší je hodnota naměřené drsnosti, čím větší zvětšení, tím je 
hodnota drsnosti větší. Z provedené analýzy se neprokázalo, že 
stejné zvětšení získané různou kombinací objektivu a zvětšení by 
znamenalo stejné hodnoty drsnosti. 
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  Analogický výsledek byl i u ostatních vzorků pro všechny 
posuzované drsnosti. Avšak rozdíly ve velikosti drsnosti u obou 
metod nejsou stejné pro odpovídající si podmínky, obvykle 
k největší shodě docházelo pro objektiv 50 a zvětšení 1 či 2. 

Zvlášť byla porovnána drsnosti obou metod pro objektiv 50 a 
trojnásobné zvětšení. V tabulce jsou uvedeny hodnoty drsnosti pro 
vzorek C a směr 1. Pro tyto podmínky byly použity různé. Zde je 
použito 4 jednotlivých filtrů a poté jejich kombinace mezi sebou. 
 

     Vzorek C_1: Dotyková hodnota Ra = 0,164µm 
Typ Filtru Drsnost Ra [µm] rozdíl obou drsností 

C 0,623 0,459 
JS 0,623 0,459 
FS 0,623 0,459 
S 0,391 0,227 

C+JS 0,257 0,093 
C+FS 0,324 0,160 
C+S 0,314 0,150 
JS+C 0,391 0,227 
JS+FS 0,324 0,160 
JS+S 0,222 0,058 
FS+C 0,391 0,227 
FS+JS 0,255 0,091 
FS+S 0,257 0,093 
S+C 0,310 0,146 
S+JS 0,255 0,091 
S+FS 0,289 0,125 

 
         Tabulka č.4: Ukázka naměřených hodnot a odchylek od dotykové metody pro drsnost Ra 

 
Z naměřených hodnot a následně provedené analýzy pro jednotlivé 
kombinace filtrů je patrné, že nejmenší odchylka hodnot drsnosti 
mezi bezdotykovou metodou a měřením pomocí dotyku je pro 
kombinaci filtrů JS+S, větší odchylka je pro kombinace C+JS, FS+S, 
FS+JS a S+JS. Je zde pak také patrné, že pro použití filtrů C, JS a FS, 
nabývají odpovídajících si hodnot, ale kombinace s jiným typem 
filtru již vykazují zcela odlišné výsledky. Z analyzovaných hodnot 
také plyne, že nelze použít kombinace v libovolném pořadí. 
S ohledem na značný objem dat jsou naměřené a analyzované 
hodnoty všech vzorků uvedeny v příloze 4 na CD. 
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Závěr 
  

V technické praxi vzniká požadavek realizace analýzy povrchových 
vlastností dílů, například měření drsnosti. Konfokální mikroskopie 
umožňuje sledovat 3D mapu povrchu. S tím souvisí možnost určit 
parametry drsnosti. Pak vzniká otázka, zda je možné tyto hodnoty 
srovnávat s hodnotami drsnosti získanými dotykovými metodami. Práce si 
klade za cíl pokusit se na tuto otázku odpovědět. 

V úvodní části bakalářské práce se věnuji seznámení 
s problematikou konfokální mikroskopie a dotykové metody měření 
drsnosti povrchu materiálu. Dále se věnuji vysvětlení základních pojmů 
z hlediska vysvětlení termínů a parametrů textury povrchu. 

V praktické části jsem provedl měření drsnosti dotykovou metodou 
pomocí zařízení Surftest SJ210 a dále pak vytvoření 3D mapy povrchu 4 
vzorků, na kterých bylo prováděno porovnávání vybraných parametrů 
drsnosti. Na vytvořené 3D mapy povrchu jsem aplikoval jednorázové filtry 
a ve vybraných řezech povrchem, jsem pomocí SW mikroskopu 
vygeneroval data parametrů drsnosti povrchu. Tato data jsem analyzoval 
a jejich výsledky jsem porovnal s měřením pomocí dotykové metody. 
Porovnání jsem prováděl tak, že jsem hledal nejmenší odchylku 
v naměřených datech mezi oběma metodami. 

Firmy Olympus doporučuje pro měření drsnosti pomocí mikroskopu 
Olympus LEXT OLS 3000 použít pro snímání povrchu součástí objektiv 50 a 
zvětšení 3. Pro tyto podmínky jsem použil celou řadu kombinací filtrů. 
Zjistil jsem, že nejlepší výsledků shody obou metod vykazuje filtr S, filtry C, 
JS, FS a S již mají shodu menší a jejich hodnoty jsou úplně stejné. 

Dále jsem nasnímal povrch při kombinaci různých objektivů a 
zvětšení. Zjistil jsem, že s rostoucí velikostí objektivu se zjištěná hodnota 
drsnosti zmenšuje, při použití objektivu 100 je hodnota drsnosti výrazně 
menší, než je hodnota určená dotykovou metodou. Dále s rostoucí 
hodnotou zvětšení se pro daný typ objektivu hodnota drsnosti zvětšuje. 

Z analýzy na provedených vzorcích nelze jednoznačně určit 
podmínky, kdy odchylka mezi oběma metodami je nejmenší, pro každý typ 
vzorku a směr je nejmenší odchylka pro jiný typ filtru. Domnívám se, že 
zvětšovat počet filtrací již nemá velký význam, při zvyšování počtu filtrací 
dochází ke ztrátě dat. Doporučoval bych například vybraný vzorek 
nasnímat v různých místech při stejných podmínkách a porovnat, jak se 
hodnota drsnosti bude lišit pro stejné druhy filtrů.  
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Seznam zkratek 
 
Ra Střední aritmetická hodnota drsnosti      [µm] 
Rq Střední kvadratická hodnota drsnosti     [µm] 
Rz Maximální výška profilu       [µm] 
C  Potlačení šumu pro konvexnost    
JS  Potlačení šumu pro roztřepený povrch   
FS Potlačení šumu pro rovinný povrch    
S Potlačení šumu pro hemisfér     
CaJS Potlačení šumu pro konvexnost a Potlačení šumu pro roztřepený 

povrch 
CaFS Potlačení šumu pro konvexnost a Potlačení šumu pro rovinný 

povrch  
CaS Potlačení šumu pro konvexnost a Potlačení šumu pro hemisféry 
JSaC Potlačení šumu pro roztřepený povrch a Potlačení šumu pro 

konvexnost 
JSaFS Potlačení šumu pro roztřepený povrch a Potlačení šumu pro 

rovinný povrch  
JSaS Potlačení šumu pro roztřepený povrch a Potlačení šumu pro 

hemisféry  
FSaC Potlačení šumu pro rovinný povrch a Potlačení šumu pro 

konvexnost 
FSaJS Potlačení šumu pro rovinný povrch a Potlačení šumu pro 

roztřepený povrch  
FSaS Potlačení šumu pro rovinný povrch a Potlačení šumu pro hemisfér  
SaC Potlačení šumu pro hemisfér a Potlačení šumu pro konvexnost 
SaJS Potlačení šumu pro hemisfér a Potlačení šumu pro roztřepený 

povrch 
SaFS Potlačení šumu pro hemisfér a Potlačení šumu pro rovinný povrch  
SW Software 
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Přílohy 
 

Seznam příloh na CD 
Příloha 1: naměřená data drsnosti dotykovou metodou na zařízení Surftest 
SJ210 
Příloha 2: dokumenty naměřených drsností pomocí zařízení Olympus LEXT 
OLS 3000 
Příloha 3: obrázky z mikroskopu analyzovaných oblastí a obrázek řezu 
vybraným místem analyzované drsnost 
Příloha 4: tabulky vyhodnocení naměřených dat. 

 


