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Anotace 

 

Předmětem této bakalářské práce je rešerše v oblasti měření geometrických vlastností 

povrchu. Práce obsahuje rozdělení tvarových úchylek na makrogeometrie a mikrogeometrie, 

definice jednotlivých parametru drsnosti a úchylek tvaru, a s tím související možnosti jejich 

měření. Poslední částí práce je experimentální měření drsnosti a úchylky kruhovitosti pomoci 

přístroji firmy Mahr, jehož cílem je dokázat vliv filtrace na výsledky měření. 
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Bachelor’s Thesis title:  

METROLOGY OF GEOMETRICAL SURFACE PROPERTIES 

 

Abstract 

 

The subject of this bachelor’s thesis is research in the field of measurement of 

geometrical surface properties. The thesis contains the distribution of the shape deviations for 

macrogeometry and microgeometry, definitions of the individual’s parameters of roughness and 

shape deviations, and the related possibilities of their measurement. The last part of the thesis is 

the experimental measurement of roughness and deviation of circularity using a device from 

Mahr, aiming to prove the effect of filtration on the measurement results. 
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Seznam zkratek, symbolů a jednotek 

 

ISO             -  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

 (International Organization for Standartization) 

GPS            -  Geometrické požadavky na výrobky 

 ( Geometrical Product Specification ) 

λs                -  dolní mezní vlnová délka drsnosti mm 

λc                -  vlnová délka rozhraní drsnosti a vlnitosti mm 

λf                -  vlnová délka rozhraní vlnitosti a delších složek mm 

lp                -  základní délka pro základní profil  mm  

lr                 -  základní délka pro profil drsnosti mm 

lw               -  základní délka pro profil vlnitosti mm 

ln                -  vyhodnocovaná délka profilu mm 

X,Y,Z         -  osy pravotočivé kartézské soustavy 

Zp               -  výška výstupku profilu μm 

Zv               - hloubka prohlubně profilu μm 

Zt                - výška prvku profilu μm 

Xs               - šířka prvku profilu μm 

c                  -  úroveň řezu profilem μm 

Ml(c)           -  materiálová délka na úrovni c μm 

R,W,P         -  označení parametrů drsnosti, vlnitosti a základního profilu 

Rp (Wp,Pp)    -  největší výška výstupku profilu μm 

Rv (Ww,Pw)  -  největší hloubka prohlubně profilu μm 

Rz (Wz,Pz)    -  největší výška profilu μm 

Rc (Wc,Pc)    -  průměrná výška prvků profilu μm 

Rt (Wt,Pt)      -  celková výška profilu μm 

Ra (Wa,Pa)    -  průměrná aritmetická úchylka profilu μm 
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Rq (Wq,Pq)       - průměrná kvadratická úchylka profilu μm 

Rsk (Wsk,Psk)   - šikmost profilu ( skewness ) 1 

Rku (Wku,Pku)  -  špičatost profilu ( kurtosis ) 1 

RSm (WSm,PSm)- průměrná šířka prvků profilu μm 

RΔq (WΔq,PΔq) - průměrný kvadratický sklon profilu deg 

Rmr(c) (W…,P…)- materiálový poměr profilu (nosný podíl) % 

Rδc (Wδc,Pδc)    - rozdíl výšky úseku profilu μm 

EFL          - úchylka přímosti μm 

EFE          - úchylka rovinnosti μm 

EFK          - úchylka kruhovitosti μm 

EFZ          - úchylka válcovitosti                                                                          μm 

θ               - úhel vlnové délky deg  

UPR         - počet periodických vln na obvodu (undulation per revolution) 1 
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Úvod 
 

Povrch a povrchová vrstva mají rozhodující vliv na funkci, životnost a vlastnosti strojních 

součástí. 

Výsledky výzkumu v různých oborech a rozbor příčin funkčních poruch a jiných závad, 

havárií, předčasného opotřebení, nízké životnosti apod. význam kvality povrchu potvrzují. Tato 

souvislost je logická, neboť při jakémkoli namáhání je povrch a povrchová vrstva 

nejexponovanějším místem součásti. 

Celkový soubor všech vlastností povrchu a povrchové vrstvy je většinou označován 

pojmem integrita povrchu. Tento výraz nedefinuje fyzikální nebo technologickou veličinu, ale 

znamená více méně volný soubor takových vlastností povrchu a povrchové vrstvy, které jsou 

vytvořeny nebo ovlivněny technologickými procesy a u kterých se současně očekává vliv na 

funkční vlastnosti součásti. Jsou to např. plastické deformace, zbytková vnitřní pnutí, změna 

tvrdosti, geometrické úchylky apod. Při hodnocení je třeba brát v úvahu i skutečnost, že změny 

způsobené výrobním procesem dávají povrchu a povrchové vrstvě rozdílné vlastnosti vzhledem 

k použitému základnímu materiálu. 
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1   Význam a rozdělení tvarových úchylek 
 

Geometrické vlastnosti povrchu mají podstatný vliv na funkční vlastnosti součástí. 

Mikrogeometrie (struktura) ovlivňuje např. přesnost chodu a spojení, dobu záběhu, ztráty třením, 

odolnost proti opotřebení a korozi, přestup tepla, přilnavost nátěrů a povlaků, ale i schopnost 

čištění povrchu. Makrogeometrie (úchylky tvaru) mají též podstatný význam: záběhem 

stykových ploch se často upraví drsnost, povrch se uhladí (vzniká opotřebení), ale tvarová chyba 

zůstane zachována. Proto i forma tvarové chyby může mít podstatnou funkční roli. 

Funkce každé součásti je spojena s povrchem vyrobené plochy a funkční vlastnosti 

povrchu jsou do značné míry určovány jeho geometrickými parametry. Přesnost dodržení 

požadovaných parametrů je dána souhrnem jejich odchylek od ideální geometrie. Veškeré 

tvarové, resp. geometrické úchylky vznikají v důsledku nedokonalosti a nepřesnosti výroby a je 

možno je klasifikovat do několika skupin. Základní možné rozdělení je makrogeometrie a 

mikrogeometrie. Přehledné a  používané rozdělení je schematicky znázorněno v tabulce č. 1 

Podle tohoto schématu jsou úchylky rozděleny do několika tzv. řádů postupně od největších po 

nejmenší. 

 

Řád Druh úchylky Znázornění úchylky Příčiny vzniku 

1 
Úchylka tvaru 

 

Přesnost stroje, chybné upnutí, 

prohnutí, opotřebení  

2 
Vlnitost 

 

Chvění, nesprávné upnutí 

nástroje, apod. 

3 Drsnost 

periodický 

profil  
Tvar nástroje, řezné podmínky 

4 Drsnost 

aperiodický,  

náhodný profil  

Mechanismus vzniku nového 

povrchu, přetváření materiálu, 

apod. 

5 
Textura 

Nelze znázornit Krystalické pochody, chemické 

účinky, koroze 

6 Mřížková 

stavba hmoty 

Nelze znázornit Fyzikální a chemické pochody, 

napětí 

 

1 až 4 Celkový profil 

 

Spojení úchylek 1 až 4 

Tabulka č. 1: Klasifikace tvarových úchylek [3] 
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Tvarové úchylky a jejich rozdělení na jednotlivé složky (řády) je dobře zachyceno i na obr. 1.  

Celkový (základní) profil je rozložen na drsnost (A), vlnitost (B) a úchylku tvaru (C). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 rozdělení profilu na jednotlivé složky [3] 

 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že geometrické úchylky povrchu vyrobených ploch tvoří 

komplex, který je možno analyzovat do jednotlivých složek. Tento systém vychází z charakteru 

úchylek vznikajících na povrchu při jeho realizaci, přičemž každá z těchto úchylek má jinou 

technologickou příčinu. Základním a všeobecně uznávaným pravidlem při hodnocení povrchu je 

jejich oddělení, tzn., že jednotlivé druhy těchto úchylek se zjišťují samostatně a z výsledků 

měření se určitým stanoveným způsobem vylučuje vliv geometrických úchylek jiného druhu. To 

je hlavní teoretický a technický problém, který charakterizuje mnohaletý vývoj měření a 

hodnocení geometrických úchylek povrchu.  

Dalším problémem pak je definovat a normalizovat takové metrologické charakteristiky, 

které vyjadřují určité funkční vlastnosti povrchu. 

Hodnocení povrchu ve zmíněném mezinárodním systému norem GPS je věnována značná 

pozornost. Základem pro novou koncepci hodnocení povrchu je způsob filtrace složek signálu 

získaného ze všech nerovností povrchu při měření.   
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2   Měření drsnosti povrhu 

 

2.1   Termíny a definice 

Struktura povrchu: opakované nebo náhodné úchylky od geometrického povrchu, které 

tvoří třírozměrnou topografii povrchu. Strukturu povrchu tvoří drsnost, vlnitost, stopy po 

obrábění, nedokonalosti a úchylky tvaru na omezené ploše povrchu. [1] 

Jmenovitý povrch (plocha) je ideální povrch, jehož rozměry a tvar odpovídají 

jmenovitým rozměrům a tvaru. Jmenovitý tvar je ideální tvar geometrického prvku určený 

výkresem nebo jiným technickým dokumentem. [1] 

Skutečný povrch (plocha) je povrch získaný výrobním procesem. Po fyzikální stránce je 

definován jako monomolekulární vrstva ohraničující těleso a oddělující ho od okolního prostředí. 

V metrologii se používá pojem zjištěný povrch (plocha, profil), který je získán měřením. [1] 

Drsnost povrchu, stroj., metr. nazývaná též mikrogeometrie, rozměrově velmi malé 

nerovnosti povrchu, které vznikají po obrábění, tváření, odlévání ap. podle použité technologie 

výroby, resp. souhrn nerovností povrchu s roztečí menší, než je zvolená mezní rozteč (tzv. 

základní délka). Drsnost p. je jeden z důležitých parametrů struktury povrchu, která je součástí 

integrity povrchu a výrazně ovlivňuje funkční vlastnosti, např. přesnost chodu, tření, opotřebení, 

hlučnost, korozi aj. Drsnost p. se vyhodnocuje pomocí parametrů, které se dělí na výškové, 

podélné a tvarové. Nejpoužívanější a tradiční parametr je Ra - průměrná aritmetická úchylka 

profilu. Měření drsnosti se provádí téměř výhradně na speciálních přístrojích - profiloměrech. 

Měřený povrch je snímán spojitě ostrým diamantovým hrotem ve tvaru kužele s poloměrem 

špičky 2 až 10 m podle typu přístroje s následným vyhodnocením zvolených parametrů a 

grafickým záznamem. Při měření drsnosti p. je nutné oddělit z měřeného profilu složky 

nerovností s vlnovou délkou odpovídající vlnitosti a úchylkám tvaru. V.t. filtrace, vlnitost, 

úchylka tvaru. [2] 

Vlnitost, stroj. periodické pravidelné nerovnosti povrchu s vlnami delšími než rozteče 

výstupků a prohlubní drsnosti povrchu. Jsou viditelné pouhým okem při vhodném osvětlení a 

vznikají důsledkem chvění soustavy stroj - nástroj - obrobek. Vlnitost je přechodová fáze mezi 

drsností a úchylkou tvaru. [2] 

Profil, průsečnice plochy s rovinou nebo se zadanou plochou, zpravidla v kolmém směru. 

Využití např. při měření drsnosti povrchu a úchylek tvaru. [2] 

Úchylky tvaru: úchylky tvaru skutečné, resp. zjištěné plochy (profilu) od tvaru jmenovité 

plochy (profilu). Zahrnují základní druhy úchylek, tj. přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost 

na libovolně velké ploše povrchu, resp. profilu. [1] 
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2.2   Terminy s uvažováním normy ČSN EN ISO 4287 

 

2.2.1   Obecné termíny 

Filtr povrchu 

Filtr rozdělující profily na dlouhovlnné a krátkovlnné složky. 

λs filtr profilu: filtr definující rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln přítomnými 

na povrchu (viz..obr.2) 

λc filtr profilu: filtr definující rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti (viz. obr.2) 

λf filtr profilu: filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln přítomnými 

na povrchu (viz.obr.2) 

 

Obr. 2 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [4] 

 

Souřadnicový systém 

Souřadnicový systém, ve kterém jsou definovány parametry struktury povrchu. Obvykle 

je využíván pravoúhlý souřadnicový systém, ve kterém osy tvoří pravotočivou kartézskou 

soustavu. Osa X ve směru snímání je souběžná se střední čarou, osa Y také leží na skutečném 

povrchu a osa Z směřuje z povrchu (z materiálu do okolního prostředí). [4] 

Skutečný povrch 

Povrch omezující těleso a oddělující ho od okolního prostředí. [4] 

Profil povrchu 
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Profil vzniklý jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny (viz. obr.3). V praxi se 

obvykle volí rovina kolmá k rovině rovnoběžné se skutečným povrchem ve vhodném směru.[4] 

Obr. 3 Profil povrchu [4] 

 

Základní profil  

Základní profil je základem pro hodnocení parametrů základního profilu. [4] 

Profil drsnosti 

Profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných složek použitím filtru 

profilu λc . 

 Přenosové pásmo pro profil drsnosti je definováno filtry povrchu λs a λc , 

 Profil drsnosti je základem pro hodnocení parametrů profilu drsnosti. [4] 

Profil vlnitosti 

Profil odvozený postupnou aplikací filtru profilu λf a filtru profilu λc na základní profil, 

potlačující dlouhovlnné složky filtrem profilu λf a krátkovlnné složky filtrem profilu λc. Profil je 

záměrně pozměněn. 

 přenosové pásmo pro profil vlnitosti je definováno filtry povrchu λc a λf, 

 profil vlnitosti je základem pro hodnocení parametrů profilu vlnitosti. [4] 

Střední čáry 

Střední čára profilu drsnosti: čára odpovídající dlouhovlnné složce profilu potlačené 

filtrem profilu λc. 

Střední čára profilu vlnitosti: čára odpovídající dlouhovlnné složce profilu potlačené 

filtrem profilu λf. 

Střední čára základního profilu: čára nejmenších čtverců přiléhající jmenovitému tvaru 

základního profilu. [4] 
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Základní délka  

Základní délka je délka ve směru osy X, použitá pro rozpoznání nerovností 

charakterizujících vyhodnocovaný profil. Bývá též označována jako mezní vlnová rozteč, resp. 

cut – off. Pro jednotlivé profily jsou definovány: 

lp  - základní délka pro základní profil, je rovna vyhodnocované délce 

lr  -  základní délka pro profil drsnosti, číselně rovná zvolené vlnové délce filtru λc 

lw - základní délka pro profil vlnitosti, číselně rovná zvolené vlnové délce filtru λf. [4] 

Vyhodnocovaná délka ln je délka ve směru osy X, použitá pro posouzení 

vyhodnocovaného profilu. Může obsahovat jednu nebo více délek základních, přičemž 

normalizovaný a v praxi obvykle používaný je 5, tzn., že ln = 5 lr  (resp. lw), jak schematicky 

ukazuje obr. 4.  Skutečná dráha snímače je delší o náběh a přeběh. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Vyhodnocovaná délka [3] 

 

Pro porovnatelnost výsledků měření se základní délka volí z normalizované řady a její 

velikost závisí především na výšce a rozteči nerovností profilu a jeho druhu (periodický, 

aperiodický) a použité technologii výroby. Každý profil získaný měřením je do určité míry 

pozměněn (zkreslen) vlivem použité filtrace. Při nevhodné volbě základní délky mohou být 

vyhodnocené hodnoty charakteristik profilu podstatně rozdílné (i více než o 100 %). Proto volba 

základní délky má rozhodující vliv na výsledky měření struktury povrchu. 

 

2.2.2    Geometrické parametry  

P-parametr: parametr vypočítaný ze základního profilu. 

R-parametr: parametr vypočítaný z profilu drsnosti. 

W-parametr: parametr vypočítaný z profilu vlnitosti. [4] 

Výstupek profilu: z povrchu ven směřující část posuzovaného profilu spojující dva 

přilehlé body na průsečíku profilu s osou X. 

Prohlubeň profilu: dovnitř směřující část posuzovaného profilu spojující dva přilehlé 

body na průsečíku profilu s osou X. 

náběh přeběh 

  vyhodnocovaná délka 

celková dráha 

   základní délka 
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Omezení výšky nebo rozteče: nejmenší výška a nejmenší rozteč výstupků a prohlubní 

posuzovaného profilu. [4] 

Prvek profilu: Výstupek profilu a přilehlá prohlubeň. [4] 

Obr. 5 Prvek profilu [4] 

 

Místní sklon dZ/Dx: sklon posuzovaného profilu v poloze x. [4] 

 

Obr. 6 Místní sklon [4] 

 

2.2.3   Výškové parametry (výstupky a prohlubně) 

Největší výška výstupku profilu Rp, Wp, Pp je největší výška výstupků profilu Zp v 

rozsahu základní délky lr. Kde Zp je definována jako vzdálenost mezi střední čárou a nejvyšším 

bodem výstupku profilu a je zobrazena na obrázku 7. [4] 
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Obr. 7 Největší výška výstupků profilu [4] 

 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv, Wv, Pv je délka Zv nejnižší prohlubně profilu 

v rozsahu základní délky lr. Kde Zv je definována jako vzdálenost mezi střední čárou a 

nejnižším bodem prohlubně profilu a je zobrazena na obrázku 8. [4] 

Obr. 8 Největší hloubka prohlubní profilu [4] 

 

Největší výška profilu Rz, Wz, Pz je součet nejvyššího výstupku Zp a nejnižší 

prohlubně profilu Zv v rozsahu základní délky lr. (viz. obr. 9) [4]  

Rp 

Rv 
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Obr. 9 Největší výška profilu [4] 

 

Průměrná výška profilu Rc, Wc, Pc je průměrná hodnota výšek Zt prvků profilu v 

rozsahu základní délky lr. Zt je definována jako součet absolutních hodnot výšky výstupku a 

hloubky prohlubně prvku profilu. Je dána rovnicí (1).  (viz. obr. 10). [4] 

          
 

 
∑    

 
                                                       (1) 

 

Obr. 10 Výška prvků profilu [4] 

 

Celková výška profilu Rt, Wt, Pt je součet nejvyššího výstupku profilu Zp a nejnižší 

prohlubně profilu Zv v rozsahu vyhodnocované délky ln. [4] 

                                                                  (2) 
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2.2.4   Výškové parametry (průměrné hodnoty pořadnic) 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra, Wa, Pa je aritmetický 

průměr absolutních hodnot všech pořadnic Z (x) v rozsahu základní délky lr. Je dána rovnicí (3). 

[4] 

         
 

 
∫   ( )   

 

 
                                                       (3) 

Geometricky se parametr Ra dá vyjádřit jako výška obdélníku sestrojeného na střední čáře, který 

má stejnou plochu jako nerovnosti profilu od střední čáry. Ra je výškový parametr, který udává 

střední hodnotu vzdáleností zkoumaného povrchu od střední čáry daného profilu. Jedná se pouze 

o statistickou hodnotu, a proto nemusí být vždy efektivní při hodnocení drsnosti povrchu. 

Například dva povrchy se stejnou hodnotou Ra, mohou mít zcela odlišný tvar profilu povrchu a 

také mohou mít rozdílné chování z hlediska funkčnosti, případně životnosti součásti. Je to 

způsobeno tím, že dle definice se při stanovení parametru Ra nerozlišuje mezi výstupky a 

prohlubněmi. Přesto je tento parametr jedním z nejpoužívanějších pro hodnocení drsnosti 

povrchu. Jeho měření je poměrně snadné a získané hodnoty vykazují značnou přesnost při 

opakovaném měření. [5] 

 

Obr. 11Grafická interpretace Ra [3] 

 

Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq, Wq, Pq je kvadratický 

průměr pořadnic Z (x) v rozsahu základní délky lr je dána rovnicí (4). [4] 

         
 

 
∫    ( )   

 

 
                                                  (4) 

Šikmost posuzovaného profilu Rsk je podíl průměrné hodnoty třetích mocnin pořadnic 

Z (x) a třetí mocniny průměrné kvadratické úchylky profilu Rq v rozsahu základní délky lr. Je 

dána rovnicí (5). [4] 

    
 

   [[
 

  
∫      

 
    ]                                                        (5) 
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lr - základní délka pro profil drsnosti, číselně rovná zvolené vlnové délce filtru λc 

Analogicky jsou definovány Wsk, Psk. Parametry šikmosti jsou mírou symetrie a hustoty 

pravděpodobnosti hodnot pořadnic a jsou ovlivňovány ojedinělými výstupky nebo prohlubněmi. 

Špičatost posuzovaného profilu Rku je Podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin 

pořadnic Z (x) a čtvrté mocniny hodnoty 

Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky lr. Špičatost je dána rovnicí (6). [4] 

    
 

   
[[

 

  
∫      

 
    ]                                                      (6) 

Analogicky jsou definovány Wku, Pku. Parametry jsou mírou špičatosti rozložení hustoty 

pravděpodobnosti hodnot pořadnic a jsou též ovlivňovány ojedinělými výstupky nebo 

prohlubněmi. Tyto parametry mají značný význam při hodnocení struktury povrchu především 

s hlediska jeho funkčních vlastností.  

 

2.2.5   Délkové parametry 

Průměrná šířka prvků profilu, RSm, WSm, PSm je aritmetický průměr šířek Xs prvků 

profilu v rozsahu základní délky lr, kde šířky prvků Xs posuzovaného profilu jsou délky úseků 

osy X protínající prvek profilu (viz. obr. 12). Je dána rovnicí (7). [4]   

             
 

 
∑    

 
                                                       (7) 

Obr. 12 Šířka prvků profilu [4] 
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2.2.6   Tvarové parametry 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu, P∆q, R∆q, W∆q je kvadratický 

průměr sklonů souřadnic dZ/dX v rozsahu základní délky lr. [4] 

 

2.2.7   Křivky a odpovídající parametry 

Materiálový poměr profilu (neboli nosný podíl) Rmr(c) – je poměr materiálové délky 

profilu Ml(c) na dané úrovni c, ke vyhodnocované délce ln, kde Ml(c) je definován jako součet 

délek úseků, které jsou získány protnutím prvků profilu rovnoběžkou s osou X na dané úrovni c. 

Je dána rovnicí (8). [4] 

   ( )      ( )    ( )        
ln

)(cMl
                                            (8) 

Nosný podíl je obvykle vyjadřován v procentech. Grafická interpretace a odvození podle 

definice je na obr. 13. 

 

 

Obr. 13 Materiálový poměr profilu [3] 

 

Křivka materiálového poměru profilu (nosná křivka): křivka představující 

materiálový poměr profilu v závislosti na výšce úrovně řezů. [3] 

Nosná křivka je známa též pod názvem Abbott - Firestoneova  křivka a může být interpretována 

jako funkce kumulativní pravděpodobnosti hodnot pořadnic Z (x) v rozsahu vyhodnocované 

délky. Její vznik ze zjištěného profilu ukazuje obr. 14  
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Obr. 14 Materiálový poměr profilu (Abbott - Firestoneova  křivka) [14] 

 

Rozdíl výšky úseku profilu Rδc – jedná se o svislou vzdálenost mezi úrovněmi dvou 

úseků daného materiálového poměru. Její hodnota je dána rovnicí (8), kde platí, že Rmr1 < 

Rmr2. [4] 

     (    )   (    )                                                         (9) 

Empirické rozdělení výšek profilu je hustota pravděpodobnosti pořadnic Z (x) 

v rozsahu vyhodnocované délky. (viz. obr. 15). 

 

Obr. 15 Empirické rozdělení výšek profilu [14] 

 

Empirické rozdělení výšek profilu bývá též nazýváno amplitudové rozdělení a křivka 

představuje relativní četnost rozložení pořadnic profilu. Tvar křivky ukazuje posunutí maxima 

funkce hustoty pravděpodobnosti proti Gaussovu normálnímu rozdělení pořadnic vzhledem ke 

střední čáře. Je důležitá při hodnocení struktury povrchu pomocí výškových parametrů, 

především šikmosti a špičatosti a pro klasifikaci asymetrických profilů. Dva typické příklady 

jsou na obr. 16 
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Obr. 16 Šikmost a amplitudové rozdělení [3] 

Tvarové parametry mají značný význam pro hodnocení struktury povrchu, především 

drsnosti. Nosný podíl a kvalitativní hodnocení průběhu tvaru nosných křivek profilu jsou velmi 

důležité pro klasifikaci povrchů s ohledem na jejich provozní zatížení, funkci a opotřebení. 

Průběh Abbottovy křivky dokáže rozlišit různé povrchy se stejnou hodnotou Ra i dalších 

výškových parametrů. Typické průběhy jsou na obr. 17, kde je S-soustružení, H-hoblování, B-

broušení, HN-honování. Analogicky je použitelná křivka amplitudového rozdělení a parametry 

Rsk, Rku. 

 

Obr. 17 Tvary Abbottovy křivky [3] 
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Při hodnocení struktury povrchu je nutná znalost definic parametrů, jejich význam a tzv. 

vypovídací schopnost a použití pro různé druhy povrchů vyrobených různými technologiemi.  

 

2.3   Základní charakteristika měření 

Měření struktury povrchu se řeší redukcí do roviny kolmé k povrchu. Tím je získán 

profil, ze kterého se získávají všechny základní parametry – jedná se o 2D metody. Dalšími 

metodami, kterými se mohou získat informace o nerovnosti povrchu, jsou 3D metody. Například 

bezdotykové hodnocení struktury povrchu. Mezi nejpoužívanější metody měření struktury 

povrchu patří metoda dotyková. Tato metoda umožňuje získávat hodnoty normalizovaných i 

nenormalizovaných charakteristik drsnosti povrchu. 

 

2.4   Metody měření drsnosti 

Pro měření struktury povrchu jsou nejrozšířenější dnes již klasické dotykové přístroje – 

profiloměry. Ve větší míře jsou nenahraditelné, prošly dlouhým vývojem a dosahují relativně 

značné dokonalosti v technickém provedení i softwarovým vybavením. Jsou k dispozici od 

nejjednodušších dílenských provedeni až po složité laboratorní zařízení. Princip činnosti lze 

charakterizovat třemi etapami: získání naměřených hodnot, jejich vyhodnocení a dokumentace. 

Zabezpečení správného a srovnatelného měření je natolik důležité, že byly zpracovány 

požadavky na přístroje tohoto typu v systému GPS. Definuje profily a obecnou skladbu 

dotykových (hrotových) přístrojů pro měření drsnosti a vlnitosti profilu a umožňuje použití 

stávajících mezinárodních norem pro praktické hodnocení profilu. Specifikuje vlastnosti 

přístrojů, které ovlivňují hodnocení profilu. 

Metrologické charakteristiky přístroje definují jeho vlastnosti podobně jako u jiných 

měřicích přístrojů, např. statická měřicí síla, hystereze, měřicí rozsah, rozlišitelnost, linearita 

apod. Pro komplexní posouzení je důležitá úchylka hodnocení profilu jako rozdíl mezi hodnotou 

získanou při aplikaci aktuálního algoritmu a konvenčně pravou hodnotou profilu, tj. přístrojem 

vyhodnocenou a hodnotou příslušného kalibračního vzorku. 

 

2.4.1   Základní definice pří měření drsnosti 

Snímaný profil: geometrické místo středů snímacího hrotu, který je charakterizován 

ideálním tvarem (kuželem s kulovou špičkou), jmenovitými rozměry a jmenovitou snímací silou, 

vyvozovanou v rovině řezu při posuvu snímacího hrotu. 



26 

 

Referenční profil: dráha, po které se snímač podél vedení pohybuje v rovině řezu. Tvar 

referenčního profilu je praktickou realizací teoreticky přesného profilu. Jeho jmenovité úchylky 

závisí na úchylkách vedení a vnitřních poruchách.  

Úplný profil: číslicová forma snímaného profilu vzhledem k referenčnímu profilu se 

vzájemně přiřazenými svislými a vodorovnými souřadnicemi. 

Zbytkový profil: základní profil získaný snímáním ideálně hladkého a rovného povrchu 

(optická rovina).  

 

2.4.2   Hlavní části dotykového přístroje: 

Měřicí smyčka: uzavřený řetězec, který zahrnuje všechny mechanické části propojující 

měřený objekt a snímací hrot, tj. prostředek polohování, upínací přípravek, měřicí stojan, 

posuvovou jednotku a měřicí hlavu. 

Referenční vedení: teoreticky přesná geometrická dráha snímače, obecně po přímce, 

různého konstrukčního provedení. 

Posuvová jednotka: díl posunující snímač podél referenčního vedení. Je charakterizován 

největší volitelnou délkou snímání.  

Měřicí hlava (snímač): díl obsahující snímací prvek se snímacím hrotem a převodník. 

Snímací hrot: prvek, sestávající ze jmenovitě správného kužele s definovaným 

vrcholovým úhlem a jmenovitě kulové špičky definovaného poloměru. U dotykového přístroje 

se jedná o velmi důležitý prvek získávání profilu. 

Převodník: zařízení, které přeměňuje svislé souřadnice snímaného profilu (vzhledem 

k referenčnímu) na formu signálu používaného v přístroji. 

 

2.4.3   Jmenovité hodnoty charakteristik přístroje pro některé jeho důležité části 

Geometrie hrotu snímače: ideálním tvarem snímacího hrotu je kužel s kulovou špičkou 

(tzv. americký typ na rozdíl od evropského ve tvaru jehlanu) a poloměrem zaoblení špičky rtip= 2 

µm, 5 µm, 10 µm s vrcholovým úhlem kužele 60º  nebo 90º. Převážná většina profiloměrů 

laboratorních používá hrot s poloměrem špičky 2 µm, větší hodnoty pak mají přístroje dílenské 

nebo přenosné. Vrcholový úhel kužele je většinou 90º, neboť menší hodnoty úhlu jsou 

technologicky náročné a hrot je vystaven většímu nebezpečí poškození a opotřebení.  

Mezní vlnová délka filtru profilu (základní délka, cut-off) - jmenovité hodnoty se volí 

z následující normalizované řady: 0,08  -  0,25  -  0,8  -  2,5 - 8,0 mm. Tato řada hodnot proti 

minulosti zůstává nezměněna a správná volba je velmi důležitá pro srovnatelnost měření. Zásady 

pro volbu základní délky podle GPS jsou obsažena v ČSN EN ISO 4288.  
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Kromě zmíněných elektrických frekvenčních filtrů ovlivňuje výsledky měření tzv. 

mechanická filtrace. Tvar a poloha běžně používané kluzné opěry vzhledem ke snímacímu hrotu 

(tzv. relativní snímání) způsobuje do určité míry zkreslení profilu. Snímání bez kluzné opěry je 

tzv. absolutní. Druhou hlavní příčinou mechanické filtrace je konečný rozměr hrotu snímače a 

poloměr zaoblení, který omezuje míru sejmutí především prohlubní profilu, a tvar hrotu, což 

degraduje věrnost přenosu zvláště u krátkých vlnových délek. 

 

2.4.4   Určení mezní vlnové délky cut-off a postupy pro měření dotykovými 

přístroji 

Před vlastním měřením je nutné určit mezní vlnovou délku cut-off λc.  Je-li základní 

délka specifikovaná požadavkem na výkresu nebo ve výrobní dokumentaci, mezní vlnová délka 

je vybraná rovnou této základní délce.  Pokud tato délka není specifikována, obrobek je 

polohován tak, že směr řezu odpovídá největším hodnotám výšek parametrů drsnosti (Ra, Rz). 

Tento směr bude kolmý k poloze povrchu. Pro izotropní povrchy může být směr řezu libovolný. 

Měření je provedeno na té části povrchu, na které lze očekávat kritické hodnoty, to může být 

posouzeno vizuálním pozorováním. Pro určení hodnot parametrů profilu drsnosti je potřeba 

nejprve pohledem rozhodnout, zda profil drsnosti je periodický nebo neperiodický.  

Periodický profil drsnosti vzniká při soustružení, frézování, vrtání, broušení apod., tedy v 

případě, kdy nástroj vytváří na povrchu součásti rýhy v určitém směru. 

Aperiodický povrch vzniká při odlévání, kování apod. 

Pro povrchy s neperiodickým profilem drsnosti je použit následující postup: 

1) Odhadne se neznámý parametr profilu drsnosti Ra, Rz, Rz1max. nebo Rám 

libovolným způsobem, např. vizuální prohlídkou nebo grafickou analýzou.  

2) Odhadne se základní délka z tabulky č. 2,3 nebo 4 pro parametry z kroku a). 

3) Měřicím přístrojem, s nastavenými hodnotami odhadnuté základní délky, se získá 

reprezentativní měření Ra, Rz, Rz1max nebo Rsm. 

4) Porovnají se naměřené Ra, Rz, Rz1max. nebo Rsm s rozsahem hodnot Ra, Rz, 

Rz1max. nebo Rsm v tabulce č. 2,3 nebo 4 odpovídající odhadnuté základní délce. Jsou-li 

měřené hodnoty neodpovídají rozsahu, provede se změna nastavení základní délky na kratší nebo 

větší délku.  

5) Měřicím přístrojem, s hodnotami základní délky z kroku 4), se získá reprezentativní 

měření Ra, Rz, Rz1max nebo Rsm. Získané hodnoty se opět porovnají s rozsahem hodnot v 

tabulkách. V tomto případě by měla být dosažena kombinace parametru Ra, Rz, Rz1max. nebo 

Rsm  a základní délky je uvedena v tabulkách. 
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6) Následně se provede další měření pro jednu kratší základní délku, není-li toto 

nastavení provedeno již v předchozím měření. Opět se provede porovnání s hodnotami v 

tabulkách. Jestliže pouze první naměřené hodnoty (z kroku 5) vyhovují tabulkovým hodnotám, 

je daná základní délka považována za správnou. Pokud vyhovují hodnoty naměřené s kratší 

mezní vlnovou délkou (tj. druhé měření) je tato pokládána za správnou. 

7) Získá se reprezentativní měření žádaných parametrů použitím správné hodnoty mezní 

vlnové délky λc. 

Pro povrchy s periodickým profilem drsnosti se použije následující postup: 

1) Graficky se odhadne parametr Rsm na povrchu s neznámou drsností. 

2) Pro odhadnutý parametr Rsm se určí hodnota mezní vlnové délky. 

3) Pokud hodnota Rsm naměřená podle mezní vlnové délky z kroku 2) není v souladu s 

rozsahem parametru dle tabulky č. 4, použije se pro měření menší nebo větší hodnota mezní 

vlnové délky. 

4) Získá se reprezentativní měření žádaných parametrů při použití hodnoty mezní vlnové 

délky λc odhadnuté v předchozích krocích. [7] 

 

Tabulka č.  2: Základní délky pro měření drsnosti Ra, Rq, Rsk, Rku, R∆q a křivek a odpovídající 

parametry pro neperiodické profily [7] 
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Tabulka č.  3: Základní délky drsnosti pro měření Rz, Rv, Rp, Rc a Rt neperiodických profilů [7] 

 

 

Tabulka č.  4: Základní délky drsnosti pro měření R-parametrů periodických profilů s RSm 

periodických a neperiodických profilů [7] 

 

2.4.5   Pravidlo 16% 

 Pro požadavky specifikované horní mezí parametru je povrch považován za přijatelný, 

jestliže méně než 16% všech naměřených hodnot přesahuje hodnotu uvedenou ve výrobní 

dokumentaci.  

Pro požadavky specifikované dolní mezí parametru je povrch považován za přijatelný, jestliže 

míň než 16% všech naměřených hodnot je menších než hodnota uvedená ve výrobní 

dokumentaci. [7] 

 

2.5.6   Hodnocení parametru profilu drsnosti 

Pokud se vyhodnocována délka pro R-parametry nerovná pěti základním délkám, je 

jejich horní a dolní mez přepočítána a vztažena k vyhodnocované délce rovnající se pěti 

základním délkám. Čím větší je počet měření a delší vyhodnocována délka, tím je menší 

nejistota průměrné hodnoty parametrů. Nárůst počtu měření vede k nárůstu času a nákladů na 

měření, proto je důležité najít kompromis mezi spolehlivostí měření a náklady. [7] 
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3   Měření úchylek tvaru 

 

3.1   Význam úchylek tvaru 

Úchylky tvar tvoří rozsáhlou a velmi důležitou skupinu tvarových úchylek v komplexu 

geometrických vlastností povrchu. V základním rozdělení patří úchylky tvaru do 

makrogeometrie a v metrologické terminologii znamenají příslušný druh geometrických úchylek 

na libovolně velké ploše povrchu, resp. délce profilu. Měření a vyhodnocování úchylek tvaru je 

přikládán stále větší význam. Hlavním důvodem je jejich vliv na správnou funkci součástí. 

Zatímco drsnost povrchu se např. záběhem stykových ploch změní – povrch se částečně 

postupně uhladí, tvarová chyba zůstane zachována. 

 

3.2   Základní pojmy a definice   

Úchylka tvaru je v obecném smyslu definována jako úchylka tvaru skutečné plochy 

nebo profilu od tvaru jmenovité plochy nebo profilu. Skutečná plocha ohraničuje součást od 

okolního prostředí. Pro metrologické účely je také používáno označení změřená nebo zjištěná 

plocha nebo profil. 

Obalová plocha (prvek) je plocha, která má tvar jmenovité plochy, dotýká se skutečné 

plochy, a leží vně materiálu součásti tak, aby úchylka nejvzdálenějšího bodu skutečné plochy 

měla nejmenší hodnotu. 

Pojem obalového prvku má zcela zásadní význam pro vyhodnocení úchylek tvaru a může 

znamenat profil, přímku, rovinu, kružnici apod. Vysvětlení je na obr. 18 na příkladu obalové 

přímky, kde jsou ke zjištěnému profilu proloženy 3 možné přímky, avšak jenom jedna z nich je 

obalová a odpovídá uvedené definici. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Obalový a střední prvek [14] 

Kvantitativní vyhodnocení úchylky tvaru je vyjádřeno jako největší vzdálenost bodů 

zjištěné plochy (profilu) od obalové plochy (profilu) ve směru normály. Tato zásada pro 
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vyhodnocení platí ve všech případech a pro všechny druhy úchylek tvaru a jednoznačně udává 

číselnou hodnotu úchylky. Do úchylky tvaru se nezahrnuje drsnost povrchu. 

Charakter úchylek tvaru a jejich měření vyžaduje poměrně náročné a kvalitní přístrojové 

vybavení. Je zřejmé, že ani současná vysoká úroveň vědy a techniky neumožňuje ve všech 

případech aplikovat úplné měřicí metody. Proto většina metod používaných v metrologii úchylek 

tvaru je zjednodušených.   

V klasifikaci úchylek tvaru se rozlišují čtyři základní druhy: 

Přímost (používané označení: EFL) - úchylka přímosti, největší vzdálenost bodů 

skutečného, resp. zjištěného profilu od obalové přímky v rozsahu vztažného úseku. Tato definice 

platí pro úchylku přímosti v rovině, převážně ve svislém nebo vodorovném směru a zahrnuje 

většinu případů měření v praxi. Zjišťování úchylky je důležité v mnoha případech, např. přímost 

profilů rovinných ploch, hran, vedení a loží obráběcích a měřicích strojů, příměrných pravítek 

apod.  

Rovinnost (používané označení: EFE)  -  úchylka rovinnosti, největší vzdálenost bodů 

skutečné, resp. zjištěné plochy od obalové roviny. Tento druh úchylky tvaru se v praxi vyskytuje 

velmi často, např. stykové rovinné plochy, upínací plochy, měřicí stoly a desky apod.  Klasickým 

případem jsou příměrné desky různých velikostí, používané jako rovinná měřicí základna pro 

měření a jiné účely v metrologii a ve výrobě. 

Kruhovitost (používané označení: EFK) - úchylka kruhovitosti, největší vzdálenost bodů 

zjištěného profilu od obalové kružnice, která je jednoznačně určena podle definice obalového 

prvku jako kružnice s nejmenším průměrem opsaná profilu vnější rotační plochy, nebo naopak 

s největším průměrem vepsaná profilu vnitřní rotační plochy. Kruhovitost je jedna 

z nejdůležitějších tvarových úchylek. V praxi se vyskytuje v mnoha případech při zjišťování 

tvaru vnějších i vnitřních válcových ploch, např. válců, pístů, čepů, ložisek apod. Jiným 

příkladem jsou pevné válečkové kalibry, kde kromě rozměru je nutné zjistit i úchylku tvaru. 

Úchylka kruhovitosti se zjišťuje v rovině, tj. na profilu v řezech kolmých na osu rotační plochy a 

ovlivňuje funkční vlastnosti, těsnost, životnost a řadu dalších vlastností. 

Válcovitost (používané označení: EFZ) - úchylka válcovitosti, největší vzdálenost bodů 

skutečné plochy od obalového válce v rozsahu vztažného úseku. Obalový válec je válec 

s nejmenším průměrem, opsaný kolem zjištěné vnější plochy, nebo s největším průměrem 

vepsaný do zjištěné vnitřní plochy. Válcovitost je další důležitou geometrickou úchylkou 

válcových prvků součástí, měřicích trnů, čepů, válcových děr, pístů, ložiskových pouzder apod. 

[2][14] 
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3.3   Měřicí metody 
 

Úplné měřicí metody odpovídají v plném rozsahu základní definici příslušné úchylky. 

Předpokladem je tedy snímání všech bodů plochy nebo profilu. V některých odůvodněných 

případech se tak označují i metody měření, které plně nesplňují uvedený požadavek, ale 

v maximální míře se mu přibližují. 

Zjednodušené měřicí metody (též neúplné) neodpovídají v plném rozsahu definici 

příslušné úchylky. Neměří se tedy všechny body (řezy, směry) povrchu nebo profilu. Poloha 

základen nemusí odpovídat správné definici nebo event. není vyloučen vliv jiných 

geometrických charakteristik. Zjednodušené metody měření se používají v případech, kdy nejsou 

k dispozici měřidla pro úplné měření, kdy není možné nebo účelné takové měření provést pro 

vysoké náklady, malou účinnost nebo konstrukční složitost a jestliže zjednodušenou metodou lze 

získat dostatečně přesné výsledky měření, nebo event. je tato metoda předepsána nebo 

požadována. 

 

3.4   Měření přímosti 

Podle výsledku a způsobu měření se rozdělují metody měření úchylek přímosti na dvě 

základní skupiny: spojité a diskrétní. 

 

3.4.1   Spojité měřicí metody 

Spojité měřicí metody umožňují měření všech bodů profilu a výstupem je obvykle 

spojitý grafický záznam profilu. Úchylky bodů jsou vztaženy k měřicí základně, kterou 

představuje přímovod přístroje. Tento způsob měření lze provádět pouze na speciálních 

systémech pro měření úchylek tvaru. Uvedené přístroje se používají spíše na měření kratších 

profilů rovinných ploch, povrchových přímek válcových a kuželových ploch, popř. profilů hran a 

břitů, které jsou průsečnicí rovinných ploch.  

 

3.4.2   Diskrétní měřicí metody 

Diskrétní měřicí metody, nazývané též krokové využívají možnosti měření pouze 

některých jednotlivých bodů profilu, zpravidla se stejnou roztečí. Výsledkem je soubor úchylek 

měřených bodů od zvolené měřicí základny – matematický model a grafické znázornění profilu 

ve formě nespojitého přímkového tvaru – tzv. grafický (geometrický) model. Kroková metoda je 

metoda zjednodušená a její výhodou je možnost měření libovolně dlouhého úseku profilu.  
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Měření pomoci měřicího můstku 

Při měření krokovou metodou se většinou používá pomocný měřicí můstek, na který se 

upevňuje příslušné měřicí zařízení nebo pomůcky. Můstek spočívá nejčastěji na dvou válcových 

opěrkách se zabroušenými čely, které plní funkci dotyků s měřenou plochou a jejich rozteč je 

pevná nebo nastavitelná. V případě rovinných dotyků se měří místo přímkového řezu pás plochy, 

jehož šířka je určena právě tvarem a velikostí doteků nebo šířkou opěrných ploch měřicích 

můstků, které se však považují za bodový styk.  Nejvhodnější jsou můstky s výkyvný uloženými 

rovinnými doteky a opěrnými plochami, jejichž provedení je přizpůsobeno tvaru měřené plochy 

(viz.. obr. 19)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Obr. 19 Výkyvné uložení měřicích doteků 

 

Volba roztečí měřených bodů u krokových metod měření se provádí s ohledem na 

toleranci přímosti, délku měřeného úseku a v některých případech i na způsob konečného 

zpracování povrchu. 

Měřicí základny pro krokové metody měření přímosti slouží k získání hodnot úchylek 

měřených bodů do matematického, resp. do geometrického modelu a následnému vyhodnocení 

úchylky přímosti. Využívají se především tyto základny: mechanická, vodorovná (event. svislá) 

poloha a světelný paprsek. 

Mechanická základna je realizována vhodným mechanickým prostředkem, např. 

příměrným pravítkem nebo příměrnou deskou. Úchylky měřených bodů se měří snímačem, 

úchylkoměrem, koncovými měrkami apod. Tímto způsobem lze měřit libovolně dlouhé úseky 

postupným přesazováním pravítka, jehož délka není limitující. Na výsledky měření má vliv mj. i 

úchylka tvaru použité měřicí základny. 

Měření pomoci libely 

Všechny libely fungují na principu zemské gravitace a mohou plnit dvě základní funkce: 

ustavení roviny do horizontální polohy a měření malých úhlů (sklonů).  

Měření přímosti pomocí libely libovolného typu je schematicky zobrazeno na obr. 20. Libela je 

upevněna na měřicím můstku se zvolenou roztečí měřených bodů. Posunutím vždy o jednu 

rozteč se v každé poloze zjišťuje relativní změna sklonu, resp. vzájemné převýšení sousedních 

bodů profilu vzhledem k měřicí základně, kterou je většinou výhodné položit do počátečního 
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bodu měřeného profilu. Libely mohou byt dvou typu plněné kapalinou (klasické) a kyvadlové.    

Klasická libela používá jako základnu vodorovnou polohu a její citlivost je dána velikostí 

poloměru trubice. Kyvadlové libely mají podstatně jinou konstrukce než klasické a využívají 

jako základnu pro měření svislou polohu. Kyvadlová libela funguje po principu induktivního 

snímače, kdy se kyvadlo ve svislé poloze pohybuje mezi dvěma cívkami v můstkovém zapojeni 

a změna vzájemné polohy je zaznamenaná na analogovém nebo digitálním přístroji.  

 

 

 

 

Obr. 20 Měření přímosti libelou [14] 

Měření pomoci světelného paprsku 

Světelný paprsek jako měřicí základna je běžný u celé řady optických přístrojů, z nichž 

patrně nejpoužívanější je autokolimátor, zvaný též autokolimační dalekohled. 

Aplikaci autokolimátoru při měření přímosti schematicky ukazuje obr. 21. Na měřicím můstku je 

upevněno rovinné zrcadlo, které odráží paprsek. Měřená veličina je úhel, resp. sklon spojnice 

vždy dvou sousedních bodů profilu vzhledem k optické ose autokolimátoru, přičemž podle 

principu autokolimace je úhel odrazu dvojnásobný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Měření přímosti autokolimátorem [6] 

 

Autokolimátory patří mezi nejpřesnější a precizní optické přístroje na měření malých 

úhlů a jsou využívány i ke kalibraci jiných přístrojů. Jejich výhodou je současné měření ve dvou 

kolmých rovinách (dvousouřadnicové autokolimátory) a možnost měření v libovolném směru 

nezávisle na měřicí základně dané zemskou gravitací.  

t 
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3.4.3 Vyhodnocení úchylky přímosti 

Vyhodnocení úchylky přímosti, tj. jednoznačné určení a kvantitativní vyjádření se 

provádí z matematického, resp. grafického modelu měřeného profilu. Při měření relativních 

změn sklonu spojnice dvou sousedních měřených bodů profilu krokovými metodami se 

vypočítají jejich relativní rozdíly výškové polohy. 

Vyhodnocení úchylky přímosti od obalové přímky z grafického modelu je na obr. 22.  Při 

splnění podmínky pro obalový prvek mohou nastat dva možné případy: 

- obalová přímka se dotýká zjištěného profilu ve dvou nejvyšších bodech (vydutý tvar) 

- obalová přímka se dotýká zjištěného profilu v jednom nejvyšším bodě a je rovnoběžná se 

spojnicí dvou nejnižších bodů (vypuklý tvar). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Polohy obalové přímky [14] 

 

Vyhodnocení úchylky přímosti od střední přímky se provádí téměř výhradně pomocí 

výpočetních programů přístrojů pro měření úchylek tvaru nebo univerzálních měřidel. Úchylka 

přímosti zjištěného profilu je součtem absolutních hodnot největší kladné a záporné úchylky 

bodů profilu od střední přímky (obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Vyhodnocení úchylky přímosti od zjednodušené základny [14] 
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Vyhodnocení úchylky přímosti od zjednodušené základny: Zjednodušená základna může 

být teoreticky libovolná vhodně zvolená přímka. Většinou se však používá spojnice koncových 

bodů měřeného profilu v grafickém nebo matematickém modelu. Tento způsob je dosti obvyklý 

a používají ho i renomovaní výrobci v softwaru přístrojů pro měření úchylek tvaru (obr. 24).     

                            

 

 

 

 

 

Obr. 24 Vyhodnocení úchylky přímosti od střední přímky [14] 

 

3.5   Měření rovinnosti 

Metody měření rovinnosti, princip měření a vyhodnocení úchylky rovinnosti jsou 

podobné jako u přímosti, přibývá zde však další souřadnice – jedná se o trojrozměrný útvar. 

Používají se prakticky výhradně krokové metody. Také přístrojové vybavení a ostatní pomůcky 

jsou shodné se zařízením pro měření přímosti. Měření se provádí měřením přímosti vhodně 

zvolených přímek roviny na soustavě přímkových řezů. Počet a polohy měřených bodů nejsou 

závazně stanoveny žádným pravidlem a volí se podle funkce plochy, předepsané tolerance, 

velikostí plochy atd., v některých případech i podle použité měřicí metody. Je evidentní, že za 

současného stavu měřicí techniky není možné provést úplné měření rovinnosti, tj. všech bodů 

plochy. V tomto smyslu jsou všechny používané metody měření zjednodušené.  

Nejpoužívanější rozdělení měřené plochy je pravoúhlá síť podélných a příčných řezů. 

Počet řezů a rozteče bodů se volí zpravidla tak, aby se jednotlivé přímky protínaly 

s úhlopříčnými řezy ve stejných bodech, nebo alespoň v některých bodech. Tato podmínka je 

splněna při určitém poměru podélných a příčných řezů, nebo při jejich stejném, lichém počtu. 

Rozteče měřených bodů se volí podle podobných zásad jako u měření přímosti. Příklad 

čtvercové, event. obdélníkové sítě je na obr. 25. Na měřených plochách se ponechávají tzv. 

okrajová pásma. Uvedená doporučení nejsou nutnou podmínkou k měření a vyhodnocení 

úchylky rovinnosti a volba sítě je v podstatě libovolná.  
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Obr. 25 Pravoúhlá přímková síť [14] 

 

3.5.1   Vyhodnocení úchylky rovinnosti 

Předpokladem pro stanovení úchylky rovinnosti je matematický, resp. geometrický model 

měřené plochy. Podobně jako u měření přímosti se zjišťují relativní změny sklonu spojnic dvou 

sousedních měřených bodů plochy v jednotlivých přímkových řezech. Tyto úchylky se 

přepočítávají k jedné zvolené vztažné rovině jako základně. Postup zpracování výsledků měření 

do matematického modelu může být různý pro použité měřicí metody. 

Při měření rovinnosti přístroji, kdy je přímo určena měřicí základna pro celou měřenou 

plochu, např. libelami, je stanovení matematického modelu relativně velmi jednoduché. Za 

základní rovinu se zvolí základna – nulová přímka jednoho podélného a jednoho příčného řezu 

plochy, které vycházejí z jednoho bodu, optimálně rohového bodu měřené desky. Přepočet 

úchylek ostatních bodů se zjednoduší na pouhé aritmetické sčítání relativních úchylek, přičemž 

počáteční body všech dalších podélných řezů musí mít vždy kótu odpovídajícího příčného řezu. 

Tímto způsobem se získá přímo matematický model. Pro přehlednost je vhodné měřenou plochu 

alespoň přibližně vyrovnat do vodorovné polohy. 

Při měření rovinnosti měřicím zařízením, kdy se jednotlivé přímkové řezy měří nezávisle 

vzhledem k jiné základně a není mezi nimi vzájemná vazba, např. autokolimátor, laser, musí se 

zjištěné úchylky přepočítat k jedné společné rovině. Poloha této základny je libovolná, optimálně 

je vhodné zvolit např. střed plochy (průsečík úhlopříček), tři rohové body nebo jiné tři vzdálené 

body. Transformace do matematického modelu se provádí kombinací dvou základních postupů: 

posunutím profilu měřených přímek tak, aby body měly nové zvolené úchylky a sklápěním 
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profilů, aby body měly nové hodnoty odpovídajících bodů. Průsečíky všech řezů pak musí mít 

stejné úchylky. Provedenou transformací se nemění profily jednotlivých přímkových řezů.  

Vyhodnocení úchylky rovinnosti může být provedeno od obalové roviny, střední roviny nebo od 

zjednodušené základny. 

Vyhodnocení od obalové roviny: 

Podmínkou je určení obalové roviny, která musí jednoznačně splňovat definici obalového 

prvku. Této podmínce odpovídají tři možné polohy, kdy obalová rovina se dotýká zjištěného 

profilu plochy: 

    - ve třech nejvyšších bodech, vydutý tvar 

    - v jednom nejvyšším bodě a je rovnoběžná s rovinou procházející třemi nejnižšími body, 

vypuklý tvar 

ve dvou nejvyšších bodech a je rovnoběžná se spojnicí dvou nejnižších bodů, sedlovitý tvar.  

Je zřejmé, že hlavním a nejobtížnějším úkolem a podstatou vyhodnocení je správné 

stanovení polohy obalové roviny. Zatím není k dispozici výpočetní program pro obalovou rovinu 

a vyhodnocení se provádí různými postupy: 

- Vyhodnocení úchylky rovinnosti z grafického modelu. Znázorněním matematického 

modelu v pravoúhlé axonometrii vznikne grafický model plochy. Poloha obalové roviny a 

vyhodnocení se provede běžnými deskriptivními postupy.  

- Geometrická metoda.  Relativně přesná a citlivá metoda pro stanovení polohy obalové 

roviny a určení úchylky rovinnosti, která opět vyžaduje grafické zpracování. 

- Metoda ručního výpočtu z matematického modelu. Tato metoda založena na vizuálním 

posouzení matematického modelu a odhad nejvyšších bodů reliéfu plochy. Do těchto bodů se 

postupnou transformací umístí základna, která je totožná s obalovou rovinou. Tato metoda 

předpokládá určitou zkušenost a dobrou představivost. Při správném provedení však reprezentuje 

zřejmě dosud nejsprávnější a nejlepší metodu vyhodnocení úchylky rovinnosti od obalové 

roviny.  

Vyhodnocení od střední roviny: Tato metoda je jednoznačně určena definicí středního 

prvku a kvantitativním vyhodnocením úchylky. Matematické stanovení vychází opět 

z matematického modelu a z obecné rovnice roviny v analytické geometrii. Ruční výpočet je 

možný, ale velmi pracný, proto se téměř výhradně používá výpočetní program. Vyhodnocení od 

středních prvků se běžně používá při měření úchylek tvaru a polohy na souřadnicových měřicích 

strojích nebo na speciálních a univerzálních měřicích zařízeních.  

Vyhodnocení od zjednodušené základny: Zjednodušenou základnou může být 

v podstatě libovolná, optimálně položená rovina, ke které jsou transformovány úchylky všech 

bodů matematického modelu. Metodu zjednodušené základny a její optimální polohy používají 
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ve svých softwarech renomovaní výrobci měřicí techniky a vyhodnocení je možno považovat za 

naprosto vyhovující. Poloha základny je shodná s obalovou rovinou, nebo se liší velmi málo. 

Příklad měření libelou a následného grafického vyhodnocení je na obr. 26. 

 

 

 

Obr. 26 Grafický model po měření libelou Talyvel 6. [8] 

 

3.6   Měření kruhovitosti 

Při měření kruhovitosti je optimální získat zvětšený tvar profilu, což však u některých 

metod není vždy možné. Metody měření je možno rozdělit např. na průměrové, tětivové a 

radiální, přičemž vyhodnocení úchylky kruhovitosti se provádí odlišným způsobem.  

 

3.6.1   Zjednodušené metody měření a vyhodnocení 

Zjednodušené metody se používají především v případech, kdy není možné provést úplné 

měření např. na speciálních měřicích systémech na měření úchylek tvaru, např. pro velikost 

součásti, zbytečnou přesnost, vyšší náklady a jiné důvody. Tyto metody lze aplikovat v řadě 

případů přímo na obráběcím stroji, kontrolním pracovišti nebo ve výrobním cyklu v dílenských 

podmínkách. Charakteristickou vlastností relativních metod je skutečnost, že naměřená hodnota 

není shodná s úchylkou kruhovitosti. Poměr těchto úchylek je korekční součinitel, nebo též 



40 

 

koeficient zvětšení. Korigovaná hodnota se považuje za úchylku kruhovitosti a je dána 

jednoduchým vztahem (10), kde ΔA je rozpětí naměřených hodnot, Fn je korekční součinitel: 

   

EFK  =   
Fn

ΔΑ
                                                              (10) 

Korekční součinitel má podstatnou funkci v relativních metodách a rozhodujícím 

způsobem podmiňuje možnosti měření různých skutečných profilů. Doporučené hodnoty 

součinitele jsou v rozmezí 0,4 až 3 pro různé případy měření podle doporučení ČSN ISO. 

Průměrová metoda, resp. dvoubodová je tradiční jednoduchá metoda na základě měření 

průměru. Tato jednoduchá měření jsou běžně využívané v dílenských podmínkách pro orientační 

měření a je možné ho provádět univerzálními běžnými délkovými měřidly současně s měřením 

rozměrů. Nevýhodou je možnost použití pouze pro součásti s oválným tvarem profilu (elipsa), 

pro sudý počet nepravidelností (hranatost), např. čtyřhran nebo šestihran. Pro lichý počet není 

možné touto metodou zjistit úchylku tvaru. 

Tětivová metoda, resp. trojbodová nebo i vícebodová je realizována v různých verzích 

uložením měřené součásti do prizmatických podložek s různými úhly opěrných rovinných ploch 

nebo válečků. Podle polohy bodů snímání je uspořádání symetrické nebo nesymetrické. Příklady 

měření a uspořádání jsou na obr. 27. 

  

 

 

 

 

Obr. 27 Tětivové metody [14] 

 

Zjednodušené metody mají určité nevýhody, především omezené možnosti měření pro 

neznámé případy počtu nepravidelností měřeného profilu (oválnost, n-hranatost), jejichž zjištění 

je obtížné a je pramenem značných subjektivních chyb, nutnost výpočtu korigované úchylky 

kruhovitosti a obtížná eliminace celkové chyby metody měření. Výhodou je jejich nenáročnost a 

jednoduchost. 
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3.6.2   Úplné metody měření a vyhodnocení  

Nejlepší a nejpřesnější metody měření kruhovitosti jsou metody označované též jako 

absolutní. V principu jde o měření změn poloměru kontrolovaného kruhového profilu. 

Vyhodnocení úchylky kruhovitosti se provádí z profilu získaného za určitých definovaných 

podmínek vzhledem k měřicí základně, kterou je konvenčně pravý tvar kružnice.  

Měření radiální metodou je možné s použitím speciálních přístrojů na měření kruhovitosti   

– kruhoměrů. Základem každého takového měřicího systému je rotační pohyb. Vysoká přesnost 

referenční rotační osy je základním předpokladem, neboť slouží jako základna – vztažný prvek 

při měření. Podle konstrukčního provedení je možné přístroje rozdělit do dvou základních 

skupin: 

- s otočným stolem: součást umístěná na rotační měřicí stůl se rovnoměrně otáčí 

vzhledem ke snímači v nehybné nastavené poloze. Tento typ kruhoměru je vhodný k měření 

rotačních součástí, např. válců, čepů, ložisek apod. 

- s rotujícím snímačem: snímač upevněný na rameni se otáčí kolem nehybné součásti, 

umístěné na pevném měřicím stole. Je to vhodný typ pro kontrolu nerotačních součástí, např. 

skříňovitých apod. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Základní typy kruhoměrů [14] 

Každá z uvedených konstrukčních variant má své přednosti a je nutno je posuzovat 

v souvislosti s měřicí úlohou, tvarem a velikostí měřené součásti. Snímací systém je dotykový, 

většinou indukční a v kombinaci s rotačním pohybem umožňuje plynulé snímání bodů měřeného 

profilu. U nových systémů je už samozřejmostí připojení na PC a příslušný software pro volbu 

vstupních podmínek měření a vyhodnocení úchylky kruhovitosti včetně požadované 

dokumentace o provedeném měření. Vyhodnocení úchylky kruhovitosti se provádí téměř 

výhradně výpočetním programem. V souladu se základní definicí je možné uvažovat úchylku 

kruhovitosti jako rozdíl mezi největším a nejmenším poloměrem měřeného profilu. 

Velmi důležitým faktorem při měření kruhovitosti radiální metodou je filtrace profilu, 

která je nutná k oddělení tvarových úchylek různých řádů. Především jde o eliminaci drsnosti 

povrchu, jejíž vliv pro překrytí úchylky kruhovitosti může být podstatný. Při měření kruhovitosti 



42 

 

se používají dolnopropustné elektrické frekvenční filtry, které nepropouštějí signál většího než 

zvoleného počtu nerovností na obvodu měřené součásti.  

Filtr vln určuje rozsah periodických sinusových vln na otáčku (UPR) prvku obsazených 

v posuzováni kruhovitosti. Rozsah je ohraničen hodnotami z tabulky 5. Tato tabulka také udává 

minimální počet vzorkových bodu použitých pro získanou obvodovou caru a minimální poměr 

mezi průměrem prvku a poloměrem hrotu (d:r) potřebného k zamezení deformaci profilu 

kruhovitosti vlivem hrotu měřicího snímače. [9] 

Dlouhovlnný propustný filtr 

Filtry přenášející od 1 UPR do Minimální počet vzorkových 

bodu 

Minimální poměr d:r 
a) 

15 105 5 

50 350 15 

150 1050 50 

500 3500 150 

1500 10500 500 
a)

 Poměr d/r je poměr mezi průměrem d referenční kružnice a poloměrem r hrotu měřicího 

snímače. Jestliže je poměr d/r menší než udaná hodnota, vysoké UPR prvku budou uvnitř pásma 

přenosu deformovaný vlivem hrotu měřicího přístroje. 

Tabulka č. 5: Mezní hodnoty UPR [9] 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje měření kruhovitosti, je mechanická filtrace. Různý 

stupeň zkreslení profilu způsobuje rozměr a tvar použitého dotyku pro snímání profilu.  

Pro volbu parametrů filtrace neexistuje žádný závazný předpis nebo jednoznačné 

směrnice. Vždy záleží na konkrétním případě měření a volbu je nutno uvážit s ohledem na funkci 

součásti, průměr měřeného profilu, drsnost, velikost předepsané tolerance atd.  

Vyhodnocení úchylky kruhovitosti se provádí téměř výhradně výpočetním programem. 

V souladu se základní definicí je možné uvažovat úchylku kruhovitosti jako rozdíl mezi 

největším a nejmenším poloměrem měřeného profilu. 

 

3.7   Měření válcovitosti 

Měření a vyhodnocení úchylky válcovitosti je poměrně obtížné, protože představuje 

komplexní úchylku zahrnující: 

- úchylky kruhovitosti příčných řezů 

- úchylky přímosti v rovině podélných řezů 

- úchylky rovnoběžnosti povrchových přímek v rovině, event. vprostoru. 

Měření válcovitosti vychází ze současných technických možností měřicí techniky. 

Prakticky všechny metody jsou zjednodušené, tj. měření omezeného počtu bodů nebo profilů 

kontrolovaného povrchu. Používají se tři postupy: měření radiálních řezů, měření po šroubovici, 
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měření povrchových přímek. Aplikace předpokládá použití speciálních přístrojů. Jiné metody 

analogické měření kruhovitosti (např. měření průměrů) jsou spíše orientační. Další možností je 

měření úchylky podélného řezu (min. tři řezy na válci), která je dohodovým zjednodušením a 

náhradou úchylky válcovitosti. Lze ji aplikovat velmi dobře např. na univerzálním měřicím 

mikroskopu. 
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4 Praktická část. Experimentální měření. 

 

Cílem první části praktické práce bylo změřit a zhodnotit drsnost a úchylku kruhovitosti u 

vybrané válcové soucítí z ocelí pomoci nataveni různých filtrů profilu, a dokázat vliv filtrace na 

výsledky měření. Bylo zjištěno, že součást byla soustružená a následně broušena, tudíž součást 

má periodický profil drsnosti.  

 

4. 1   Měření drsnosti 

Měření drsnosti bylo prováděno pomocí přístroje MarSurf LD 120 společnosti Mahr. 

 

 

Obr. 29 MarSurf LD 120 

 

4.1.1   Popis charakteristik přístroje  

MarSurf LD 120 je nové špičkové pracoviště na vysoce přesné měření kontur a drsnosti s 

integrovaným optickým měřicím systémem. Vyhodnocení drsnosti i kontury se získává z 

jediného snímání řezu profilu. Zvládnutí obou měřicích úloh v jediném měření vyžaduje vysoce 

přesný měřicí systém, který realizuje jak relativně velký měřicí zdvih pro konturu v rádiusech, na 

úkosech nebo na obecných tvarových plochách, tak i rozlišení v řádu nm pro měření drsnosti. 

Vlastnosti: 

- Magnetický upínač snímače umožňuje flexibilní použití různých snímačů, jejich 

spolehlivou výměnu a dlouhou životnost. 
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- Zaručená přesnost polohování při výměně snímače v řádu µm, ochrana proti kolizi, 

tuhost a stabilita snímačů při rozlišení v řádu nm.  

- Speciální kalibrační metoda zajišťuje maximální přesnost a spolehlivé výsledky.  

- V softwaru se zvolí měřicí síly v rozsahu od 0,5 mN do 30 mN, jsou konstantní v celém 

měřicím zdvihu, což zajišťuje flexibilitu i stabilitu. Podle vlastností materiálu měřeného objektu 

a podle vybraného snímače je nastavena optimální měřicí síla. 

- Systém MarTalk koordinuje rozhraní mezi softwarem a strojem. 

 

 

Obr. 30 Přehled údajů pro LD 120 [11] 

 

4.1.2   Postup při měření drsnosti 

Všechny manipulace se zařízením a vyhodnocení měření byly prováděny pomoci 

softwaru MarWin. Prvním krokem bylo vynulovaní polohy (kalibrace) snímače podle os X a Z. 

Snímač pomoci kontrolérů na panelu byl maximálně přiblížen k povrchu součásti, další dojezd 

do dotyku s plochou byl prováděn softwarem. Podle dotyku tlačítkem «Nastavit X = 0»  bylo 

ukončeno vynulování polohy snímače. (viz. obr. 31).  

Měřící síla na hrotu byla 10 mN pro všechna měření. 
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Obr. 31 Kalibrace přístroje 

 

Dále bylo prováděno tři měření s nastavením základní délky (cut-off) λc 0.25, 0.8 a 

2.5mm pomoci softwaru MarWin a vyhodnoceni naměřených hodnot podle tabulek č. 2,3,4. 

 

Obr. 32 Nastavení parametrů 
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Obr. 33 Vlastní měření 

4.1.3   Hodnocení měření drsnosti 

První měření  

Nastavené hodnoty: 

základní délka λc = 0,25 mm 

vyhodnocovaná délka Ln = Lt = 1,25 mm 

Naměřené parametry: Ra = 0,521 µm, Rz = 3,446 µm, Rsm = 44,426 µm = 0,044426 mm (viz. 

příloha). 

Porovnání s tabulkami: 

Ra = 0,521 µm ∉ (2 µm; 10 µm) 

Rz = 3,446 µm ∉ (10 µm; 50 µm) 

Rsm = 44,426 µm = 0,044426 mm  ∉ (0,4 mm; 1,3 mm) 

Druhé měření  

Nastavené hodnoty: 

základní délka λc = 0,8 mm 

vyhodnocovaná délka Ln = Lt = 4 mm 

Naměřené parametry: Ra = 0,541 µm, Rz = 4,221 µm, Rsm = 34,627 µm = 0,034627 (viz. 

příloha). 

Porovnání s tabulkami: 

Ra = 0,541 µm ∈ (0,1 µm; 2 µm) 

Rz = 4,221 µm ∈ (0,5 µm; 10 µm) 

Rsm = 34,627 µm = 0,034627 mm  ∈ (0,13 mm; 0,4 mm) 

Třetí měření  

Nastavené hodnoty: 

základní délka λc = 2,5 mm 
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vyhodnocovaná délka Ln = Lt = 12,5 mm 

Naměřené parametry: Ra = 0,540 µm, Rz = 5,088 µm, Rsm = 36,609 µm (viz. příloha). 

Porovnání s tabulkami: 

Ra = 0,540 µm ∉ (2 µm; 10 µm) 

Rz = 5,088 µm ∉ (10 µm; 50 µm) 

Rsm = 36,609 µm = 0,036609 mm  ∉ (0,4 mm; 1,3 mm) 

Je zřejmé, že naměřené hodnoty parametrů Ra, Rz, Rsm při použiti různých filtru jsou odlišné, a 

jenom v jednom ze třech měření v souladu z hodnoty uváděnými podle normy ČSN EN ISO 

4287. To znamená, že pro měření drsnosti je nutné zvolit správné počáteční podmínky, jinak 

výsledky nelze považovat za spolehlivé. 

 

4.2   Měření kruhovitosti 

Měření kruhovitosti bylo prováděno pomocí přístroje MarForm MFU 100 společnosti 

Mahr. 

 

4.2.1   Popis charakteristik přístroje 

MarForm MFU 100 - centrum na referenční měření úchylek tvarů a polohy 

 

 

Obr. 34 MarForm MFU 100 

 

MarForm MFU 100 představuje referenční stroj na měření úchylek tvaru a polohy nové 

dimenze určený pro přesnou laboratoř i do výroby. Vodorovná osa X svým rozsahem přesahuje 

střed měřeného dílce, a tak umožňuje kontrolu „skutečné rovnoběžnosti“ bez vlivu jiných 

okolností na měření. Nová a inovativní je tangenciální osa Y. Tato - pro tradiční konstrukci 

formtesterů - nová, přídavná osa pomáhá motoricky a bez vlivu obsluhy vyhledat velmi přesně 

zenit i malých geometrických prvků. Vlastní měření může začít v ideální osové pozici, což 

výrazně zvyšuje přesnost procesu. [12] 
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Technické parametry 

Průměr snímače - Ø3 mm 

 

 

Obr. 35 Technické parametry 

 

4.2.2   Postup při měření kruhovitosti 

Manipulace se zařízením a vyhodnoceni měření byly prováděny pomoci softwaru 

MarWin. Prvním krokem bylo upnuti součásti pomoci upínací desky drážkami, pak byla 

provedena  kalibrace polohy součásti na motorizovaném středicím a naklápěcím stole.  

Kalibrace byla provedena zcela automaticky pomocí softwaru MarWin. Kalibrace se 

skládala z několika měření průměru součásti v různých výškách (byly měřeny stejné průměry), 

potom podle vypočtu úchylky souososti, přístroj vyrovnal polohu součásti, a dalším krokem bylo 

opětné měření. Tento cyklus pokračoval, dokud úchylka souososti nestala méně, než je zadaná 
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tolerance, která byla nastavena na 1 µm. Výsledek kalibrace zobrazen na Obr. 35. Vidíme, že 

byla potřebná tři měření a dvě vyrovnání polohy pro dosažení hodnoty méně než 1 µm. 

 

 

Obr. 36 Kalibrace polohy součásti 

Dále bylo provedeno pět měření s nastavením filtru 5,15,50,150,500UPR, nastavitelná 

měřicí síla byla 0.4 N pro všechna měření 

 

Obr. 37 měření kruhovitosti 
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4.3.3   Hodnocení měření kruhovitosti 

Vidíme, že: 

- při nastaveni filtru 5 UPR úchylka kruhovitosti se rovná 0,988 µm, a kružnice, která 

sestavena naměřenými body má velmi oblý tvar a se blíží ke střední referenční kružnici. 

- při nastaveni filtru 15 UPR úchylka kruhovitosti se rovná 1,250 µm, a kružnice, která 

sestavena naměřenými body má také oblý tvar a se blíží ke střední referenční kružnici. 

- při nastaveni filtru 50 UPR úchylka kruhovitosti se rovná 2,205 µm a je výrazně vetší 

oproti předběžnému měření, tudíž i kružnice, která sestavena naměřenými body má více špičatý 

tvar. Pravděpodobně, že při tomto měření již částečné dohází k měření drsnosti povrchu. 

- při nastaveni filtru 150 UPR úchylka kruhovitosti se rovná 4,194 µm, a kružnice, která 

sestavena naměřenými body má velice špičatý tvar, a některé hodnoty se značně liší od 

celkového souboru, to znamená, že v těch bodech, přístroj již měří též profil drsnosti. 

- při nastaveni filtru 500 UPR úchylka kruhovitosti se rovná 7,368 µm, a kružnice je 

sestavena naměřenými body má velmi špičatý tvar, více hodnot se značně liší od celkového 

souboru. To znamená, že společně se měřením úchylky kruhovitosti dochází i k měření profilu 

drsnosti. (viz. příloha). 
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 Závěr 

Cílem teoretické části bylo poskytnout čtenáři ucelený přehled odborné rešerše na téma 

metrologie geometrických vlastností povrchu. Je zde popsán i vliv drsnosti povrchu a úchylek 

tvaru na funkční vlastnosti strojních součásti.  V práci byly zavedeny nezbytné technické termíny 

a veličiny. Představeny byly způsoby měření a typy měřicích si přístrojů. Práce slouží pro 

vytvoření  základní představy o vztahu konstruktéra, technologa a metrologa. Experimentální 

část práce jsem zpracoval s cílem dokázat vliv filtrace na výsledky měření tvarových úchylek. 

Měření bylo prováděno na laboratorních zařízeních značky Mahr. Vyhodnocení výsledků hodnot 

parametrů drsnosti povrchu a hodnot úchylky kruhovitosti přineslo zjištění, že filtrace má velký 

vliv na výsledky měření, a pro spolehlivé výsledky měření je nutné použít vstupní parametry. 
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