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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou velkorozměrové metrologie a popisuje možné metody 

měření. Zaměřuje se na možnosti využití souřadnicových měřících strojů a laser trackerů včetně 

jejich příslušenství. Následně jsou tyto varianty porovnány na zvoleném obrobku. 

ABSTRACT 

This thesis deals with problematics of large scale metrology and describes possible methods of 

measurement. It focuses on ways to use coordinate measuring machines and laser trackers 

including their equipment. Then the variants are compared with each other on selected 

workpiece.  
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1 ÚVOD 

Téma velkorozměrové technologie je v dnešní době velmi vyhledávanou a sledovanou 

tématikou. Zasahuje do širokého spektra oborů a její zastoupení můžeme nalézt mimo jiné 

i v leteckém, lodním či kosmickém průmyslu, energetice, strojírenství, stavebnictví a také 

kupříkladu v motorsportu. Ve všech těchto odvětví mají často nezastupitelnou roli. 

Měřené součásti v těchto oborech často vyžadují využití alternativních metod kontroly 

z důvodu vysokých požadavků na rozměrové nebo geometrické přesnosti. Dalším argumentem 

jsou také rozměry, které nedovolují využití konvenčních možností ověření tvaru a velikosti. 

Tato práce se bude zabývat shrnutím současných možností měření velkých obrobků. 

Shrnutí variant bude koncipováno do přehledného rozdělení a popisu daných metod.  

Dále se věnuje rozboru možností použití souřadnicových měřících strojů a laser 

trackerů, které jsou pro tuto oblast často výrobci doporučovány. Tyto typy zařízení na trhu 

nabízejí širokou nabídku od mnoha různých společností. Vedle samostatných jednotek je 

k dispozici rozsáhlá nabídka příslušenství.  

Kromě toho se práce bude částečně zabývat přehledem přijatých norem týkajících se 

problematiky přesností a přejímacích zkoušek daných strojů. 
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2 VELKOROZMĚROVÁ METROLOGIE 

Ve svém článku z roku 1978 M. J. Puttock definoval pojem Large-Scale Metrology jako 

metrologii velkých strojů a struktur. Vypozoroval, že lineární rozměr se pohybuje od desítek 

do stovek metrů. 

Výzkum v oblasti tolerancí je stále klíčovou výzvou v tomto odvětví. Výzkumné 

aktivity se v současné době zaměřují na prohloubení konceptu virtuálních měřících zařízení 

(VMM) a výzkum v oblasti virtuálního měřícího procesu (VMP). VMP si můžeme představit 

jako model měřícího nástroje, měřeného objektu a vzájemné interakce mezi nimi. Úkolem je 

vytvořit simulované naměřené hodnoty abychom mohli odhadnout nepřesnosti měření při 

kontrole reálné součásti.1 

2.1 Měřící systémy 

Z hlediska systémové typologie je můžeme rozdělit na centralizované a rozdělené systémy. 

Centralizovaný systém pracuje jako samostatná jednotka, která může nezávisle měřit 

souřadnice bodů na objektu. K této operaci může být vyžadováno jedno nebo více pomocných 

zařízení jako příruční bodová sonda nebo kulový reflektor v případě laser trackeru. Příkladem 

tohoto systému může být souřadnicový měřící stroj. 

Rozdělené systémy se sestávají z několika oddělených jednotek, které samostatně 

zaznamenávají naměřené hodnoty. Následně musí být tyto údaje spojeny dohromady, aby mohl 

systém určit souřadnice daného bodu. Jednotlivé jednotky obvykle nemohou definovat přesné 

souřadnice hledaného bodu. Jedním z příkladů může být systém iGPS (indoor GPS) od firmy 

Nikon.2 

 

Obr. 1) Diagram – Klasifikace velkorozměrové metrologie3 

                                                 
1 SCHMITT, R.H., M. PETEREK, E. MORSE, et al. Advances in Large-Scale Metrology – Review and 

future trends. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
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2.1.1 Sériová kinematika 

Konvenční souřadnicové měřící stroje pro velkorozměrovou metrologii se využívají především 

pokud jsou požadovány malé nepřesnosti měření nebo pokud jsou kontrolované části těžko 

přístupné jako například vyvrtané otvory nebo vybrání. Dalším případem sériové kinematiky 

může být kloubové rameno, které je méně přesné avšak přenosnější, dovoluje lepší přístup 

k měřené součásti a může pokrýt pracovní prostor několika metrů.4 

2.1.2 Optické měřící systémy 

Funkce laserového skeneru a laserového radaru jsou založeny na laserovém měření vzdáleností, 

které jim dovoluje naměřit bez fyzického kontaktu s povrchem velké mračno bodů v krátkém 

čase. Následně se z těchto naměřených dat vytvoří přesný model objektu nebo okolí okolo 

skeneru. Pomocí referenčních bodů je možné spojit data z více zařízení či měření do jednoho 

celku. Technologie laserového skenování se ve stavebnictví využívá pro měření jak interiérů, 

tak exteriérů budov a při průzkumu neznámých či nebezpečných prostorů. Ve strojírenské 

metrologii se využívá pro rychlou automatizovanou rozměrovou kontrolu tvarů, umístění děr a 

polohy komponent v automobilovém, leteckém a energetickém průmyslu. Jako například pro 

kontrolu zakřivení solárních panelů. Dále se tato technologie používá také pro laserové snímací 

hlavy souřadnicových měřících přístrojů a kloubových ramen.5 

Fotogrammetrie je metoda kontroly, ve které se využívá zpracování pořízených 

obrazových dat. Následně se tato data zpracují do mračna bodů, které se poté vyhodnocuje. 

Zařízení 360° SIMS od firmy Hexagon metrology se sestává z dvou průmyslových robotů, které 

nesou optické senzory. Na jedno zachycení jsou schopny zmapovat plochu 500 x 500 mm. 

V systému je integrována 3D rekonstrukce a zpracování 2D černobílého obrazu. Data jsou 

ihned stažena a zpracována v softwaru do podoby mračna 3D bodů. K měření geometrie 

využívá tento systém subpixelovou metodu.6  

 

Obr. 2) Zařízení 360° SIMS7 

                                                 
4 SCHMITT, R.H., M. PETEREK, E. MORSE, et al. Advances in Large-Scale Metrology – Review and 

future trends. 
5 Tamtéž. 
6 360° SIMS. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/products/robotics-and-automation/hexagon-

metrology-360deg-sims. 
7 Tamtéž. 
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Laser tracer je specializovaný přístroj na měření volumetrické přesnosti obráběcích a 

souřadnicových měřících strojů. Společnými vlastnostmi s laser trackerem je sledování pohybu 

reflektoru a měření vzájemné vzdálenosti. Neobsahuje však systém pro měření úhlu natočení, 

čímž může dosahovat mnohem vyšší přesnosti při měření vzájemné vzdálenosti reflektoru a 

samotného zařízení.8 

Systém iGPS využívá více rozdělených stanic vybavených dvěma rotujícími laserovými 

paprsky a infračerveným světlem k určení relativních úhlů vysílače a fotodiody umístěné 

v ruční sondě. Poloha stanic je získána při prvotním nastavení, proto lze vypočíst polohu ruční 

sondy. Výhodou tohoto řešení je možnost přidání dalších stanic a tím zvýšit přesnost při 

určování polohy sondy. Dále také tento systém umožňuje měření polohy dalších zařízení jako 

laserových radarů, měřících ramen, ručních laserových skenerů, atd. Zároveň umožňuje 

současné měření neomezeného množství měřících zařízení. Výrobce uvádí, že přesnost 

lokalizace bodu je od 200 µm. Při srovnání v reálném výrobním prostředí s laser trackerem se 

ukázalo, že tento rozdělený systém dosáhl vysoké opakovatelnosti, ale nejistota měření je stále 

ovlivněna velikostí pracovního prostoru a faktory prostředí.9 

 

Obr. 3) Systém iGPS10 

2.1.3 Architektura s více senzory 

Ve velkorozměrové metrologii se hojně využívá metody zapojení více samostatných zařízení 

pro změření jednotlivé součásti. Mezi hlavní důvody můžeme zařadit: 

 Překonání limitů individuálního systému 

 Pokrytí celé měřené oblasti 

 Zlepšení metrologických vlastností měření jako opakovatelnost, atd. 

 Redukce rizika chyby v měření 

Podstatnou nevýhodou je nutnost vytvoření vhodné strategie pro spojení jednotlivých 

získaných dat. Pro spojení dat získaných ze dvou různých systému můžeme využít dvou druhů 

metod zpracovaní a to buď kompetitivních, nebo kooperativních spojení. 

                                                 
8 MURALIKRISHNAN, Bala, Steve PHILLIPS a Daniel SAWYER. Laser trackers for large-scale 

dimensional metrology: A review: A review. 
9 IGPS - Factory-wide measuring, positioning and tracking system. Dostupné z: 

https://www.nikonmetrology.com/en-gb/product/igps. 
10 GALETTO, Maurizio, Luca MASTROGIACOMO a Barbara PRALIO. A Wireless Sensor Network-

Based Approach to Large Scale Dimensional Metrology. 
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Kompetitivní metoda jednoduše provádí vážený průměr souřadnic, které byly zjištěny 

jednotlivými měřícími systémy. Kooperativní metoda je založena na principu, kde se naměřené 

hodnoty ze senzorů jednotlivých měřících systémů spojí a vytvoří unikátní souřadnici 

hledaného bodu. Kompetitivní způsob spojení dat je mnohem více rozšířen ve velkorozměrové 

metrologii.11 

2.2 Norma ČSN EN ISO 10360 (252011) 

Názvem této normy jsou souřadnicové měřící stroje, ale pod touto hlavičkou se také nachází 

normy zabývající se problematikou i ostatních měřících systémů. Tato norma se skládá z 11 

částí a zabývá se přejímacími a periodickými zkouškami. Její části 2 – 9 se věnují způsobům 

měření a odhadu chyb na souřadnicových měřících strojích při použití různých systémů měření. 

Část 10 se poté zaměřuje na laser trackery a část 12 na kloubové rameno. 

3 SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE 

Souřadnicový měřící stroj (SMS nebo CMM z anglického Coordinate Measuring Machine) je 

zařízení pro měření geometrie objektů snímáním diskrétních bodů na povrchu za pomocí 

snímací hlavy. Jednotlivé měřené body jsou zaznamenávány jako vzdálenosti od základního 

souřadnicového bodu obvykle v osách kartézského souřadného systému X, Y, Z. Obvykle 

rozlišujeme mezi souřadnicovým systémem stroje a souřadnicovým systémem obrobku. Jednou 

z další možností snímání je skenování, kdy jsou body kontinuálně zaznamenávány během 

pohybu snímací hlavy po obrobku. Přesná definice dle normy je popsána níže.   

3.1 Norma ČSN EN ISO 10360-1 (252011) 

V normě ČSN EN ISO 10360-1 jsou definovány všeobecné termíny z oblasti souřadnicových 

měřících strojů, pojmy týkající se snímacích systémů, činnosti CMM, měřených předmětů, 

systému snímání doteku, otočného stolu, chyby indikace CMM a chyby CMM, prvků a 

softwaru.  Norma vymezuje, mimo jiných, následující definice: 

Souřadnicový měřící stroj CMM – měřící systém schopný určovat prostorové 

souřadnice na povrchu součásti, který je vybavený prostředky pro pohyb snímacího systému 

Měřící objem – měřicí oblast SMS, která je stanovená současnými mezemi prostorových 

souřadnic všech měřených bodů 

Snímání – výsledkem této činnosti je určení hodnoty souřadnic 

Skenování – specifický způsob snímání, který postupně získává body měření pro 

charakterizování čar na povrchu kontrolované součásti  

MPE – maximální dovolená chyba, druh chyby lze rozlišit pomocí dolního indexu jako 

například: MPEE – maximální dovolená chyba při měření rozměru, MPEP – maximální 

dovolená chyba snímání, atd.12 

                                                 
11 FRANCESCHINI, Fiorenzo, Maurizio GALETTO, Domenico MAISANO a Luca 

MASTROGIACOMO. Combining multiple Large Volume Metrology systems: Competitive versus cooperative 

data fusion: Competitive versus cooperative data fusion. 
12 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích 

strojů (CMM) - Část 1: Slovník. 



 

19 

 

3.2 Typy konstrukce 

Pro SMS existují různé druhy konstrukce. Vhodný typ je volen jak na základě rozměrů 

měřeného obrobku, tak i na základě jeho tvarové složitosti.  

3.2.1 Výložníková (konzolová) konstrukce 

Tento typ konstrukce má menší kapacitu měřeného prostoru, ale vyznačuje se lepší přístupností 

ke kontrolované součásti.  Proto je tento typ vhodný pro měření malých součástí. Další výhodou 

této konstrukce jsou tři otevřené strany stroje pro snadnou výměnu dílů. Mezi typy výložníkové 

konstrukce mohou patřit varianty s pevným nebo pohyblivým stolem.13 

 

Obr. 4) Výložníková konstrukce s pohyblivým stolem14 

3.2.2 Konstrukce s horizontálním ramenem 

Někdy také nazývána jako pinolová.  Otevřená konstrukce tohoto řešení dovoluje přímý přístup 

součásti a tímto usnadňuje umisťování měřeného předmětu. Pro velkorozměrovou metrologii 

je vhodná zejména varianta s pohyblivým sloupem a pohyblivým vodorovným ramenem.  

Z hlediska uložení můžeme tuto variantu ještě rozdělit (viz. obrázek 5) na provedení 

v úrovni podlahy (Flush-floor), na podlaze (On-floor) a model se stolem (Table). Tyto SMS se 

vyrábějí také v provedení se dvěma rameny pro zvětšení měřitelného pracovního prostoru a 

snížení času potřebného pro kontrolu celé součásti.15 

 

Obr. 5) Typy uložení pinolové konstrukce16 

                                                 
13 POKORNÝ, Přemysl. Souřadnicové měřicí stroje [online]. 
14 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích 

strojů (CMM) - Část 1: Slovník. 
15 ZEISS PRO/PRO T: Fully Configurable for your Convenience. Dostupné z: 

https://www.zeiss.com/metrology/products/systems/coordinate-measuring-machines/horizontal-arm-cmms/pro-

and-pro-t.html. 
16 Tamtéž. 
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Pinolový typ konstrukce je vhodný pro střední až větší součásti a je především využíván 

při rozměrové kontrole tenkostěnných dílů, podvozků, automobilových dveří a při reverzním 

inženýrství komplexních tvarů. 

3.2.3 Mostová konstrukce 

V angličtině nazývaný jako Gantry CMM. Tento typ konstrukce umožňuje velký rozsah 

měření. Toto rozložení je hojně využíváno ve velkorozměrové metrologii. Obrobek je v tomto 

řešení umístěn v úrovni podlahy, což velmi usnadňuje manipulaci s měřenou součástí. 

Rozdílem proti portálové konstrukci je to, že se horní část po obou stranách pohybuje po 

zvýšených vedeních nad základnou stroje.17 

 

Obr. 6) Mostová konstrukce18 

3.2.4 Portálová konstrukce 

Tato konstrukce je vhodná pro střední až velké součásti.  V SMS pro měření středních dílů bývá 

nejčastějším typem konstrukce. To především z důvodu vysoké tuhosti, a proto velké přesnosti 

měření.  Odlišností vůči mostové konstrukci je fakt, že u portálových konstrukcí nejméně jeden 

pohyb vykonává buďto základna, nebo portál samotný. Dle příslušné normy můžeme toto 

rozvržení rozdělit na 3 různé typy.  Varianta s pohyblivým portálem (1), s portálem ve 

tvaru L (2) a s pevným portálem (3). 19 

 

Obr. 7) Typy portálové konstrukce20 

                                                 
17 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích 

strojů (CMM) - Část 1: Slovník. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích 

strojů (CMM) - Část 1: Slovník. 
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3.3 Nástroje pro měření 

Pro kontrolu dané součásti lze na trhu vidět velmi široké spektrum různých zařízení. Výběr 

avšak bývá často omezen specifikacemi daného SMS. Výrobci vždy uvádějí kompatibilní 

senzory pro daný typ. Primárně můžeme tyto snímače pro souřadnicové měřící stroje rozdělit 

na dotykové a bezdotykové.  

3.3.1 Dotykový snímací systém 

Základním stavebním prvkem kontaktního způsobu měření je snímací hlava, která vytváří 

signál během snímání. Následně se na tuto část nasazují různé druhy vhodných snímacích 

doteků. Výhodou této metody bývá obvykle vyšší přesnost. Pokud ale je měřený prvek vyroben 

z měkčího materiálu, může dojít k jeho výrazné deformaci a následně velké chybovosti měření. 

Dle způsobu záznamu dat lze tyto systémy dále rozdělit na dotykové a skenovací. 

Dotykové měření se provádí za využití dotykových spínacích sond, které jsou obvykle 

vybaveny montážním modulem a tělem sondy. Tyto dvě části mohou být spojeny magnetickým 

spojovacím systémem, který umožňuje výměnu sond bez nutnosti opakované kalibrace. Měření 

probíhá kontrolou dané součásti bod po bodu a jednotlivé druhy sond jsou barevně odlišené dle 

síly potřebné k jejich sepnutí. Sonda HP-TM od firmy Hexagon nabízí při střední spínací síle, 

která má hodnotu 0,08 N v 10 mm, odchylku počáteční dráhy ± 0,8 μm. 21 

 

Obr. 8) Dotyková spínací sonda HP-TM22 

Skenovací sondy mají svou výhodu především v kontinuálním záznamu bodů během 

pohybu sondy po povrchu. Dráha pohybu, kupříkladu ve vyvrtaných otvorech, již dnes probíhá 

mimo jiné i po šroubovici, což snižuje čas potřebný na jejich kontrolu. Kromě této možnosti 

mohou často skenovací sondy nabídnout i například bodové měření, ale často nedosahují takové 

přesnosti a opakovatelnosti jako dotykové.  

3.3.2 Bezdotykový snímací systém 

V případě bezkontaktních snímačů se jedná o kontrolu daného prvku bez potřeby fyzického 

dotyku součásti. Na samotnou pinolu SMS se umístí dané zařízení, které pro svou funkci 

                                                 
21 Sonda HP-TM. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-measuring-

machines/cmm-sensors/touch-trigger-probes/hptm-probe. 
22 Sonda HP-TM. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-measuring-

machines/cmm-sensors/touch-trigger-probes/hptm-probe. 
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využívá různých druhů optických systémů. Tato varianta je především vhodná pro křehké, 

měkké a pružné součásti, které by byly těžce měřitelné za pomocí dotykových metod. 

 Jednou z možností může být laserový skener. Hlava zařízení provádí souvislé měření 

povrchu za pomocí laseru. Jako příklad lze uvést typ HP-L-10.6 od firmy Hexagon. Pracovní 

vzdálenost od povrchu se musí pohybovat v rozmezí 170 ± 30 mm. Šířka skenování může být 

24, 60 nebo 124 mm a maximální dovolená chyba MPE = 22 μm.23 

 

Obr. 9) Laserový skener HP-L-10.624 

Dalším provedením by mohl být optický senzor, který je vybavený světlo-citlivým CCD 

snímačem a LED osvětlením pro nasvícení oblasti. Jedná se o fotogrammetrickou metodu, která 

ze získaného obrazu definuje rozměry součásti. Tento způsob snímání může najít využití 

zejména při kontrole choulostivých a snadno deformovatelných dílů či tištěných vzorů. 

V případě typu HP-C-VE Vision Sensor se zorné pole pohybuje přibližně ve čtverci 6 x 5 mm 

na kontrolovaném prvku.25 

 

Obr. 10) Vision Sensor HP-C-VE26 

                                                 
23 HP-L-10.6 Laserový skener. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-

measuring-machines/cmm-sensors/non-contact-sensors/hpl-laser-scanning-sensor. 
24 Tamtéž. 
25 HP-C-VE Vision Sensor. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-

measuring-machines/multisensor-and-optical-cmms/hpcve-vision-sensor. 
26 Tamtéž. 
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4 LASER TRACKERY 

V roce 1987 Dr. Kam Lau z amerického Národního institutu standardů a technologie – NIST 

vyvinul první laserový sledovací interferometr se systémem servopohonů, který umožnil laseru 

sledovat pohybující se cíl a naměřit jeho vzdálenost a úhel od přístroje.27 Jedná se o speciální 

typ souřadnicových měřících strojů. Oproti klasickým SMS jsou tato zařízení přenosná a řádově 

menších rozměrů. Problematikou těchto přístrojů se zabývá norma ČSN EN ISO 10360-10.  

4.1 Princip měření 

Základní funkcí je nepřetržité sledování sondy se sféricky montovaným koutovým odražečem 

SMR (z angl. Spherically Mounted Retro-reflector) pomocí laserového paprsku a 

zaznamenávání souřadnic v prostorových polárních souřadnicích, které se skládají ze dvou úhlů 

a jedné vzdálenosti. První z úhlů je azimut θ, který je natočením od svislé osy, v tomto případě 

osy stojícího laser trackeru. Druhým úhlem je elevační úhel φ, který je odklonem od 

horizontální roviny a je kolmý k ose stojícího zařízení. Pro zjištění vzdálenosti se využívají dva 

způsoby měření. Tyto systémy jsou popsány níže.28 

 

Obr. 11) Úhly laser trackeru29 

4.1.1 Měření vzdálenosti pomocí interferometru - IFM 

Lineární interferometry jsou standartním průmyslovým měřícím zařízením. Pracují na principu 

světelné interference mezi paprskem přicházejícím z koutového odražeče či jiné odrazené 

plochy a referenčním paprskem. Jelikož vlnová délka světelného zdroje je známá a velice 

stabilní, můžeme na základě této interference zjistit hledanou vzdálenost. Jednou z nevýhod 

toho samostatného způsobu měření je to, že při přerušení paprsku dojde ke ztrátě informace o 

pohybu a je nutné se vrátit k referenčnímu bodu a resetovat souřadnicový systém.30 

4.1.2 Měření absolutní vzdálenosti - ADM 

Jedná se o metodu měření, která zaznamenává dobu letu paprsku k odražeči a zpět. Na základě 

těchto informací poté vypočte absolutní vzdálenost mezi přístrojem a odražečem. Ve srovnání 

s interferometrem je tato metoda méně přesná, ale umožňuje pokračovat v měření i po přerušení 

paprsku. 31 

                                                 
27 1980s. Dostupné z: https://www.nist.gov/pba/nists-role-laser-measurements-and-applications/1980s. 
28 OMC Technical Brief - Laser Tracker [online]. Dostupné z: https://www.optical-metrology-

centre.com/Downloads/Tech_Briefs/TechBrief_LaserTracker.pdf. 
29 Tamtéž 
30 PROKOP, Martin. Co je laser tracker [online]. 
31 Tamtéž. 
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4.2 Nástroje pro měření 

Nedílnou součástí této metody jsou vedle hlavní měřící hlavy i nástroje, které jsou vybaveny 

speciálně tvarovanou odraznou plochou. Tento prvek se nazývá koutový odražeč a jeho 

základní funkcí je odrážet dopadající laserový paprsek tak, aby odražený paprsek byl paralelní 

k původnímu (1). Pokud laser dopadá přímo na střed tohoto odražeče, je zrcadlen bez 

jakéhokoliv posunu (2).  

 

Obr. 12) Schéma odrazu koutového odražeče32 

Tato vlastnost je velice podstatnou součásti systému, který je odpovědný za kontinuální 

sledování polohy měřícího nástroje. V měřící hlavě jsou zabudovány dva 2D měřiče posuvu, 

které detekují posuvy laseru. Pokud paprsek dopadne jako v případě 1 na obrázku č. 12, je mimo 

střed odražeče a toto detekují senzory zabudované v měřící hlavě. Pomocí směrově řiditelného 

zrcadla je světelný svazek vychýlen o požadovaný úhel. Cílem je nasměrování paprsku přímo 

do středu odražeče jak je vidět v situaci 2. 33 

V současné době na trhu existuje široké spektrum příslušenství. Dle normy jej můžeme 

rozdělit do 3 základních kategorií dle konstrukce a způsobu snímání.  

4.2.1 Sférický koutový odražeč 

Zkráceně SMR (z angl. Spherically Mounted Retroreflector) je odražeč, který je vložen do 

kulového těla. Vrchol koutového odražeče bývá obvykle nastaven tak, aby byl shodný se 

středem kulového těla. Jedná se o nejjednodušší nástroj pro měření s laser trackerem. Tyto 

nástroje se mohou lišit podle kvality provedení a přesnosti vycentrování zrcadla.  

 

Obr. 13) Sférický koutový odražeč34 

                                                 
32 OMC Technical Brief - Laser Tracker [online]. Dostupné z: https://www.optical-metrology-

centre.com/Downloads/Tech_Briefs/TechBrief_LaserTracker.pdf. 
33 Tamtéž. 
34 1.5" Laser Tracker SMR Ball Probe Rhino Series Tough Probe - Standard Accuracy SMR. Dostupné 

z: https://www.metrologyworks.store/products/1-5-laser-tracker-smr-rhino-series-tough-probe-standard-

accuracy. 



 

25 

 

V základním provedení mívají tyto nástroje obvykle odchylku vycentrování odrazné 

plochy do 12,5 μm. Provedení s vysokou přesností, které může být označeno jako HP (High 

Precision), dosahuje chyby do 2,5 μm.35 

Vyráběny jsou ve třech základních velikostech: 38,1 mm, 22,2 mm a 12,7 mm. Obvykle 

se velikosti a přesnosti uvádí v palcích. Dostupné jsou také varianty odolné proti rozbití nebo 

s různou úpravou povrchu. Cena se těchto zařízení se pohybuje přibližně od 800 € do 2600 €. 

4.2.2 Dotyková sonda 

Kombinace koutového odražeče a snímacího doteku, zkráceně SRC (z angl. Stylus and 

Retroreflector Combination), je zařízení spojující snímací dotek, který je hojně využívaný ve 

velkém množství metrologických aplikací, a odražeč, jenž zajištuje přesné určení polohy 

nástroje.  

Kombinací těchto dvou prvků dohromady vznikla sonda umožňující měření i bodů jinak 

nepřístupných laser trackeru. Další výhodou je možnost bezdrátového spojení, a tím schopnost 

měřit i na místech nepřístupných pro klasické způsoby kontroly rozměrů. Kladem je také 

možnost výměny dotykových hrotů nebo montáž nástavce pro prodloužení doteku. 

Dle využití můžeme tato zařízení dále rozdělit podle potřebné velikosti nebo délky 

doteku, potřebného rozsahu měření nebo přesnosti.  

Jako první příklad můžeme uvést sondu Leica B-Probe, která se vyznačuje především 

svými menšími rozměry a výbornou přesností ± 20 μm v celém rozsahu. Měřící dosah u tohoto 

přístroje je 20 m, avšak za pomoci mobilního laserového měřícího stroje může být dosah 

rozšířen až na 320 m. Na tomto nástroji ale nenajdeme nastavitelná tlačítka ani jiné prvky 

usnadňující práci.36 

 

Obr. 14) Leica B-Probe37 

                                                 
35 SMR odražeč. Dostupné z: http://www.topmes.cz/technologie/trackery/prislusenstvi/105-smr-odrazec. 
36 Leica B-Probe. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/laser-tracker-systems/leica-

probing-solutions/leica-bprobe. 
37 Leica B-Probe. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/laser-tracker-systems/leica-

probing-solutions/leica-bprobe. 
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Druhým příkladem může být sonda Leica T-Probe. Vyznačuje se především snadným 

nastavením, krátkou dobou přípravy na měření, výměnou dotykových hrotů bez nutnosti 

následné kalibrace, zvukovou a světelnou zpětnou vazbou, ergonomickým tvarem a tím i 

velkým uživatelským komfortem. Přesnost se pohybuje okolo 35 μm a rozsah měření je 60 m.38 

 

Obr. 15) Leica T-Probe39 

4.2.3 Laserový skener 

Obecně je tato kombinace označována jako ODR (z angl. Optical Distance Sensor and 

Retroreflector Combination) a spojuje v sobě optický senzor vzdálenosti a k určení polohy 

v prostoru využívá koutové odražeče.  

Nejčastěji se setkáme s variantou ručního skeneru, který snímá z dané vzdálenosti 

povrch měřené součásti a data odesílá ke zpracování.  V dnešní době, za použití určitých 

technologií, již obvykle odpadá potřeba povrch před měřením speciálně upravovat. Export dat 

probíhá bezdrátově nebo přes propojovací kabel. Nejčastěji je drátová metoda využívána spolu 

s výkonnějšími skenery, které vytvářejí značný datový tok. Z perspektivy maximálního dosahu 

většinou záleží na možnostech samotného laser trackeru. Tato vzdálenost se proto může 

pohybovat od 10 do 60 m.40 

 

Obr. 16) Laserový skener41 

                                                 
38 Leica T-Probe. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/laser-tracker-systems/leica-

probing-solutions/leica-tprobe. 
39 Tamtéž. 
40 LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 [online]. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-

CZ/resource-detail?id=6ab82565-26d6-4573-9575-93c986ec9831&gatedformresult=success. 
41 Hexagon Manufacturing Intelligence Extends Laser Tracker Offering with a New Portable Scanning 

Bundle. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/about-us/news/media-releases/2017/september-

2017/hexagon-manufacturing-intelligence-extends-laser-tracker-offering. 
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Opět na trhu můžeme nalézt široké spektrum variant pro různé možnosti využití. 

Nejčastější využití je při rozměrové kontrole, srovnání fyzického a CAD modelu. Rovněž také 

v reverzním inženýrství. Mezi základní parametry jednotlivých skener patří: 

Pracovní vzdálenost – optimální vzdálenost skeneru od sledovaného povrchu 

Pracovní rozsah – možná odchylka od pracovní vzdálenosti 

Šířka skenování – šířka skenovacího řádku v pracovní vzdálenosti 

 

Obr. 17) Parametry skeneru42 

Dalšími neméně důležitými charakteristikami jsou přesnosti systému či snímací 

frekvence. 

Jako první typ můžeme uvést Leica Absolute Scanner LAS. Jedná se o univerzální 

příruční laserový skener, který svými vlastnostmi spadá do střední třídy. Pracovní vzdálenost 

je v tomto případě 180 mm a pracovní rozsah ± 40 mm. Maximální šířka skenování v optimální 

pracovní oblasti je 220 mm se snímací frekvencí 150 000 bodů za sekundu. Nejistota při měření 

vzdálenosti činí ± 26 μm + 4 μm/m.43 

 

Obr. 18) Leica Absolute Scanner LAS44 

                                                 
42 SKENOVACÍ ŘEŠENÍ: PŘENOSNÉ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ SE SYSTÉMEM LEICA 

ABSOLUTE TRACKER AT960 [online]. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/resource-

detail?id=f53b9259-84cf-4dbc-a575-1b45246893d9&gatedformresult=success. 
43 Leica Absolute Scanner LAS. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/3d-laser-

scanners/leica-absolute-scanner-las-20-8. 
44 Tamtéž. 
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Druhým příkladem může být Leica Absolute Scanner LAS-XL. Toto zařízení je 

především vhodné pro snímání velkých objektů. Nabízí, proti ostatním, velmi velkou pracovní 

vzdálenost a to 700 mm s pracovním rozsahem ± 300 mm. Šírka skenování tímto naroste na 

468 mm, ale snímací frekvence je pouze 143 000 bodů/s. Z tohoto a jiných důvodů je výrazně 

ovlivněna přesnost systému. Při měření vzdálenosti se nejistota dostala na ± 150 μm.45 

 

Obr. 19) Leica Absolute Scanner LAS-XL46 

  

                                                 
45 Leica Absolute Scanner LAS-XL. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/3d-laser-

scanners/leica-absolute-scanner-las-xl. 
46 Tamtéž. 
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5 MOŽNOSTI VHODNÉHO ŘEŠENÍ PRO ZVOLENÝ 

OBROBEK 

Tato část se věnuje příkladovému srovnání a volbě patřičné metody a použitého zařízení pro 

rozměrovou kontrolu vybrané součásti.  

 

Obr. 20) Zvolený obrobek47 

Zvolený díl má rozměry na výšku 2 m, na šířku 1,8 m a na délku 9 m. Kontrolovány 

jsou délky, kolmosti, přímosti a rovinnosti. Tolerance délky nejdelší strany je ± 0,5 mm a 

přímost ± 0,2 mm. Zbytek rozměrů je kontrolován jako netolerované rozměry dle třídy 

přesnosti m pro délkové rozměry a třídy K pro geometrické tolerance. Nejnižší mezní úchylkou 

mezi netolerovanými rozměry je rovinnost a přímost, která dle normy ČSN ISO 2768-2 nabývá 

hodnoty ± 0,8 mm.48 

„Průmyslovou praxí je zvolit měřící zařízení 4 až 10 krát přesnější než nejnáročnější 

tolerance dílů.“49 Dle této premisy požadavek na MPE daného měřícího systému může být 

nejvýše 50 μm. 

5.1 Souřadnicové měřící stroje 

Pro takto rozměrově velký obrobek je velice zúžený výběr možných SMS. Byly vybrány pouze 

ty, do kterých bylo možné tento obrobek umístit. Jednou z možností může být konstrukce 

s horizontálním ramenem. Možnostmi jsou: verze PRO s jedním ramenem od firmy ZEISS 

vybavený nástroji vyšší přesnosti premium nebo DEA TRACER firmy Hexagon. Z variant 

mostové konstrukce přichází v úvahu: DEA LAMBDA SP od firmy Hexagon. Porovnání 

jednotlivých variant se nachází ve vytvořené srovnávací tabulce.  

                                                 
47 Odlitky & Svařence a velké mechanické díly. Dostupné z: http://www.eurocomp-

systems.de/Czech/10.Schweissteile%20&.html. 
48 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: 

Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele. 
49 Jak zvolit souřadnicový měřící stroj. Dostupné z: http://cz.sdfortune.net/info/how-to-choose-

coordinate-measuring-machine-25937625.html. 
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Proměnou L je myšlena nejdelší měřená vzdálenost v milimetrech, v tomto případě 9000 

mm. U všech zařízení je při měření přesnosti použita doporučená dotyková sonda.  

Tab. 1)  Srovnání souřadnicových měřících strojů 

Společnost Carl Zeiss 

Hexagon 

Manufacturing 

Intelligence 

WENZEL 

Group 

Hexagon 

Manufacturing 

Intelligence 

Typ ZEISS PRO50 
DEA 

TRACER51 
RA SERIES52 

DEA LAMBDA 

SP53 

Měřící rozsah X 

(mm) 
10000 9000 Volitelný 4000 

Měřící rozsah Y 

(mm) 
1800 2000 2100 10000 

Měřící rozsah Z 

(mm) 
2100 2100 3000 3000 

Přesnost MPEE 

(μm) 
18+L/125 ≤ 50 45+30L/1000 15+L/45 ≤ 50 5,5+6L/1000 ≤ 30 

Maximální MPEE 

na zvolené součásti 

(μm) 

50 315 50 30 

 

Obr. 21) SMS – DEA LAMBDA SP54 

Obr. 22) SMS – WENZEL RA SERIES55 

                                                 
50 ZEISS PRO® / ZEISS PRO T® Specifications [online]. Dostupné z: 

https://applications.zeiss.com/C1257A26006EFF9E/0/D592D58A2B5FC4CEC1257A45002E8C79/$FILE/PRO

_EN_60_022_0316XII.pdf. 
51 DEA TRACER. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-measuring-

machines/horizontal-arm-cmms/dea-tracer. 
52 WENZEL RA SERIES [online]. Dostupné z: https://www.wenzel-

group.com//content/uploads/2019/05/RA-Serie-Product-Folder_GB_01-20AI03.pdf. 
53 DEA LAMBDA SP. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/coordinate-measuring-

machines/gantry-cmms/dea-lambda-sp. 
54 Tamtéž. 
55 WENZEL RA SERIES [online]. Dostupné z: https://www.wenzel-

group.com//content/uploads/2019/05/RA-Serie-Product-Folder_GB_01-20AI03.pdf. 



 

31 

 

5.2 Laser trackery 

V této kategorii je na výběr z mnohem širší nabídky zařízení. Nabídka příslušenství daných 

modelů se liší podle výrobce, avšak všechny odchylky byly měřeny za pomocí výrobcem 

doporučeného sférického koutového odražeče. Při použití laserových skenerů a jiných nástrojů 

pro měření bude přesnost odlišná. 

Při měření obrobku je zařízení postaveno ve vzdálenosti 2,5 m od středu kontrolované 

stěny. Z tohoto lze vypočíst pomocí Pythagorovy věty největší vzdálenost mezi středem laser 

trackeru a koncem stěny obrobku, kterou označuji jako L2. Na základě tohoto výpočtu je délka 

L2 rovna hodnotě přibližně 5,2 m při zaokrouhlení nahoru. Do výpočtu volumetrické přesnosti 

je L2 vkládáno v metrech. 

Tab. 2)  Srovnání laser trackerů 

Společnost 
API 

Metrology 
Leica 

FARO 

Technologies 
Leica 

Typ 
RADIAN 

PRO56 
AT40357 Vantage58 AT960-SR59 

Maximální měřící 

rozsah (m) 
50 320 60 12 

Volumetrická 

přesnost MPE (μm) 
10 + 5L2 15 + 6L2 20 + 5L2 15 + 6L2 

Maximální MPE na 

zvolené součásti 

(μm) 

36 46,2 46 46,2 

 

Obr. 23) Laser tracker – API RADIAN PRO60

                                                 
56 API RADIAN 3D Laser Tracker Systems [online]. Dostupné z: https://apimetrology.com/wp-

content/uploads/2018/11/2018-API-Radian-3D-Laser-Tracker-Systems-Brochure-Rev_2.pdf. 
57 LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 [online]. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-

CZ/resource-detail?id=8e94e849-b854-4084-af69-21dec534a853&gatedformresult=success. 
58 FARO Vantage: Features, Benefits & Technical Specifications [online]. Dostupné z: 

https://www.propoint.pl/upload/files/TechSheet_Vantage.pdf. 
59 LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 [online]. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-

CZ/resource-detail?id=6ab82565-26d6-4573-9575-93c986ec9831&gatedformresult=success. 
60 Radin Laser Trackers. Dostupné z: https://apimetrology.com/laser-trackers/. 
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6 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Během porovnání metod v kapitole 5 je možné si povšimnout, že při volbě samotných velkých 

souřadnicových systémů je v nabídce pouze omezený sortiment. Pro takto rozměrný a přesný 

obrobek je nutné z pohledu souřadnicových strojů nutné zvolit téměř špičku z nabídky zařízení.  

Velké SMS naleznou své největší využití převážně na škále rozměrů, které nepřekračují 

6 m. Při překročení této hranice odpadá velká část nabízeného sortimentu. Pokud již tento stroj 

splní požadavky na daný rozsah měření, tak dalším problémem bývá přesnost měření. Z toho 

důvodu některé srovnávané stroje nesplnily požadovanou maximální chybu měření. Malá 

nabídka zařízení je zcela logická, neboť přemisťování obrobku na takto uzpůsobené měřící 

zařízení je logisticky i finančně náročné. Proto se tato varianta měření volí spíše 

v odůvodněných případech.  

Naproti tomu nástroje založené na optických systémech si v podmínkách, jaké popisuje 

zvolený obrobek, vedou velice dobře a jmenovitě laser trackery nabízejí široké spektrum 

přístrojů a příslušenství. Nejpodstatnější výhodou laser trackerů proti metodám klasické sériové 

kinematiky je jejich skladnost a kompaktnost. Celé zařízení je možné zabalit do dvou 

přenosných boxů a přemístit na potřebné místo. Díky mobilitě této koncepce není nutné obrobek 

nikam přemisťovat a takto ušetřený čas lze využít například ke zlepšení efektivity výroby.  

Ostatní metody optického měření nebylo z větší části možné použít vzhledem 

k požadovaným vlastnostem obrobku. V ostatních případech, kde jsou součásti rozměrnější 

nebo méně náročné na přesnost, jsou tyto metody hojně využívány.  

Dle mého názoru se bude současný vývoj ubírat se směrem optických řešení. Dalším 

velmi důležitým tématem bude možnost kooperace více samostatných systému pro zajištění 

vyšší přesnosti, opakovatelnosti a rozsahu rozměrů, ve kterém je možné provádět měření.  
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7 ZÁVĚR 

Problematika velkorozměrové metrologie je stále se rozvíjejícím odvětvím, ve kterém lze 

uplatňovat nejnověji získané poznatky. Tyto nově vzniklé možnosti velmi ovlivňují přístup 

a možnosti řešení otázky měření velkých obrobků. 

V této práci je věnována pozornost součástem, které by za pomocí konvenčních metod 

nebyly nebo byly jen stěží měřitelné. Případně jejich požadavky na rozměrovou a geometrickou 

přesnost přesahují schopnosti klasických technik.  

V oblasti sériové kinematiky dochází k soustavnému zlepšování nejistot a vylepšování 

koncepce klasických SMS. Pro využití v přesné velkorozměrové metrologii nabízí pouze 

omezené spektrum zařízení. Tyto stroje jsou vhodné pro velmi specifické formy využití. Jednou 

z hlavních nevýhod obvykle bývá buďto velmi náročné přemisťování obrobku na měřící stroj 

nebo nákladné vybudování zařízení umístěného do pracovního prostoru.  

Optické metody nabízejí jinou formu pohledu na kontrolu takovýchto kusů. Často 

nabízejí možnosti na míru vybrané pro danou součást, která má svá určitá specifika. Při volbě, 

na druhou stranu, je možné zvolit takové stroje, které nabízejí širší spektrum využití a řadu 

vyměnitelných nástrojů kontroly.  

Laserové trackery v tomto odvětví mají nezastupitelnou roli z důvodu relativně 

vysokého rozsahu měření, ale i vysoké přesnosti. Při kontrole velmi přesných částí obrobků, 

lze využít nástrojů s velmi nízkou nejistotou, jako například sférické koutové odražeče. 

V případě požadavku na zvýšení efektivity pracovního procesu je možné zvolit laserové 

skenery, které nabízejí vysokou rychlost kontroly. Neopomenutelné výhodou je také mobilita 

celého systému. 

V přímém srovnání souřadnicových měřících strojů a laser trackerů na mnou zvoleném 

obrobku je patrné, že oproti odhadované ceně jsou laser trackery proti některým SMS stejně 

přesné nebo přesnější.  

Z těchto důvodu předpokládám, že vývoj velkorozměrové metrologie pro velké a přesné 

součásti se bude ubírat směrem využití optických metod založených na bázi laserového 

paprsku. Dalším, z předpokládaných cílů rozvoje, bude kooperativní spolupráce několika 

nezávislých stanic pro získání mnohonásobně lepších parametrů. 
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9.3 Seznam zkratek a symbolů 

VMM - Virtuální měřící zařízení 

VMP - Virtuální měřící proces 

2D - Dvourozměrný 

3D - Třírozměrný 

SMS - Souřadnicový měřící stroj 

CMM - Coordinate Measuring Machine (Souřadnicový měřící stroj) 

CAD - Computer Aided Design (Počítačem podpořený návrh) 

IFM - Laserový interferometr 

ADM - Měření absolutní vzdálenosti 

SMR - Spherically Mounted Retroreflector (Sférický koutový odražeč) 

SRC - Stylus and Retroreflector Combination (Dotyková sonda) 

ODR - Optical Distance Sensor and Retroreflector Combination (Laserový skener) 

MPE - Maximální dovolená chyba  

MPEE - Maximální dovolená chyba při měření rozměru 

 

φ [°] - Úhel elevace 

θ [°] - Úhel azimutu 

L [mm] - Délka nejdelší strany kontrolovaného obrobku v milimetrech 

L2 [m] - Nejdelší vzdálenost laser trackeru od kontrolované plochy v metrech 


