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Abstrakt

Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů ve výrobním procesu. První část  
uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uveden přehled snímacích systémů, kterých 
se při měřeních na CMM využívá. Ve třetí části je uveden a popsán výrobní představitel a požadavky 
na přesnost. V záverečné části je uveden návrh kontroly kvality pro vybraný díl s použitím CMM.
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Abstract 
This thesis concerns the usage of coordinate measuring machines  (CMM) in the process of 
production. The first part contains distribution of the CMMs and their examples. Next part describes
probing systems used with CMM and contact probing systém is described more in detail. 
In the third part is described set of production specimens with their GPS.
In the last part is a proposal of quality check for a single specimen by CMM.
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Úvod
Požadavky na rozměrovou a geometrickou přesnost strojních součástí se neustále zvyšují.  
Přísné požadavky dříve nastavené v leteckém a automobilovém průmyslu jsou dnes běžné ve 
většině oblastí strojírenství. Mnoho dnešních požadavků je již bez souřadnicových měřicích 
strojů (CMM) neměřitelných.

Principem souřadnicových měřicích strojů (CMM) je záznam měřeného bodu na povrchu 
součásti, určení jeho souřadnic (kartézských nebo cylindrických) a přiřazením k ostatním 
zaznamenaným bodům vyhodnotit rovinné i prostorové útvary, např. body, přímky, roviny, 
kružnice, kužele a jejich vzájemné vzdálenosti a polohy. Významnou výhodou softwaru CMM je 
možnost řešení konstrukčních úloh, zaměření fyzicky neexistujících prvků, např. hrany jako 
průsečnice dvou rovin.

Současné průmyslově používané CMM dosahují přesnosti až desetin mikrometrů. Souřadnicové 
měřicí stroje (CMM) začínají být běžnou součástí většiny strojírenských firem, v ČR se jedná se 
stovky instalací.

Historie
Vznik a vývoj CMM je spojený s nástupem prvních počítačů a s rozvojem CNC obráběcích strojů.
První CMM pracující ve 2 osách byl postavený britskou firmou Ferranti v padesátých letech 
minulého století. První 3-osý souřadnicový stroj řízený počítačem s děrnou páskou se objevil v 
roce 1963 (italská firma DEA, dnes součást Hexagonu)
Další rozvoj výpočetní techniky vedl v 80.letech minulého století k zavedení dotykových 
skenovacích systémů, které umožnily získávat velká množství měřených bodů a jejich počítačové 
zpracování. První skenovací CMM od firmy Carl Zeiss byl předveden v roce 1973.

          Obr.1. První prototyp CMM na strojírenské výstavě v Miláně, rok 1963 [1]
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Rozdělení CMM
Dle použití souřadného systému rozdělujeme CMM na stroje pracující v kartézských 
souřadnicích a na stroje pracující v cylindrických souřadnicích (měřicí ramena).
Stroje kartézské z hlediska konstrukce rozdělujeme dle ISO 10360-1 na provedení :
a) sloupové (stojanové)
b) výložníkové
c) portálové
d) mostové

a) Provedení sloupové (stojanové)
Základ stroje je nosný sloup na kterém je připevněno vodorovné rameno, na konci ramene je na 
výsuvné pinole upevněna snímací hlava. Stroje se mohou zapojit do výrobních linek.

Obr. 2 Kinematické schema – sloup [3] Obr. 3. představitel: ZEISS Pro [5]

b) Provedení výložníkové
Základem stroje je pohyblivý výložník (rameno) na kterém je posuvně připevněna výsuvná 
pinola, na konci pinoly je snímací hlava. Stoje nepoužívají vzduchová ložiska ale valivá, jsou tedy 
odolnější proti znečištění a vhodné přímo do provozů.

Obr. 4. Kinematické schema - výložník Obr. 5. představitel: ZEISS DuraMax [5]
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c) Provedení portálové
Jedná se o nejrozšířenější provedení, Stroj je tvořen pohyblivým portálem, na kterém je posuvně
umístěna pinola, která se vysouvá, na konci pinoly je upevněna snímací hlava. Posuvy stroje jsou
na vzduchových ložiskách a jsou citlivá k znečištění. Jedná se o nejpřesnější provedení CMM, kde
maximálně povolená chyba (MPE) dosahuje až +/-0,5 μm.

Obr.6. Kinematické schema-portál [3] Obr.7. představitel: ZEISS Prismo [5]

d) Provedení mostové
Je určeno k měření největších součástí. Zatím největší měřené díly mohou dosahovat přes 20m. 
Pojezdy mostu jsou na obou koncích, podlaha může být nahrazena dopravníkem. Přesnost 
měření u mostových typů je poněkud horší (MPE až +/-3,5 μm) než u portálových.

Obr. 8. Kinematické schema – most [3] Obr. 9. představitel: ZEISS MMZ E [5]
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Vývojové trendy v oblasti CMM
Významným trendem v používání CMM je snaha o přesun měření z laboratoří a měrových 
středisek  přímo do výrobního procesu, tak aby se zkrátila informační zpětná vazba. Ideálním 
stavem je tzv. „ In-process “  měření, tedy takové které stíhá takt výrobní linky a v realném čase 
umožňuje korekce výrobních parametrů. To znamená konstrukce CMM odolnější vůči 
negativním vlivům ovlivňujícím přesná měření, zejména vliv vibrací, prašnosti, změnám 
teploty....
Konstrukce CMM se řeší jako průchozí, zabudovatelné do výrobní linky nebo dopravníku.

                  Obr. 10.   CMM ve výrobní lince – Zeiss CenterMax [10]

Dalším významným trendem je nasazení robotů jako manipulátorů u již instalovaných CMM.
Robotický manipulator nemá zatím takovou přesnost polohování v prostoru aby mohl přímo 
měřit, ale pro přesné usazení měřeného objektu v upínacím přípravku plně vyhovuje. Robotická 
ruka je propojena s řízením CMM a je možné díly třídit dle naměřených výsledků.

                  Obr. 11. Robotický  manipulátor – řešení firmy Wenzel [11]
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Typy snímacích systémů v oblasti souřadnicového měření 
Snímací systémy v oblasti CMM můžeme dělit dle charakteru snímání na dotykové a 
bezdotykové (optické), dle konstrukce na pevné a otočné a každý ze systémů může být bodový 
nebo skenovací.

Obr.12. Rozdělení snímačů [3]

Při bodovém měření dochází k záznamu polohy jednotlivého bodu v prostoru. Při skenovacím 
režimu je kulička doteku v neustálem kontaktu s měřeným povrchem a počty skenovaných bodu 
jsou řádově ve stovkách až desítkách tisíc a lze je ovlivnit rychlostí snímání.

Korekce na průměr kuličky

Obr. 13. Korekce na průmer kuličky – schema

V okamžiku doteku snímací sondy dojde k zaznamenání prostorových souřadnic bodu měření, 
který se nachází ve středu snímací kuličky. Po jeho zaznamenání CMM přepočítá souřadnice do 
teoretického bodu dotyku, který je předpokládaným bodem na povrchu měřeného objektu. 
Pokud známe směr normály povrchu (např. z CAD modelu) je možné korigovat vznikající 
odchylku. (Pokud není k dispozici model je třeba měření  opakovat, systém identifikuje sklon 
plochy.)
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Korekce na průhyb snímače
U dlouhých snímačů dochazí i při malé měřicí síle k průhybu, který může být zdrojem chyby. 
Průhyb se se tedy kompenzuje o korekci, která se získá při kalibraci na kalibrační kouli  měřením 
stejného místa různou měřicí silou.

Bodové (spínací) snímací hlavy
Spínací systémy pracují na principu rozpojení elektrických kontaktů při vychýlení doteku. 
Přerušení elektrického obvodu je signál pro odečtení souřadnic bodu v prostoru. 
Snímač má většinou tři mikrospínače (rozložené po obvodu po 120°), které jsou tvořeny 
válečkem a kuličkou. Měřicí síla je vyvolána přítlačnou pružinou a nelze ji regulovat. 
Modernější spínací systémy navíc využívají piezoelektrický senzor, (tj. při malém vychýlení se 
deformují piezokrystaly uvnitř sondy a vydávájí elektrické signály použité pro záznam 
souřadnic.) Tento způsob ale stále využívá trojici elektrických mikrospínačů pro omezení 
rušivých vlivů. 

    Obr. 14  Princip spínacích hlav , elektromechanická a piezoelektrická [8]
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Skenovací snímací hlavy
Výchylku doteku v každé ose přenáší (linearizuje) parallelogram. Mechanismus tří propojených 
parallelogramů vytváří v měřicí hlavě vlastní kartézský souřadný systém. 
Parallelogramy mohou být seriové (řešení Zeiss) nebo paraelní (řešení Renishaw)

Odměřování výchylky parallelogramu v každé ose pak probíhá indukčním nebo optickým 
způsobem.
Při indukčním způsobu odměřování se využívá pohybu jádra cívky a sledují se změny napětí, 
které je lineárně závislé na jeho poloze. Při optickém odměřování se používá čtecí hlava a mřížky
s vyrytými stupniceni.
Tyto tzv. aktivní hlavy mají několikamilimetrový pracovní rozsah a regulovatelnou měřicí sílu.

                      Obr.15. Skenovací hlava [9]
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I. Dotykové systémy 

I.a) Systémy dotykové pevné
Měřicí doteky jsou pevně spojeny (přes kostičku a upínací talířek) s měřicí hlavou. Doteky jsou 
orientovány v osách stroje.(Obr.16)  Jiná orientace je možná jen přes mechanický adaptér, např. 
hvězdičku. (Obr. 17). Senzory používají složené kombinace doteků a prodloužení. 
Doteky jsou nejčastěji tvořeny rubínovou nebo keramickou kuličkou a kovovým dříkem, 
případně lze použít i diskový nebo válcový snímač. (Obr. 18). Nevýhodou jinak nejběžnější 
rubínové kuličky (chemicky Al2O3) je tzv. adhezní otěr při dlouhodobém měření hliníkových dílů, 
v tomto případě  je vhodné použití keramické kuličky (na bázi nitridu křemíku). 
Pro materiál dříku se používá karbid wolframu, pro materiál prodloužení dural nebo materiály z 
uhlíkových vláken (Thermofit).
Použitý materiál by měl mít co nejnižší tepelnou roztažnost (viz. tabulka)

Materiál karbid wolframu dural Thermofit

Teplotní roztažnost [K
-1

] 6.10
-6

23.10
-6

-1,4.10
-6  *

(* záporná hodnota je dosažena vhodnou konstrukcí (úhlem návinutí uhlíkových vláken )

Obr.16. Běžná kombinace snímače, (orientace dotyků X,Y,Z) , dole umístěná kalibrační koule
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Obr.17. Snímač typu hvězdička – jiná orientace dotyků [12] Obr.18. Typy dotyků [21]

Obr.19. Snímač na hranici vyváženosti                             Obr. 20. Riziko kolize (delší dotyk nelze použít)

Kombinace sestavení doteků je volena dle charakteru měřeného dílu a dostupnosti měřených 
ploch. Například u měření velmi hlubokých otvorů je třeba velmi dlouhý snímač, který může 
vyvinout nepřípustný klopný moment, který by bylo třeba vyvažovat protizávažím (obr.19). 
Členitost a velikost měřeného dílu spolu s omezeným pracovním prostorem pak vyžaduje 
snímače kratší a existuje riziko kolize (obr.20)

Měření pomocí pevných dotykových senzorů patří k nejpřesnějším. Pevná spojení nezvyšují 
chybu měření. K dispozici je široká škála vyráběných dotyků a výhodou je i jejich nízká cena.
Za nevýhody  lze považovat  situace kdy je potřeba na měřený objekt více kombinací snímačů 
(lze řešit pomocí výměnného zásobníku). Snímače mají omezenou délka (max.800 mm) a 
hmotnost (800g) snímače  a velmi dlouhé snímače je třeba vyvažovat.
Vždy budou existovat nějaké fyzicky nedosažitelné tj. neměřitelné prvky. 
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I.b) Senzory dotykové otočné
Měřicí dotek je možné otáčet ve dvou osách. Otočení je po 2,5 stupně a existuje přes 20.000 
nastavitelných pozic. Zpravidla se používá 1 měřicí dotek.

Obr.21 Otočný senzor HP-S-X1 (Hexagon) [13]      Obr.22 Otočný senzor RDS (Zeiss) [16] 

Otočné senzory umožňují přesné a rychlé měření výrobků se složitou geometrií, např. karosářské
díly, není potřeba skládat složité sestavy doteků. Nevýhodou je nižší přesnost opakování vlivem 
mechanických pohyblivých částí, což se může projevit při vyhodnocování prvků k základně.

II. Senzory bezdotykové
II.a) Kamerové senzory
Senzor tvoří CCD kamera a LED osvětlení. Parametry osvětlení lze během měření měnit. Senzor 
má  soustavu objektivů, která umožní zaostřit hlubší prvky.

Obr.23. Kamerový senzor HP-C-VE  [14]         Obr.24. Kamerový senzor ViScan (Zeiss) [17]

Senzor je vhodný pro měření dílů s malými nebo dvourozměrnými geometrickými prvky např. 
desky plošných spojů. Dále je vhodný pro měkké, deformovatelné materiály (pryže,plasty).
Nelze měřit transparentní nebo vysoce leské materiály. Je také třeba zajistit stabilní světelné 
podmínky v měřicí místnosti.
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II.b) Laserové senzory
Senzor vysílá liniový laserový paprsek o šířce 20-50 mm a detekuje se  jeho odraz.
Lze sejmout až 700.000 bodů za 1 sekundu. Skenováním se pořizují tzv. mračna bodů, která po 
úpravách mohou sloužit k zpětnému vytvoření  CAD modelu.

Obr.25 Laserový senzor LineScan (Zeiss) [18]      Obr.26 Laserový senzor LS-C-5.8 (Hexagon) [15]
Laserové senzory umožňují velmi rychlé měření, jsou vhodné pro rozměrné a  komplexní díly 
(např. karoserie). Často se využívají pro možnost zpětného vytvoření modelu (reverzní 
inženýrství).Jsou ale méně přesné než dotyková měření a je problematické snímání lesklých 
ploch a také hran a zaoblení.

II.c) Senzor bílého světla
Je založen na konfokálním principu měření a pracuje pomocí chromatického hloubkového 
skenování. Tato technika používá speciální čočku, která odlišuje bílé světlo odlišně v závislosti na 
vlnové délce, aby provedla měření vzdálenosti. Rozlišení systému tedy závisí na intenzitě světla 
odraženého od povrchu. Chromatický snímač bílého světla je vhodný pro topografické získávání 
mikrostruktur, pro digitalizaci lesklých povrchů (např. sklo, leštěný kov, pro  průhledné materiály)

                     Obr.27. Senzor bílého světla (konfokální) DotScan (Zeiss) [19]
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III. Senzory pro měření profilu drsnosti

Umožnují kromě běžného měření na CMM (měření rozměrů, uchylek tvarů a polohy) na stejné 
součásti zkontrolovat také drsnost a vlnitost. Není již nutné přenášet součást na přístroj pro 
měření struktury povrchu. Při jednom upnutí lze dosáhnout různých poloh měření, měření je 
plně automatické. Senzor je vybaven osou otáčení a osou naklápění, lze ho libovolně polohovat, 
aby bez změny upnutí dosáhlo na všechny plochy měřené součástky.

Výhoda: 

Odpadá přeprava a nové upínání dílů, snižuje se chybovost procesu a eliminuje se vliv obsluhy

Obr.28. Senzor pro měření profilu drsnosti – Zeiss Rotos [20]

IV. Stručný přehled vlastností snímacích systémů 

Typ senzoru Významné vlastnosti

dotykový pevný
nejvyšší přesnost, nutnost fyzického kontaktu, odolnost proti 
nečistotám,
potřeba více snímačů, nízká cena a široká škála typů dotyků

dotykový otočný univerzálnost, nižší přesnost opakování
malý dosah (vyložení)

optický kamerový pro velmi malé nebo 2D objekty, pro deformovatelné materiály
nelze použít pro transparentní nebo lesklé objekty

optický laserový vysoká rychlost snímání, použití pro „reverzní inženýrství“
menší přesnost, nelze snímat transparentní nebo lesklé objekty

senzor bílého světla použití pro transparentní nebo lesklé materiály
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Využití souřadnicového měřicího stroje pro kontrolu podsestavy CNC brousícího 
stroje
V této části budou popsany hlavní díly brousícího stroje, jejich funkce, požadavky na jejich 
geometrii a možný způsob kontroly pomocí CMM Zeiss Prismo a softwaru Calypso.

Obr. 29.  Schéma vybrané podsestavy brousícího stroje

Obr. 30. Schema – rozpad hlavních částí
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Popis hlavních částí:
A.) Těleso vedení (obr.31)

Masivní odlitek (litina GJS 400) slouží k uchycení vodicích sloupů a motoru. Spodní plochou 
(základna A) je šrouby připevněn k stojanu stroje z polymerbetonu. Kapsy na spodní straně 
slouží k následnému vylití polymerbetonem. V malých průměrech (základny BCDF) jsou 
uchyceny vodící sloupy, ve velkém průměru (základna M) je uchycen motor pro pohybový 
(kuličkový) šroub.
Požadavky na geometrii:
rovinnost dosedací plochy A  do 0.01 mm, válcovitosti všech  válců do 0,01 mm, vzájemná 
souosost os válců B-F a C-D do 0.01 mm, rovnoběžnost os válců k dosedací ploše A do 0,01.

Obr.32. Těleso vedení – zjednodušený výkres
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B.) Vodící sloupy 

Obr.33. Vodící sloupy
Ocelové válce (průměr 80-120 mm, délky obvykle 900-1500 dle typu stroje) s velmi kvalitním, 
tvrzeným povrchem, obvykle broušeno, chromováno a leštěno (některé typy i s diamantovým 
povlakem) upevněné v tělese vedení a nesoucí pohyblivé saně.

Požadavky na geometrii
válcovitost do 0,01 v celé délce
(Poznámka: součástka je ideální pro měření ve svislé poloze na velkem kruhoměru, na CMM lze 
měřit vzhledem k rozměrům pouze vodorovně s vhodným podložením, pro možný průhyb 
vlastní vahou)

C.) Saně 

Obr.34. Saně
Obrobek z litiny (GJS-400) pohyblivý na vodící sloupech, pohyb zajišťuje kuličkový šroub, jehož 
matice je upevněna ve středovém otvoru. Na horní kruhové dosedací ploše je upevněno axiální 
kluzné ložisko, na kterém se otáčí vřeteník. Na pravém boku je upevněno odměřování.

Požadavky na geometrii:
rovinnost horní dosedací plochy A  do 0,01 
válcovitosti všech 5 válců do 0,01
vzájemná souosost válců  B-F a C-D do 0.01
rovnoběžnost všech válců k horní dosedací ploše A do 0,01
kolmost čela M (uložení matice) k dosedací ploše, tj. kolmost čeloM-A do 0,02
rovinnost pravého boku do 0,02 (pro umístění odměřování)

21



D.) Axiální ložisko 

Obr.35. Axiální ložisko
Oboustranně broušený ocelový výpalek, se soustavou vzduchových kanálků, na horní ploše jsou 
nalepeny kluzné vrsvy na bázi teflonu. Napevno připevněn k dosedací ploše saní a na něm se 
otáčí vřeteník. Měření je nutné provádět před nalepením i po nalepení.
Požadavky na geometrii:
rovnoběžnost spodní a horní plochy do 0,01

E.) Těleso vřeteníku 
Obrobek litiny (GJS-400) který nese 3 brousící vřetena. Natáčí se na axiálním ložisku okolo 
centrálního sloupku, který připevněn na středu saní. Uvnitř velkého válce je momentový motor 
a rotační odměřování.

Obr.36. Těleso vřeteníku

Požadavky na geometrii:
rovinnost spodní kruhové dosedací plochy do 0,01 mm
rovinnost tří dosedacích ploch na obvodu vřeteníku do 0,01 mm
válcovitost všech tří vnitřních válců do 0,01
souosost všech válců do 0,01 mm
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F.) Těleso vřetene
Schema brousícího vřetene - řez sestavou

Obr. 37.  Brousící vřeteno - sestava - řez

Popis: Brousící kotouč je přírubami upevněn k rotoru. Rotor je uložen v ložiskách. Na střední 
části rotoru je upevněn magnet vestavěného elektromotoru.Přední dva páry ložisek jsou 
uložené v tzv. tělesu ložiska , které je upevněno v tělese vřetena,  zadní pár ložisek je tzv.víku 
vřetena, které těleso uzavírá. Za víkem vřetena je skříň na senzory otáček, nahoře je upevněna 
svorkovnice. Ve střední části tělesa vřetené je nalisován stator s chladičem.

Těleso vřetene:

Obr.38. Těleso vřetene
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Požadavky na geometrii:
- rovinnost spodní dosedací plochy (základna A) do 0,01 mm
- průměr nejmenšího válce: 150H6, průměr největšího válce 185H7
- válcovitost nejmenšího válce do 0,005 mm (určen pro těleso ložiska)
- čelní házení čela nejmenšího válce do 0,005 mm( pro opření tělesa ložiska)
- válcovitost prostředního válce do 0,02 (určen pro nalisování chladiče)
- válcovitost zadního největšího válce do 0,01 mm (pro víko zadniho ložiska)
- rovnoběžnost osy válce 150H6  se základnou A do 0,01 mm
- souosost válců 150H6 a 185H7 do 0,01

Obr.39. Požadavky na geometrii – těleso vřetena
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Návrh kontroly kvality pro  díl „Těleso vřetena“ za použití  portálového CMM      
(Zeiss Prismo) a měřicího SW Calypso

Obecný postup kontroly dílu na CMM
1. Analýza výkresové a výrobní dokumentace
2. Definovani pozice dílu nebo upnutí 
3. Konfigurace a kalibrace snímacího systému
4. Vyrovnaní dílu v prostoru
5. Definováni geometrickych prvků a měřených drah
6. Výpočet charakteristik – rozměrové a geometrické specifikace
7. Vyhodnocení měření a vytváření měrových protokolů

1.) Analýza dokumentace (výkresu a pracovního postupu)
Jedná se závěrečnou kontrolu posledních obráběcích operací (broušení dosedací plochy a 
vyvrtávání přesných průměrů)  ostatní parametry již byly změřeny v předcházejících 
mezioperačních kontrolách (bez využití CMM). Pro kontrolu dílu „těleso vřetene“ bude třeba 
změřit 7 rozměrů a  8 geometrických charakteristik .
Z analýzy vyplývá že válcovitost zadního největšího válce nelze věrohodně změřit, je příliš nízký, 
měří se tedy jen jednou kružnicí a vyhodnocuje se soustřednost k nejvzdálenější kružnici válce 
pro těleso ložisko.

2.) Definování pozice dílu nebo upnutí 
Vzhledem k stabilnímu tvaru, hmotnosti dílu (cca 80 kg) a malé měřicí síle (10mN)  není třeba díl
speciálně upínat, je pouze položený. Pro dobrou dostupnost dosedací plochy je základna A 
otočena nahoru. Aby bylo možné změřit válce je nutno podložit vhodnou podložkou (např. 
upínací kostky pro frézování). Osa průměrů je orientována v ose Y měřicího stroje. Pro 
rovnoběžnost s osou lze využít rastr závitů v granitové desce a našroubované dorazy. 

Obr. 40. Umístění dílu na CMM
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3.) Konfigurace a kalibrace snímače
Potřebujeme měřit ve směru osy Z , +X a-X krátkými snímači (dosedací plocha A a oba boky) a 
také  ve směru osy +Y a -Y hluboké válce dlouhými snímači. 

          Obr.41. Snímač
Z možných kombinací vyhovuje např.  konfigurace  2X50 2Y260 Z25 viz Obr.41. 
Takto sestavený snímač je třeba nakalibrovat na kalibrační kouli, jejíž pozici  je třeba nejdříve 
ručně zaměřit tzv. referenčním snímačem. Referenční i pracovní snímače se kalibrují 24 doteky 
na kouli. Výsledná chyba referenčního snímače bývá 0,0001 mm, chyby pracovních snímačů do 
0,0005 mm.

Obr.42 Referenční snímač s kalibrační koulí Obr.43. Pozice kontrolních bodů na kouli [1]
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4.) Vyrovnání dílu v prostoru
Je třeba přiřadit pozici dílu do souřadného systému stroje a vytvořit souřadný systém dílu. 
Existuje více metod, zde pouzijeme metodu rovina-přímka-bod.  
Jde o postupné omezovaní 6 stupňů volnosti (3 rotační a  3 translační pohyby). 

Obr. 44. Vyrovnání dílu v prostoru

Jako první nastavíme primární rovinu čtyřmi body (zde v rozích základny A). Tím zamezíme 
posuvu v ose Z a rotacím v ose X a Y.  Díl se stále může posouvat v osách X a Y a rotovat okolo 
osy Z. Zbývají tedy 3 stupně volnosti.
Poté nastavíme sekundární přímku dvěma body (zde bok tělesa). Tím zamezíme rotaci okolo osy 
Z a také posun v ose X. Zbývá 1 stupeň volnosti (posun v ose Y).
Jako poslední  jedním bodem (na čele tělesa) zafixujeme díl v prostoru.
Stejným způsobem určíme nulový bod obrobku – zde je použitý roh tělesa. (nulový bod lze 
přiřadit i na střed kružnice).
Elementy pro vyrovnání nemusí vždy fyzicky existovat, lze je i zkonstruovat (např. 3D přímka)
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Nastavení bezpečnostního kvádru

Okolo měřeného dílu a upínacích prostředků je třeba nastavit oblast, které se snímač vyhýbá a k 
povrchu dílu najíždí pouze v předem definovaných směrech. Pokud by tato oblast nebyla určena,
snímač by přejížděl nejkratší možnou cestou a mohl by najet do dílu nebo upnutí.

Obr.45. Bezpečnostní kvádr

U tvarově komplikovanějších dílu lze také využívat tzv. mezipolohy, tj. lze definovat body, kterými
musí snímač projet před nebo po změření bodu nebo plochy. Počet bodů mezipolohy je 
neomezený a lze jimi vytvořit velmi složité pohyby, např. uvnitř dílu.
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5. Definováni geometrickych prvků a měřených drah
Pokud je k dispozici CAD model dílu, stačí pouze na importovaném modelu vybírat příslušné 
plochy a dráhy (tzv. polylinie) , po kterých se pohybuje snímač se vytvařejí dle geometrie 
modelu. Je třeba pouze určit vzdálenosti polylinií od hran a poloměry zaoblení. 
V případě, že model není k dispozici ale máme fyzicky měřený díl, lze měřené elementy vytvořit 
dotyky snímače přímo na dílu a nepřesnosti opravit přepsaním souřadnic. 
Některé z prvků (elementů) fyzicky neexistují a je třeba je vytvořit z více prvků,  v konkrétním 
případě tělesa vřetena se jedná o celou základnu A, která je tvořena dvojicí dosedacích ploch A1
a A2. Definují a změří se plochy A1 a A2 a metodou zpětného vyvolání bodů se vytvoří 
teoretická rovina A.

Obr.46. Teoretická rovina

Obdobným způsobem se vytvoří další teoretický prvek - osa tělesa (válec průměru 150 a zadní 
kružnice pruměr 175)
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Postupně nadefinujeme všechny požadované prvky, u každého z prvků se určí rychlost snímání a
krok, což určí počet získaných bodů, nebo lze určit počet bodů a přizpůsobit krok. 
U každého z prvků je možné zvolit určitou strategii měření např. prvek válec můžeme měřit buď 
sadou kruhových řezů, nebo metodou povrchových přímek nebo spirálou. (Obr.47-49.)

                     Obr. 47 Válec měřený 3 kruhovými řezy

                     Obr.48. Válec měřený metodou povrchových přímek
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                       Obr.49. Válec měřený spirálou

V tomto případě je nejdůležitější prvek – válec pr. 150H6 (tj. základna B) měřen 3 kruhovými 
řezy, méně důležitý válec pr. 175 pro chladič pak stačí 2 kruhovými řezy. 
Je-li válec použit jak základna je výrobcem doporučeno použít minimálně 3 kruhové řezy [2]

Plochy dosedací (základna A) a plochy boků jsou měřeny polyliniemi kopírující obvod a která 
jsou 3 mm od kraje (Obr.50) . Je také možné plochu měřit metodou rastru (Obr.50)

                      Obr.50. Plocha měřená obvodovou polylinií 
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                      Obr.51. Plocha měřená rastrem 

Čela jsou měřena jako jedna nebo dvě kruhové dráhy , o průměru nepřesahujícím těleso.  

                    Obr.52. Plocha čela měřená jako kruhová dráha
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O volbě strategie rozhoduje nejen dostupnost a funkce plochy, ale často i časová náročnost 
měření

Pořadí prvků je vhodné seřadit tak, aby zvláště u velkých dílů snímač zbytečně nepřejížděl 
dlouhé vzdálenosti a měření bylo rychlejší.

Obr. 53.  Ukázka elementů
Na snímku obrazovky vidíme seznam elementů, první tři prvky slouží k vyrovnání dílu, 
písmenem T jsou označeny teoretické elementy. (celá základna A, osa tělesa)

U každého z prvků (elementů) je nutné rozhodnou a zadat metodu dalšího zpracování 
naměřených hodnot, tedy způsob filtrace a stanovení odlehlých hodnot.
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Filtrace a odlehlé hodnoty
a) Odlehlé hodnoty
Účelem použití algoritmu „odlehlé hodnoty“ je odstranit tzv. hrubé chyby měření. V praxi se 
jedná většinou o nečistoty na povrchu. Za odlehlé hodnoty se nejčastěji berou hodnoty  které 
jsou mimo rozsah +/- 3 směrodatné odchylky. (Při normálním Gaussově rozdělení tvoří oblast +/-
3 směrodatné odchylky 99,73% všech hodnot.) Rozsah odlehlých hodnot lze měnit.

Ukázka aplikace funkce „Odlehlé hodnoty“. Na prvním obrázku vidíme zobrazené naměřené 
realné hodnoty podobného dílu bez použití filtrace a bez odstranění odlehlých hodnot. Červené 
kružnice ukazují toleranční pole a červené body zobrazují minimální a maximální hodnoty.

Obr.54. Realná data bez filtrace a bez odstranění odlehlých hodnot (tzv. plný profil)
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Na druhém obrázku vidíme stejná data bez filtrace, ale s použitím algoritmu odstranění 
odlehlých hodnot. Maxima a minima jsou jinde a mají jinou velikost. Zhruba 100 naměřených 
bodů bylo eliminováno. Vypočítaná hodnota kruhovitosti se změnila z původních 0,0163 na 
0,0099 mm.

Obr.55. Realná data bez filtrace a s odstraněním odlehlých hodnot
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b) Filtrace
Účelem filtrace je oddělení vlivu drsnosti,eventulně vlnitosti od tvarové úchylky.
Používají se filtry které nepropouštějí větší než zvolený počet nerovností na obvodu součásti.
Počet periodických vln na obvodu se vyjadřuje symbolem UPR (undulations per revolution).
Rozsah periodických sinusových vln, který software  filtruje se volí z doporučených rozsahů
(dle normy ISO 4291): 1-15UPR, 1-50UPR, 1-150 UPR, 1-500 UPR a 1-1500 UPR. Platí čím nižší 
číslo filtru, tím je filtr silnější, se vzrůstajícím číslem filtru se začíná do profilu zahrnovat vliv 
vlnitosti. Rovněž s větší velikostí měřeného průměru je třeba použít vyšší UPR. Pro různé UPR 
jsou třeba různé minimální počty naměřených bodů, dle normy ISO 12181-2 vždy minimálně 
sedminásobek UPR. (pro 1-50 UPR tedy minimálně 350 bodů)
Pro volbu filtrace neexistují žádné závazné předpisy, ale pouze doporučení. Vždy je třeba volit s 
ohledem na funkci součásti, velikost měřeného objektu,drsnost aj.
Filtr 1-15 UPR je velmi silný a kromě měření velmi malých průměrů (pod 10 mm) může 
zkreslovat skutečnost.
Filtr 1-50 UPR se používá u dílů s funkcí pevného uložení
Filtr 1-150 UPR se používá u dílů s pohyblivým uložením, např. u ložisek
Filtr 1-500 UPR se používá u kalibračních těles nebo u větších průměrů (nad 250 mm)
Filtr 1-1500 UPR  by se mohl použít pro posuzování vlnitosti.

Funce filtrace je ukázána na 4 příkladech, jedná se stejná (realná) data z předchozího případu, 
kde již byla aplikována funkce odstranění odlehlých hodnot a jsou aplikovány různě silné filtry.

Obr. 56. Použití filtru 1-500 UPR
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Obr.57.Použití filtru 1-150 UPR 

Obr. 58. Použití filtru 1-50UPR
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Obr.59. Použití filtru 1-15 UPR

Vliv filtrace a odlehlých hodnot na výsledky kruhovitosti

kruhovitost Plný profil Odl.hodnoty 1-500 UPR 1-150 UPR 1-50 UPR 1-15 UPR

průměr A1 0,0121 0,0099 0,0068 0,0057 0,0050 0,0040

průměr A2 0,0163 0,0099 0,0071 0,0057 0,0047 0,0037

Vzhledem k významnému vlivu je potřeba u zakázkové výroby (která často zahrnuje i CMM 
měření)  definovat způsoby vyhodnocení dat již při zadání zakázky.

Analogicky se používají filtry dat u měření přímosti a rovinnosti, pouze se nepoužívá UPR, ale 
kritická vlnová délka, s vyšší vlnovou délkou se opět odfiltrovává vliv vlnitosti a zůstává pouze 
tvarová úchylka.
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Ukazka z praxe,  ovalita otvoru způsobená patrně geometrií obráběcího stroje. 

Obr.60. Ukázka měření - ovalita
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6. Výpočet charakteristik – rozměrové a geometrické specifikace
Po definování elementů lze ke každému z nich přiřadit geometrickou charakteristiku, její 
jmenovitou hodnotu a toleranci. Jeden prvek může mít i více charakteristik. Do charakteristik 
rovněž patří rozměry (délkové a úhlové), lze určit zda rozměry od elementů vzájemně, nebo 
souřadného systému dílu.

Obr.61. Ukázka charakteristik
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7. Vyhodnocení měření a vytváření měrových protokolů
Vyhodnocení a zobrazení odchylek se provádí v tzv. měrovém protokolu. Existuje více typů, které
se liší množstvím informací. Velmi podrobný pracovní protokol je při měření většího počtu 
charakteristik méně přehledný, v praxi se často používá zjednodušený prezentační protokol. Je 
také možné využít  protokol s CAD modelem.

Ukázka prezentačního protokolu za použití simulovaných dat (díl fyzicky neexistuje)
 

Obr.62. Měrový protokol
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Pro detailní posouzení odchylek a také pro případné opravy se využívá grafického znázornění 
geometrických charakteristik.
Obr. 63.  Ukázka kruhovitostí válce pr. 150H6 (základna B) – 3 kruhové řezy ve 3 hloubkách 
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Obr.64 Ukázka válcovitosti pr. 150H6, (základna B)
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Obr.65 Ukázka rovinnosti dosedacích ploch  (základna A) , za použití simulovaných dat
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Obr.66.  Ukázka čelního házení B – čelo B vůči ose válce B
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Závěr:
   Tato bakalářská práce se zabývala použitím souřadnicových měřicích strojů (CMM) v oblasti 
kontroly kvality strojních součástí. 

   První část byla byla věnována popisu kartézských CMM dle jejich konstrukčního uspořádání a 
byly uvedeny konkrétní typy strojů. Rovněž byly uvedeny vývojové trendy v oblasti automatizace
CMM.
 
  Druhá část byla  věnována snímacím systémům, které jsou u CMM používány. Bylo popsáno 
rozdělení a popis jednotlivých snímacích systémů s konkrétními příklady, s podrobnějším 
popisem dotykových snímacích systémů. Byly shrnuty hlavní vlastnosti snímacích systémů.
   
   Ve třetí části byl proveden konstrukční rozbor vybraného výrobního představitele
(studie podsestavy CNC brusky), byly popsany jednotlivé části, jejich funkce a nároky na 
přesnost výroby.

   V poslední části byl vybrán konkrétní díl, tzv. těleso brousícího vřetene a byl ukázan postup 
měření na CMM, od přípravy snímačů, přes měřící strategie, definování prvků a charakteristik v 
programu  Calypso, s podrobnými ukázkami vlivu filtrace až po celkové vyhodnocení v měrovém 
protokolu a zobrazení geometrických charakteristik.
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