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Abstrakt 
 

       Tato diplomová práce obsahuje základní přehled kontaktních i bezkontaktních metod měření 

používaných v současnosti v průmyslových aplikacích. Na základě stanovených kritérií pro návrh 

měřící stanice pro měření sražení hrany rotačních tenkostěnných součástí je proveden výběr a 

teoretické zhodnocení použitelnosti pro naši aplikaci. V praktické části této závěrečné práce potom 

faktickým měřením tuto použitelnost ověřujeme. Po provedeném vyhodnocení těchto několika 

vzorových měření je nastíněn možný směr při konstrukci stanice. Vše za úzké spolupráce se 

společností MESING.  

 

Klíčová slova 

      Sražená hrana, Rotační tenkostěnná součást, Bezkontaktní metody měření, Kontaktní 

metody měření, Konoskopická holografie, Indukčnostní kontaktní snímač, 1D Triangulace 

 

Abstract 

 

         This diploma thesis consist of basic overview of contact and non-contact measuring methods 

used at present days across industrial Applications. On the base of given specification for designing of 

measuring station for measuring chamfer of rotary components The choice and evaluation of 

theoretical applicability for our application is performed. In the practical part of this diploma thesis 

The applicability is verified. Performance of these a few exemplary measures shows possible way of 

constructional solution. All this in a close cooperation with company MESING.  

 

Key words 
Chamfer of rotary component, Non-contact measuring methods, Contact measuring 

methods, Konoscopic holography, Inductive contact sensor, 1D Triangulation 
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Úvod 
 

S technologickým pokrokem a tím i zvyšujícími se nároky na přesnost, opakovatelnost a 

kvalitu vznikají požadavky výrobních závodů mimo jiné i na stále dokonalejší měřidla a celé 

automatizované měřící stanice.  

Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout možný směr při návrhu konstrukčního řešení 

právě takovéto automatizované měřicí jednotky, která je implementována do již existující výrobní 

linky vyrábějícího ložiskové kroužky.  

Velmi přesná hromadná výroba jako proces vyžaduje propracovaný systém managementu 

kvality, který se snaží neustále optimalizovat a zlepšovat s orientací na zákazníka. Budoucí vznik 

měřící stanice je reakcí na zjištěný a opakující se problém s kvalitou ve výrobě. 
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1. Historie firmy MESING 
 

Firma MESING na českém trhu existuje od počátku devadesátých let. Výzkumný ústav společnosti 

ZVL, zabývající se návrhy a konstrukcí měřící techniky převážně pro ložiskový průmysl byl převeden 

do stejnojmenného státního podniku. Následná privatizace umožnila vznik finální podoby firmy 

MESING, spol. s r.o. 

Z počátku se tato firma zabývala výrobou a konstrukcí měřících prostředků pro ložiskový průmysl. 

V současné době se jejím hlavním zájmem stává návrh, konstrukce a následná výroba celých 

zakázkových měřících stanic s různými stupni automatizace určených pro kontrolu a třídění nespočet 

typů součástí nejen pro v automobilovém průmyslu.  

Návrh těchto stanic probíhá v úzké spolupráci se zákazníkem s orientací na výsledek a splnění 

všech jeho očekávání. K realizaci těchto zakázek zužitkovává společnost MESING své vlastní 

dlouholeté know-how. Součástí měřících stanic jsou mnohdy vlastnoručně vyvíjené komponenty.  
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2. Rozbor problematiky
 

2.1 Vznik problému 
 

Při výrobě daných ložiskových kroužků 

technologický postup společně s

kroužků je přesně broušena s tolerancí několika 

zarovnání obou čel a sražení hrany

celý problém. 

                 Obr. 2.1 - Ložiskový kroužek

Díky přesně vymezenému a velmi krátkému výrobnímu taktu a dalším faktům plynoucím 

z postupu výroby stanovených zákazníkem, může 

vzniku defektu profilu v podobě „schodku“

Některé jeho možné variant jsou zakreslené na obrázku

        Obr. 2.3 - Vada profilu – sražení

oblematiky 

ložiskových kroužků uvedených na obrázku [2.1]

postup společně s příslušnou výkresovou dokumentací. Vnější i vnitřní 

tolerancí několika µm.  Po dokončení této výrobní operace následuje 

sražení hrany, které je realizováno broušením nebo soustružením.

        

Ložiskový kroužek       Obr. 2.2 - Ložiskový kroužek s defektem (červeně)

Díky přesně vymezenému a velmi krátkému výrobnímu taktu a dalším faktům plynoucím 

zákazníkem, může dojít k nekvalitnímu obrobení sražení a tím tedy k

podobě „schodku“, který je znázorněn červenou barvo

Některé jeho možné variant jsou zakreslené na obrázku [2.3] a [2.4]. 

       

sražení       Obr. 2.4 - Sražení s rádiusovým 

2.1] je dán neměnný 

i vnitřní válcová část 

této výrobní operace následuje 

broušením nebo soustružením. Zde vzniká 

 

defektem (červeně) 

Díky přesně vymezenému a velmi krátkému výrobnímu taktu a dalším faktům plynoucím 

obrobení sražení a tím tedy ke 

, který je znázorněn červenou barvou na obrázku [2.2]. 

 

iusovým přechodem 
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Vzniklý defekt během montáže již hotových ložisek do montážních celků prokazatelně zapříčiní: 

 nedolisování ložiska do určené polohy 

 skřížení ložiska v otvoru a nedodržení tolerance pro navazující montážní operace 

 nahrnutí vyčnívajícího materiálu mezi ložisko a jeho pouzdro 

 

  Tato práce se jak patrno již z názvu a úvodu nezabývá technologickým postupem výroby ani 

změnou konstrukce daných součástí. Klade si za cíl zhotovit předběžný směr konstrukčního návrhu 

plně automatizované měřící stanice pro následnou kontrolu především těchto vznikajících úchylek 

tvarů a a dodatečně i výkresových rozměrů součástí. 

 

2.2 Požadavky zákazníka 
 

 

  Počet druhů co do velikostí a případných geometrických alternativ jde do desítek viz. 

[Obr.2.5]. Je tedy zapotřebí měřidlo koncipovat co možná nejvíc univerzálně, aby se mohlo stát 

součástí plně automatizované výrobní linky, kdy by obsluha byla schopná za krátký časový úsek 

měřící stanici přenastavit a s vysokou opakovatelností měřit jiný typ kroužků jiného průměru s jinými 

výkresovými hodnotami sražení.  

 

      

             Obr. 2.5 - Možné varianty kroužků           Obr. 2.6 – Sražení 100x zvětšeno - Solidworks 
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Prioritou je schopnost měřidla rozpoznat nerovnost profilu v požadovaném rozlišení a 

odhalit tak případný defekt viz.[Obr.2.6]. Podrobný výčet požadovaných parametrů stanice je 

uveden v tabulce [1]. 

 

 

Tab.1 

Tyto hodnoty a fakta vyplývají přímo z požadavků zákazníka a jsou spjaty s okolním prostředím. 

 

Dále z poskytnutých informací vyplývá, že pokud daný defekt při výrobě vznikl, je tento vždy 

zjistitelný na více jak ¼ sražení na daném průměru. Není tedy nezbytné kontrolovat dané sražení 

po celém jeho obvodu. Dostačující je provést měření sražení součásti na čtyřech místech, vždy 

po 90°.    

Měřící cyklus má tedy svoji předběžně stanovenou podobu. Z požadavků zákazníky budou mít zásadní 

vliv na volbu použitelných metod měření 3D objektů z následující rešerše. Zohledňovat budeme 

především měřící takt, rozlišitelnost měřící stanice a její opakovatelnost měření.  

  

Požadavek Hodnota 

Opakovatelnost měření  0,008 mm 

Rozlišitelnost  0,001 mm 

Cíl měření 1 - prioritní  Odhalit defekt profilu - zmetkovou součást 

Cíl měření 1- doplňkový  Změřit tolerované rozměry sražení hrany 

Vstup součástí Vibračním zásobníkem - vždy pouze jeden typ kroužku  

Velikostní rozsah součástí D   D= 18 - 126 mm  

Velikostní rozsah součástí L  L = 18 - 50 mm 

Měřící rozsah na jedno nastavení    +/-  2 mm 

Technologická operace výroby  Sražení soustruženo nebo broušeno  

Čas pro přenastavení stanice   Max. 2 min. 

Počet variant součásti  20 - 30 typů 

Max. velikost stanice DxŠxV 2000 x 1400 x 2600 mm 

Bezobslužný provoz Ano 

Automatické vytřídění zmetků Ano 

Měřící takt max. 5 sekund 

Okolní teplota 18-28 C° 

Výstup součástí Hospodárně uložené v přepravkách 

Provoz měřící stanice  Nepřetržitý  
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3. Rešerše  
 

Před samotným návrhem konstrukce měřící stanice je nezbytné provést rešerši v oblasti měřících 

metod a technik měření 3D objektů používaných v celém spektru nejrůznějších průmyslových 

aplikacích. Tato kapitola by nám měla umožnit správně pochopit klady i zápory jednotlivých metod. 

Následně můžeme vybrat tu nejvhodnější a aplikovat.  

Rešerše se zabývá metodami měření 3D objektů a to kontaktními a bezkontaktními.  

 U kontaktních metod je nespornou výhodou poměrně jednoduchá a levná konstrukce 

realizovaná většinou některým z celé škály snímačů, které pracující na mnoha odlišných 

fyzikálních principech. Podrobněji jsou popsány v kap. Jejich velkou výhodou je poměrně 

levná a hlavně spolehlivá konstrukce, která poměrně dobře odolává okolním vlivům. Naopak 

nevýhodou může nutnost fyzického kontaktu měřidla a měřeného objektu. Dále také 

opotřebení vznikající na stykových plochách při dotyku snímače s měřeným objektem a nebo 

interakci vnitřních součástí snímače samotného.. Jejich praktické použití je navíc z principu 

funkce omezeno na použití ve 2D.   

 

 Bezkontaktní metody měření 3D objektů nejsou náchylné na opotřebení, nemají žádné 

mechanické dotykové plochy. K získání informací o vzdálenosti a poloze měřených bodů 

využívají některé z fyzikálních vlastností světla, dále ultrazvuk, rentgenové záření, principy 

magnetismu, kapacity kondenzátorů a dalších.  

Navíc, u optických bezkontaktních metod snímáním měřených objektů kamerou nebo jiným 

snímacím zařízením dochází ke ztrátě informace o třetí ose. Dochází ke transformaci 3D 

scény na 2D obraz - viz.[Obr. 3.1]. Pokud chceme přesto znát informace i o třetím rozměru, 

musíme buď použít více kamera nebo daný objekt snímat jednou kamerou postupně 

z několik pohledů. Oba případy prodlužují měřící čas a vyžadují složitější výpočetní zařízení.   

 

 

Obr. 3.1 – Znázornění ztráty Z- ové souřadnice u optických metod měření 
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Dalším důležitým faktorem je i poměr rozlišitelnosti měření vůči rozměrům objektu a jeho 

vzdálenosti od měřící stanice. Tento je graficky znázorněn na obrázku [3.2]. 

 

 

Obr. 3.2 – Použitelnost bezkontaktních měřících metod  v závislosti na rozlišitelnosti a vzdálenosti 

měřeného objektu. 
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3.1 Bezkontaktní metody měření 
 

3.1.2 Interferometrie 

 

Principem každé interferometrické metody jakožto i této základní je vysílání a následné 

přijímání koherentních svazků světelných paprsků a následný odečet rozdílu v počtu zpětně 

nasnímaných interferenčních kroužků. Většinou se využívá helium-neonového laseru, jehož vlnová 

délka paprsku činí 0,633µm. 

 

  Tyto světelné paprsky rozdělujeme na měřící (předmětové) a referenční. Oba tyto paprsky, 

měřící odražený od předmětu a referenční jsou přivedeny na snímač, kde se opět spojí - interferují.  

Absolutní počet vlnových délek z obrazce nelze určit, sledujeme a měříme, jak se jejich počet mění 

v závislosti na změně vzdálenosti objektu od optické soustavy. Jedná se o komparační měření. 

 

   

Obr. 3.1 – Interferenční kroužky                       Obr. 3.2 – Schéma interferometru 

 

Existují i další a mnohdy pokročilejší metody, využívající princip interferometrie. Jejich praktické 

použití je potom více než specifické [7] a je jim věnováno několik následujících stránek. 
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Interferometrie mnoha vlnových délek 

 

Jedná se o speciální případ interferometrie, kde využíváme synteticky vytvořené frekvence 

vznikající superpozicí dvou velmi podobných vlnových délek blížící se hodnotě absolutně 

konstruktivní interferometrie, viz [Obr.3.3]. 

 

 

Obr. 3.3 – Konstruktivní interferometrie – princip zesilování světelných vln 

 

Za určitých téměř ideálních podmínek je možné měřit absolutní vzdálenosti v přesnosti 

počítající se v nanometrech na vzdálenosti mnoha desítek metrů. Ostatní metody interferometrie 

většinou nejsou schopny měřit absolutní veličiny a už vůbec ne na tak velkou vzdálenost. Nevýhodou 

těchto typů interferometrů je, že dokážou spolehlivě měřit jen v určitém rozsahu daném předem 

elektronicky vytvořenými frekvencemi [9].  

 

 

 

Holografická interferometrie 

 

Další metoda měření 3D objektu a jeho přesnost je přibližně rovna jedné čtvrtině vlnové 

délky použitého světla. Při této metodě spolu nepřímo interferují dvě vlny vyslané v rozdílný čas a 

zachycená na holografické desce, kde dojde k jejich následnému porovnání, měření.  V rozdílný čas 

znamená, že daný měřený objekt „měříme“ před a po působení daného namáhání.  
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Obr. 3.4 - Schéma holografického interferometru.

 

Díky uvedeným principům, porovnávání, nejsou kladeny tak vysoké nároky na kvalitu optické 

soustavy jako při interferometrii

čase. Také zde není tolik patrný vliv prostředí. 

interferometri měřící fázový rozdíl současně vyslaných měřících a referenčních vln

použitím může být zkoumání objektu před a po působení namáhá

 

Dvoufrekvenční interferometrie 

 

V současnosti jedna z

jednofrekvenční interferometrii 

nejméně patrný vliv okolního prostředí. Velmi častým

strojů nebo třeba i měřících stanic.

Na obrázku [3.5] můžeme vidět optickou soustavu měří

frézky. Na českém trhu působí firma EMKOR zabývající se servisem a poradenstvím v

 

     Obr. 3.5 -  Použití interferometru          Obr.

        

Schéma holografického interferometru.                       Obr. 3.5 -  Interferenční obrazec

Díky uvedeným principům, porovnávání, nejsou kladeny tak vysoké nároky na kvalitu optické 

soustavy jako při interferometrii viz [Obr.3.4] vyhodnocující měřenou i referenční vlnu v

čase. Také zde není tolik patrný vliv prostředí. Výsledná přesnost měření je ale o řád horší než u 

interferometri měřící fázový rozdíl současně vyslaných měřících a referenčních vln

koumání objektu před a po působení namáhání viz. [Obr.3.5]

Dvoufrekvenční interferometrie  

současnosti jedna z nejpřesnějších metod vůbec, která navíc oproti klasické 

 dává informaci o směru pohybu měřeného objektu. 

nejméně patrný vliv okolního prostředí. Velmi častým praktickým využitím je seřizová

strojů nebo třeba i měřících stanic.  

ůžeme vidět optickou soustavu měřící přesnost polohování suportu CNC 

obí firma EMKOR zabývající se servisem a poradenstvím v

   

í interferometru          Obr. 3.6 – Zdroj světla     Obr. 3.7 – Monitor prostředí

 

renční obrazec 

Díky uvedeným principům, porovnávání, nejsou kladeny tak vysoké nároky na kvalitu optické 

í měřenou i referenční vlnu v reálném 

Výsledná přesnost měření je ale o řád horší než u 

interferometri měřící fázový rozdíl současně vyslaných měřících a referenčních vln [14]. Praktickým 

[Obr.3.5]. 

která navíc oproti klasické 

dává informaci o směru pohybu měřeného objektu. Také je zde 

praktickým využitím je seřizování obráběcích 

cí přesnost polohování suportu CNC 

obí firma EMKOR zabývající se servisem a poradenstvím v této oblasti. 

 

Monitor prostředí 
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Pro tuto kalibraci používá dvoufrekvenční interferometr typu XL-80 společnosti ReniShaw.  

Měřenými veličinami je přesnost a opakovatelnost najetí polohy jednotlivých os stroje. Výstupem 

z měření je potom protokol dle požadované normy. Tímto je naplněn požadavek jakosti 

na pravidelnou kalibraci [11]. 

 

Nevýhodou všech interferometrů je fakt, že spolehlivě a přesně měří geometrii a vzdálenosti 

na plochách, které jsou kolmé na vysílaný paprsek.  Realizovatelná rychlost měření je vysoká. 

Interferometr uvedené konstrukce,viz [Tab.3.3]. Je schopen měřit změnu vzdáleností u objektů 

pohybujících se rychlostí až 4 m/s [16].  Vliv prostředí je kompenzován monitorem viz. [Obr. 3.7]. 

Schematický nákres celé soustavy potom najdeme na obrázku [3.8].   

 

  

                Obr. 3.8 – Stanice XL-80               Tab. 2 - Základní parametry interferometru XL-80 

 

 

 

Skvrnová interferometrie 

 

Skvrny jsou generovány v případech, kdy je koherentní světlo odraženo od poměrně 

nerovného povrchu. Odražené vlnoplochy, tedy měřící a referenční potom vzájemně interferují 

v závislosti na velikosti případné nerovnosti. Schéma takovéhoto interferometru najdeme na obrázku 

[3.10]. Po zpětném nasnímání jsme schopni vytvořit tzv. skvrnový interferogram uvedený na obrázku 

[3.9]. Na jeho základě potom určujeme drsnost povrchu a jiné úchylky geometrie. Schematický 

nákres principu funkce skvrnového interferometru je na obrázku [14]. 

Parametry 

Použité světlo Červený laser  

Max.rychlost pohybu objektu 4 m/s 

Certifikovaná přesnost  +/- 0,5 µm 

Frekvence snímání dat 50 KHz  

Rozsah měření 40mm - 60 m 

Lineární rozlišitelnost 1 nm 
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Obr. 3.9 - Skvrnový interferogram                       Obr. 3.10 – Schématický nákres skvr. interferometru.  

 

 

 

 

 

 

 

Všechny interferometrické metody měření jsou poměrně rychlé a přesné. Bohužel jsou také 

náchylné na okolní prostředí a nečistoty na měřeném objektu. V pro naši aplikaci by byla jakákoliv 

z nich stěží použitelná. Své hlavní využití nacházejí při měření na větší vzdálenosti než požadujeme. 
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3.1.3 Stereoskopické snímání 

 

Jedná se o optický princip používaný pro měření 2D a 3D objektů. Někdy také hovoříme 

o speciální triangulační metodě. Pro použití této metody je zapotřebí buď minimálně dvou 

nezávislých snímacích zařízení, nebo je s pomocí jednoho snímacího zařízení scéna nasnímána z více 

míst.  

 

 

Obr. 3.11 – Měření vzdálenosti metodou stereoskopického snímání - OLYMPUS 

 

Každé oko vytváří na sítnici vlastní obraz, díky dvěma očím vzniknou i dva stereoskopické 

snímky. Také na našich snímačích je výsledkem snímání několik 2D obrázků, které je možno dále 

zpracovávat a zpětně z nich rekonstruovat snímanou 3D scénu. Nezíská se ovšem kompletní 3D 

scéna, ale jen její viditelná část. 

 

                                    

Obr. 3.12 -  Schematický nákres stereoskopického vidění 
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Pokud známe parametry optické soustavy, jsme schopni dopočítat souřadnice a vzdálenost 

bodu P  Schéma optické soustavy pro metodu stereoskopického snímání je na obrázku [3.12][14]. 

Průkopníkem v této oblasti je společnost OLYMPUS, která v roce 1997 uvedla na trh 

průmyslový endoskop IPLEX FX. viz.[Obr.3.13]. CCD kamera jako snímač je elektronicky rozdělena 

na dvě části. Na každou z nich je přes samostatnou čočku přiváděn obraz. Mikroprocesor odečtem 

pixelů spočítá úhel, který svírá měřený bod s ohnisky čoček. Velkou výhodou je malý průměr sondy 

u konkrétně tohoto videoskopu, který se pohybuje již od průměru 2,4mm. Celé zařízení je odolné vůči 

okolnímu prostředí, je dokonce vodotěsné [12]. 

        

Obr. 3.13 – Znázornění videostopu IPLEX FX společnosti Olympus. 

Nevýhodou, která brzdí vývoj stereoskopického měření a jeho použití v praxi je stále docela 

nízká maximální vzdálenost od objektu, kdy je možné realizovat přesné měření. Jakmile objektiv 

vzdálíme od objektu na více jak 10 - 15mm, celková dosažitelná přesnost měření uváděná +/-0,1mm 

klesá o 20%. 

Z důvodů nízké dosažitelné přesnosti by tato metoda nebyla pro měření v naší aplikaci použitelná. 

 

3.1.4 Rentgenová počítačová mikro-tomografie 

 

U této metody je vždy zapotřebí mít měřený objekt mezi vysílačem a přijímač, které jsou 

u tohoto fyz. principu často nazývané také rentgenka a detektor. Tyto se plynule otáčejí kolem 

zkoumaného objektu za současného emitování brzdného záření anodou rentgenky viz.[Obr.3.14]. 
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Obr. 3.14 - Geometrické znázornění měření rentgenovým 

Objekt je takto prozářen v

intenzita emitovaného záření, která je v

prozářením objektu.  Získáme tak až ně

tzv. Radanovi transformace. Mezi vstupní a výstupní intenzitou CT záření existuje vztah.

kde �� je hodnota intenzity vstupující do soustavy, I je výstupní intenzita, d je tloušťka materiálu a 

je lineární součinitel zeslabení pro oblast jaderné reakce a ionizují

Tato metoda se využívaná nejen ve strojírenství se vyznačuje schopností zobrazovat 

zkoumanou součást v řezech bez porušení. Výstupem měření za použití této metody je série 16

bitových 2D snímků, rentgenových virtuálních řezů objektem, který je za tímto účelem plynule otáčen 

před zářičem(rentgenkou) a v reálném čase snímán detektorem umístěným za objektem.  Počítač je 

následně schopen zpracovat trojrozměrný model součásti.  Měřenou veličinou je

dopadajícího záření, které je vždy menší a odvislé od povahy objektu. Intenzita je dána vztahem.

V současné době nachází své uplatnění nejen v

počítačová tomografie s voxelovým rozlišením, která dokáže 

s rozlišením v řádech 0,1µm. Díky této metodě dokážeme získat kompletní prostorovou informaci o 

objektech, detekovat, vyhodnotit a měřit vnější a vnitřní struktury, nehomogenity, praskliny, porozity 

a nebo třeba i reverzní inženýrství a následný 3D printing.

Na ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v

vybavená laboratoř rentgenové mikro

                                                            

Geometrické znázornění měření rentgenovým zářením

řen v jedné konstantní rovině a po dopadu na detektor je zaznamenána 

intenzita emitovaného záření, která je v závislosti na povaze objektu vždy menší než intenzita před 

prozářením objektu.  Získáme tak až několik tisíc postupných projekcí, které jsou dále 

danovi transformace. Mezi vstupní a výstupní intenzitou CT záření existuje vztah.

��
�
= 	 ��� 

je hodnota intenzity vstupující do soustavy, I je výstupní intenzita, d je tloušťka materiálu a 

el zeslabení pro oblast jaderné reakce a ionizující záření [13]. 

Tato metoda se využívaná nejen ve strojírenství se vyznačuje schopností zobrazovat 

řezech bez porušení. Výstupem měření za použití této metody je série 16

ků, rentgenových virtuálních řezů objektem, který je za tímto účelem plynule otáčen 

reálném čase snímán detektorem umístěným za objektem.  Počítač je 
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dopadajícího záření, které je vždy menší a odvislé od povahy objektu. Intenzita je dána vztahem.
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Tato laboratoř je vybavena unikátní mikro-tomografickou stanicí, zkráceně nazývanou GE.  

Stanice umožňuje měřit vzorky o maximální velikosti Φ500 x 800mm při jeho maximální váze 50kg. 

Dosažitelné voxelové rozlišení se přitom pohybuje v hodnotách menších než 2µm pro RTG trubici o 

výkonu 240kV a detektor typu DXR250 při velikosti plochy snímače 2048x2048 pixelů. Variabilita celé 

měřící stanice je vysoká a využití této technologie pro analýzu nejen strojních součástí je poměrně 

široké. Především zkoumání vnitřní struktury objektu bez nutnosti tento znehodnotit. Pokud je 

struktura zkoumaného vzorku složena z materiálů o rozdílné hustotě, tak z následné rozdílné 

intenzity přijímaného záření jsme pomocí počítače schopni vytvořit digitální řez viz. [Obr.3.15]. 

Dalším využitím je třeba měření koncentrace vměstků u odlitků, viz. [Obr.3.16][22]. 

         

       Obr. 3.15 – Digitální řez objektem                  Obr. 3.16 – Digitální vyobrazení nehomogenity odlitku 

 

Další velmi zajímavou funkcí je schopnost srovnávání teoretického modelu(CAD) 

a skutečného výrobku, respektive jeho modelu vygenerovaného pomocí tomografických dat. Tyto 

dva modely jsou na sebe sesazeny pomocí algoritmu nazývaného Best-Fit. Následně je provedeno 

barevné srovnání kde jsou patrné rozdíly mezi teoretickými ideálními rozměry a skutečnými 

hodnotami viz. [Obr.3.17.]. Na stupnici vpravo je znázorněna inkrementální odchylka od teoretických 

rozměrů. 
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Obr. 3.17 - Počítačové sestavení CAD a topografického modelu – metoda Best Fit. 

Pro naši aplikaci řešenou v této práci je tato metoda mnohem zajímavější pro měření 

rozměrů a geometrických tolerancí. Nevýhodou je dlouhá doba potřebná k měření a vyhodnocení 

dat.  

Extrahovaný povrch může být i tzv. multi-materiálový, po skončení více technologických 

operací můžeme provádět přesné měření výsledků případné nežádoucí deformace. a lze tento 

exportovat do souboru formátu STL, který je běžně používán 3D kreslícími programy a nebo třeba 3D 

tiskárnami. Je tedy možné i zpětně vytvořit reálnou kopii součásti [22]. 

 

         

              Obr. 3.19 - Měření uvnitř otvoru                Obr. 3.20 -  Detekce nehomogenity odlitku 
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Zde je patrná další obrovská výhoda topografických měřících metod a jejich schopnost 

vytvořit model i těch částí, které jsou pro běžné 3D měřící stanice nedosažitelné. Jedná se například o 

osazení ve vnitřním otvoru na obrázku [3.19] a jeho částí jako třeba sražení, rádius viz [Obr.3.20]. 

   

Velmi sofistikovaná, přesná a komplexní metoda s širokým využitím pro měření nejen v průmyslových 

aplikacích. Naneštěstí příliš pomalá a jak už bylo uvedeno výše, je tato až příliš podrobná a schopná 

poskytnou 3D prostorový obraz měřené součásti i z míst, které nejsou viditelné a tudíž měřitelné 

optickými metodami.   

3.1.5 Měřící systém s teodolitem 

 

Jedná se o jedno z nejstarších měření 3D objektů vůbec používanou převážně pro měření 

rozměrných objektů a na velké vzdálenosti. Svoje uplatnění tedy nachází hlavně ve stavebnictví 

a geodézii. Na obrázku [3.21] je jeden z prvních teodolitů vůbec, na obrázku [3.22] je verze  

současnosti. 

3D souřadnice měřených objektů jsou vypočteny z měřených úhlů a ze známé pozice alespoň 

dvou teodolitů. V moderních systémech je nainstalován dalekohled. Dále může být integrován 

i radarový měřič vzdálenosti [14]. 

               

Obr. 3.21 – První teodolit z konce min. století             Obr. 3.22 – Verze současnosti 
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Pro naši aplikaci nepoužitelné. Metoda se využívá pro přesné vytyčování vodorovných 

a výškových úhlů u statických objektů na velké vzdálenosti.  

 

3.1.6 Fokusovací techniky - Konfokální mikroskopie 

  

Zásadním rozdílem mezi běžným a konfokálním mikroskopem je použití odlišných zdrojů 

světla a použití dvojité prostorové filtrace. Běžný mikroskop používá bílé světlo, které je kombinací 

několika vlnových délek a navíc zde figuruje i světlo parazitní. Z nezaostřených rovin přichází 

mnohem více světla než z těch zaostřených.  

U konfokálního mikroskopu jsou měřeným parametrem průměry kroužků vzniklého difrakcí. 

Mikroskop je sestrojen tak, že reflektuje pouze na bodové světlo vlnové délky, které je vytvářeno jako 

součást měřící stanice [Obr.3.24]. Po zaostření na měřící rovinu je objekt snímán bod po bodu 

a následně je z těchto složena celá rovina.  Následně je možné z více rovin odstupňovaných už od 

0,5µm vytvořit 3D mikroskopický obraz objektu. Tento obraz je velmi ostrý a umožňuje nám měřit 

rozměry a určovat souřadnice ve všech třech osách. Příklad použití můžeme najít na [Obr.3.23]. 

 

      Obr.3.23 – Digitální znázornění vrypu – zkouška tvrdosti HRC        Obr.3.24 – Nákres mikroskopu 

Konfokální mikroskop je tedy jakousi metou mezi obyčejným a elektronovým mikroskopem 

co se rozlišovacích schopností týče s opakovatelností měření do hodnoty 0,020µm. Značnou výhodou 
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oproti elektronovému mikroskopu je, že není nutné měření provádět ve vakuové komoře. Na měřený 

objekt navíc nepůsobí elektronové svazky a nedochází tak k jeho degradaci, což může být výhodou 

v lékařství či biologii. Rovněž nám umožňuje objekt pozorovat ve skutečných barvách a u průhledných 

vzorků pozorování vrstev pod povrchem jak patrné na obrázku [3.25]. 

      

                       Obr. 3.25 - Průhledný vzorek     Obr. 3.26 – Křehký lom materiálu 

 

Konfokální mikroskopie je velmi užitečným  metrologickým nástrojem umožňujícím zkoumat 

povrchové defekty technických materiálů, analyzovat výsledky zkoušek tvrdosti, zkoumat křehké 

lomy viz. [Obr.3.26]. Jeho rozlišovací schopnost je na takové úrovni, že jsem schopni dokonce měřit 

drsnosti povrchu až do hodnoty Rz 0,1µm.  

 

Pro naši aplikaci by tato metoda byla více než vhodná, pokud by však zákazník požadoval 

detailní analýzu vzniklého defektu, jeho rozměrů, drsnosti povrchu apod.. Pro stanovení rozměru 

v řádech mikrometrů postačující na odhalení vznikajícího defektu u ložiskových kroužků je až příliš 

mikroskopická a tudíž i pomalá. 

 

3.1.8 Jednobarevné osvětlení předmětu - Triangulace 

 

Fyzikálním principem je odraz světla, které je ovlivněno měřeným objektem.  Měřený  objekt 

nasvítíme většinou pomocí laseru a posléze odražené světlo nasnímáme viz. [Obr.3.28]. Následný 

výpočet je realizován trigonometrií reprezentovaný tzv.triangulačním trojúhelníkem znázorněným na 

obrázku [3.27]. Tedy světelný zdroj – měřený objekt – snímač (CCD kamera).  Na straně zdroje je úhel 
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svíraný s triangulační bází neměnný, kdežto na straně snímače je úhel určen proměnnou pozicí 

odraženého dopadajícího světla. Jedná se do určité míry o spolehlivý, v dnešní době stále 

nejpoužívanější fyzikální princip měření 3D objektů.  

 

  

       Obr. 3.27 – Triangulační báze                 Obr. 3.28 -  Jednobarevné světlení předmětu a snímání - 2D 

 

K nasvícení povrchu měřeného objektu můžeme použít tři základní stupně: Rozlišujeme: 

 světelný paprsek  1D 

 světelný pruh 2D   

 světelný svazek  3D 

 

Triangulace 1D 

 
Metoda 1D triangulace využívá nasvícení povrchu bodovým zdrojem světla, který osvětluje 

povrch měřené součásti (polotovaru) a ve stejném čase je následně odraz snímán kamerou s CCD 

snímačem.   

Bodová triangulace a příslušné snímače jsou v současné době stále nejpoužívanější metodou 

měření 3D objektů. Je tomu tak pro poměrně nízkou cenu, spolehlivost, dlouhou životnost a odolnost 

vůči okolním vlivům. V praxi dosahují tyto snímače účinného měřícího rozsahu od 30mm do 6m [25]. 
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Triangulace 2D 

 

Tato metoda je jistým vylepšením a nebo variantou oproti 1D triangulaci. Tentokrát  je 

používán 2D světelný pruh. Tento je při dopadu deformován v závislosti na nerovnosti povrchu 

objektu a snímán kamerou.  2D profil může být nadále pomocí vhodného software transformován do 

3D obrazu a dále potom vyhodnocován z hlediska požadovaných hodnot viz. [Obr.3.28].   

Jedním z výrobců měřících stanic založených na tomto principu je i švédská firma SHAPELINE. 

Pomocí triangulačních snímačů vlastní konstrukce dokáže dynamicky měřit krátkodobé deformace při 

pohybu válcovaného plechu po stolici.  

 

 

Obr. 3.28 -  2D pasivní triangulace- SHAPELINE 

 

 

Metoda je navíc vylepšena. Vysílány jsou dva paprsky z jednoho místa a v reálném čase jsou 

tyto zpětně nasnímány viz. [Obr.3.29]. Pomocí počítače dojde k přepočtu a porovnání a odfiltrování 

vibrací vznikající pohybem měřeného objektu. Je tedy možné rozlišovat krátkodobé (elastické) 

deformace při rychlosti měření až 0,4m/s a šířce měřícího pásma až 4m [22]. 
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Obr. 3.29 -  Speciální technika 2D pasivní triangulace schopna odfiltrovat vibrace 

 

 

Ze dvou uvedených triangulačních technik zvažujeme použití 1D triangulace. Pro naši aplikaci, 

kde uvažujeme dvojrozměrné měření profilu sražení hrany se zdá být dostačující. Při zvolení 

správného typu snímače s malým průměrem světelného paprsku můžeme získat robustní nástroj pro 

vyřešení našeho problému. Pokud jsou zde patrné některé nevýhody, tak jistá závislost na odrazivosti 

měřeného materiálu a nutný přepočet pomocí triangulační báze. Nejedná se o absolutní měření  

 

3.1.9 Měření doby letu modulovaného světla 

 

Vzdálenost různých bodů měřeného objektu se dá rovněž stanovit z doby letu světelného 

paprsku. Těchto principů se dá s výhodou využít pro měření vzdálenosti pohybujících se objektů 

k následnému dopočítání jejich rychlosti. Systémy založené na těchto principech měří s frekvencí až 

10kHz. Nevýhodou je nízká přesnost způsobená velkou rychlostí světla. V současnosti je stále 

problém  zajistit přesný a stabilní snímač, který by byl schopen toto zvládnout. Využívá se proto jiné 

veličiny, kterou již umíme přesně změřit. Jedná se o změnu fáze měřícího paprsku vůči referenčnímu. 

Pokud je vyslané světlo vhodně modulováno napěťovým signálem z oscilátoru a oba zmíněné paprsky 

po provedení měření srovnáme, z rozdílu fáze dokážeme vypočítat čas, a potom tedy i vzdálenost 

zdroje světla od měřeného objektu.  Schematicky nákres zapojení je na obrázku [3.30]. 
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Obr. 3.30 - Schématické znázornění zapojení pro tuto metodu 

Pro tuto metodu můžeme použít světlo téměř libovolné vlnové délky a je tedy i méně ovlivnitelná 

rušením okolního prostředí [20].   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 3.31 - Vzniklý obraz měřeného objektu 

 

Metoda se jeví na první pohled jako teoreticky vhodná a použitelná pro naši aplikaci. Její 

dosažitelná přesnost by byla dostačující. Nevýhodou, která zamezuje použití tohoto principu je dlouhá 

doba měření. Čas potřebný na vyhodnocení měřeného profilu je nad stanovený limit. 
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3.1.10  Konoskopická holografie 

 

Je další princip bezkontaktního měření 3D objektů, jejich povrchových tvarů a rozměrů 

založený na vzájemné interferenci dvou světelných vln.

který se po dopadu na měřený objek

tato část světla prochází konoskopickým krystalem. 

tzv. subpaprsky a následně dojde k

obrazce, které jsou zaznamenány

. Schematické znázornění 

výhodou této metody může být fakt, že svět

vždy stejnou drahou, nevzniká triangulační báze

hodnoty složitě přepočítávat [8].

 

Obr. 3.32 – Schematické znázornění 

Využitím metody konoskopické holografie v

produkty řady ConoProbe jsou používány 

patentu uvádí, že jeho systémy můžou

na obrázku [3.33]. Uváděná přesnost je od 0,00

že spolehlivě měří v rozmezí +/

na obrázku [3.34]. 

  

Konoskopická holografie  

Je další princip bezkontaktního měření 3D objektů, jejich povrchových tvarů a rozměrů 

vzájemné interferenci dvou světelných vln. Pomocí laseru je vyslán světelný paprsek, 

který se po dopadu na měřený objekt(jeho část) odráží všemi směry, tedy i zpět přes objektiv, kde

prochází konoskopickým krystalem. Tady jsou tyto paprsky rozděleny na 

následně dojde k jejich opětovnému spojení, překrytí. Vznikají

y pomocí CCD snímače a následně vyhodnoceny.

matické znázornění konoskopické holografie najdeme na obrázku 

může být fakt, že světlo použité k měření se ve větší či menší míře pohybuje 

vždy stejnou drahou, nevzniká triangulační báze, jedná se o absolutní měření bez nutnosti naměřené 

[8]. 

Schematické znázornění funkce konoskopického holograf

 

Využitím metody konoskopické holografie v praxi se zabývá i Izraelská firma OPT

jsou používány v mnoha odvětvích průmyslu. Uvedený v

y můžou být použity jak k 1D, 2D tak i 3D měření objektů

Uváděná přesnost je od 0,002mm Mezi největší výhody tohoto systému patří fakt, 

rozmezí +/- 85° od ideálně kolmého odrazu, jak patrné na výstupu z

 

Je další princip bezkontaktního měření 3D objektů, jejich povrchových tvarů a rozměrů 

u je vyslán světelný paprsek, 

t(jeho část) odráží všemi směry, tedy i zpět přes objektiv, kde 

Tady jsou tyto paprsky rozděleny na 

opětovnému spojení, překrytí. Vznikají interferenční 

. 

ázku [3.32]. Obrovskou 

měření se ve větší či menší míře pohybuje 

, jedná se o absolutní měření bez nutnosti naměřené 

 

holografu 

Izraelská firma OPTIMET. Jejich 

Uvedený výrobce a vlastník 

měření objektů, patrné 

Mezi největší výhody tohoto systému patří fakt, 

k patrné na výstupu z měření 
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 Obr.  3.33 -  Možné použití konoskopické holografie                  Obr.3.34 - Záznam z měření 

      

 

Výrobce rovněž uvádí schopnost měření objektů, jehož jednotlivé části můžou být kombinací 

vysoce odrazivých povrchů s těmi prakticky bez schopnosti zpětně paprsek odrazit. U zařízení je 

možnost dle potřeby vyměnit objektiv a příslušnou čočku a rozšířit tak akční rádius zařízení od měření 

nanometrických součástek ve velikosti setin milimetru až po díly velikostí přesahující několik metrů. 

To vše při měřící frekvenci až 9kHz. K dispozici jsou dvě řady vhodné pro statické viz [Obr. 3.34] a pro 

dynamické měření viz [Obr.3.35] [26]. 

 

                                                           

 Obr.  3.34 - ConoScan 4000        Obr. 3.35 - ConoProbe 10                                                             

 

 

Dle uváděných parametrů je tento přístroj teoreticky více než vhodný pro experimentální 

měření sražení hrany ložiskových kroužků. Využijeme širokých možností a dobrého jména firmy 

MESING a zapůjčíme jeden exemplář ConoProbe (150. tis. Kč) k odzkoušení naší teorie použitelnosti.  
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3.1.11  Metoda strukturovaného světla 

 

Principem je aktivní promítání 1D nebo 2D světelného vzoru laserem nebo projektorem. 

V tom samém čase je měnící se světelný vzor snímán kamerou, která bývá blízko u objektivu, i méně 

než je běžný tzv. triangulační úhel 40°. Celý průběh měření je analyzován v reálném čase. Kamera 

tedy sleduje deformace tohoto vzoru a dle určených algoritmů je počítána vzájemně se měnící 

vzdálenost. Může nastat situace, že měřený objekt a jeho tvar budou natolik komplexní, že 

v některých okamžicích se jednotlivé za sebou jdoucí linky můžou na určitý časový úsek skrýt před 

objektivem kamery.  

Tento nedostatek se v současnosti řeší použitím techniky nazvané Multiple laser 

Triangulation neboli MLT.  Místo skenování jednoho bodu za druhým je umožněno snímání více bodů 

najednou. Toto je řešením i nepřesností vznikajících při skenování možným pohybem skeneru nebo 

součásti. Pro ještě větší přesnost a obzvláště u rozměrných objektů můžou být na povrch součásti 

rozmístěny značky zpřesňující celé měření viz. - [Obr. 3.36] [30]. 

 

 

Obr. 3.36 - Scanování strojní součásti 3D Scanerem          Obr. 3.37 – Scanování sochy 

 

Pro naši aplikaci je tato technika nevhodná už z hlediska poskytované přesnosti, která je udávána 

od 40µm.  
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3.2 Kontaktní metody měření 

 

3.2.1  Potenciometrické snímače 

 

Principem je měnící se odpor v závislosti na poloze snímače vůči odporové dráze. S touto 

změnou se mění i výstupní napětí. Snímače polohy postavené na tomto principu dosahují rychlosti 

měření až k 10m.s-1. Jejich životnost se přitom blíží k 10��	cyklů, rozlišitelnost 0,01mm.  

Nelinearita je udávána od 0,05% do 0,3% z rozsahu [9]. 

 

Obr. 3.38 – Potenciometrický snímač 

Nevýhodou je náchylnost tohoto principu měření na změnu teploty a rychlé oscilující 

pohyby až vibrace a nutnost neustálého kontaktu vedení snímače s měřeným objektem. Nedal by 

se tudíž tento za žádných okolností použít. 

3.2.2 Magnetostrikční snímače 

 

Principem funkce těchto snímačů – magnetostrikce, v sobě spojuje dva fyzikální jevy a to 

Wiedermanův a Villariho jev. Ty říkají, že pokud je feromagnetická tenká tyč umístěna v magnetickém 

poli a touto prochází proud, dochází k namáhání této tyče krutem což také znamená, že vlivem 

působení zatížení (deformace) na danou tyč dochází ke změně magnetických vlastností, které jsou 

měřitelné 

 

Obr. 3.39 – Magnetostrikční snímač 
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Detailní popis funkce by byl poměrně složitý. Na českém trhu působí společnost Balluff, která 

se zabývá vývojem a výrobou těchto snímačů [27]. Běžný měřící rozsah u svých snímačů uvádějí v 

rozsazích od 50mm do 7m. při rozlišitelnosti 0,1% z měřícího rozsahu. Uváděná rozlišitelnost je až 

0,001mm při linearitě 0,01% z měřícího rozsahu.  

Pro naši aplikaci jsou nevhodné, opět vyžadují neustálý kontakt vedení snímače s měřeným objektem.  

 

 

3.2.3 Indukčnostní snímače 

 

Feromagnetické jádro uvnitř pevné cívky se pohybuje v závislosti na změně polohy 

dotykového hrotu. Rozdíl v indukovaném napětí zaznamenán voltmetrem a je přepočítán 

na jednotku délky. Rozlišitelnost snímačů založených na tomto principu je k 0,001mm. Kromě vysoké 

přesnosti a opakovatelnosti se vyznačují vysokou spolehlivostí a odolností vůči okolnímu prostředí 

navíc bez jakékoliv závislosti na odrazivosti povrchu měřeného objektu.    

 

Obr. 3. 40 – Indukčnostní snímač  

 

Dotykový hrot tvarově přizpůsobený dané aplikaci je v přímém kontaktu s měřeným 

objektem. Frekvence měření může být až 500Hz.  Jedná se o jedny z nejstarších zde uváděných typů 

snímačů. Robustní, spolehlivý, pro měření jednodušších součástí ideální technika [10][11]. Společnost 

MESING se zabývá vývojem a výrobou vlastních snímačů tohoto typu.  Nákres s popisem typického 

představitele těchto snímačů najdeme na obrázku [3.40].  

 

Většina ostatních kontaktních metod umožňuje pouze měření vzdáleností. Tyto kontaktní 

snímače jsou však schopny měřit i 2D profil s vysokou přesností a opakovatelností při poměrně nízkém 
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výpočtovém čase. Firma MESING disponuje mnohaletými zkušenostmi s touto technikou. Některý 

z indukčnostních snímačů budou použity v praktické části této práce k ověření naší teorie 

použitelnosti. 

 

3.2.4  Magnetoindukční snímače 

 

Tento princip měření vyžaduje připevnění magnetu na měřenou součást. Rozsah měření se 

potom pohybuje v rozsahu do 55mm. Rozlišitelnost do 0,05%. Fakticky převádíme intenzitu 

magnetického  pole vyvolaného pohybem měřeného tělesa na délkové rozměry. Velkou výhodou je 

možnost snímání skrz neferomagnetické materiály [12].  

 

Obr. 3 40 - Magneto-indukční snímač firmy Micro-Epsilon 

 

Velmi odolný princip,  jehož stanovená přesnost může být ovlivněna pouze dalším magnetickým 

polem.  

V naší aplikaci se použít nedá díky poměrně malým rozměrům měřené součásti. Rovněž připevnění 

magnetu na každou součást je velmi těžko proveditelné. 

 

 

3.2.5 Kapacitní snímače 

 

Princip elektrického kondenzátoru a změny kapacity. Na elektrody je přivedeno střídavé 

napětí a mezi těmito začnou proudit siločáry. Pokud se v oblasti působení siločar objeví jiný předmět, 
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dojde ke změně kapacity kondenzátoru, která v konečném důsledku ovlivní fázi výstupního proudu, 

tedy jednoznačně měřitelnou veličinu. 

     

Obr. 3.41 – Kapacitní snímače několika velikostí                              Obr. 3.41 – Vzniklé siločáry 

 

Používají se nejčastěji k určování výšky (hladiny) u sypkých materiálů, měření otáček 

u rotujících součástí. Velkou výhodou je jejich rozlišitelnost, která se pohybuje v řádech 0,001% 

z měřícího rozsahu, který je 0,05– 10mm. Velkou nevýhodou je jejich citlivost na běžné okolní 

prostředí jako například vlhkost vzduch nebo nečistoty měřeného objektu. [10]. 

 Pro naši aplikaci, byť snímače disponují vysokou rozlišitelností, nemůžou být tyto použity 

z důvodu toho, že počítáme s instalováním měřící stanice do výrobní linky. V tomto prostředí by se 

tyto nedostatky zcela jistě projevili.  

 

 

3.2.6 Ultrazkukové snímače 

 

Jeden z nejméně přesných principů snímání vzdálenosti vůbec. Rozlišitelnost těchto snímačů 

jde od 0,2mm a tudíž pro naši aplikaci a vůbec přesné měření požadované ve strojírenství jsou 

nevhodné.  

Principem funkce vysílání zvukových vln o známých hodnotách frekvence a amplitudy a to 

v přesně vymezených časových intervalech. Vlny jsou po odražení od zkoumaného předmětu 

vyhodnoceny na dobu mezi vysláním a zpětným přijetím. U nejpřesnějších snímačů je používán zvuk 

o frekvenci až 80kHz. Obecně je udáván měřící rozsah 0,25 – 6m. S rostoucí vzdálenosti klesá i jejich 

přesnost. 
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Obr. 3.42 - Ultrazvukový snímač společnosti Balluff řady M18 

 

Vývojem a výrobou těchto snímačů se zabývá opět česká firma Balluff. Na obrázku [3.42] 

najdeme jejich ultrazvukový snímač M18 . Firma tyto doporučuje pro použití v silně znečištěných 

prostředích. Velké uplatnění nacházejí při měření cyklických vysokofrekvenčních dějů jako například 

otáčky. Dají se s výhodou použít na krátké vzdálenosti k měření hladiny sypkých materiálů. Jsou zcela 

nezávislé na proměnlivost odrazivosti povrchu měřeného objektu [27].  

Ultrazvukové snímače nemůžeme použít především díky špatné rozlišitelnosti a také 

minimální předepsané vzdálenosti od měřeného objektu. 
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4. Laboratorní měření vybranými metodami 
 

V předcházející kapitole jsme provedli rešerši v oblasti dostupných měřících metod. V závislosti 

na provedeném hodnocení uvedeném na konci každé kapitoly jsme zvolili tři metody měření 3D 

objektu., 

 Triangulace - DI-Soric LAT 61 

 

 Konoskopický holograf - OPTIMET ConoProbe 10 

 

 Kontaktní indukční snímač  - TESA 

Následně provedeme laboratorní měření na ložiskových kroužcích. 

 
 

 

4.1 Experimentální měřící stanice 
 

K měření jsme použili experimentální měřící stanici skládající se z: 

 Snímačů (triangulačního, konoskopického a dotykového indukčního) 

 

 Multimetr zn. Intronix NX 3080   

o 1 až 8 kanálů pro měřící snímače 
o měřící rozsah dif. indukčních snímačů 

±2mm (upravitelné) 
o vzorkovací frekvence až 5000.s-1 
o grafický barevný display 6,5" 640 x 480 

bodů 
o připojení k pc pomocí USB, nebo 

Ethernetu TCP-IP 

 

 

Obr. 4.1 -  Multimetr Intronix. 
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 Měřící stolice vybavená krokovým motorem a výstupem pro připojení odměřovaní v jedné 

ose.    

o Typ SL 101LB-170-S-2,0 

o Un=5V 

o In= 80mA 

 

 

      Obr. 4.2 – Krokový motor stolice                     Obr. 4.3 - Samotná měřící stolice 

 

4.2 Rozměry modelové součásti 
 

 Jak už bylo zmíněno, zákazník požaduje měření několika desítek variant kroužků, kde může 

být sražení broušeno nebo soustruženo. Některé kroužky mají místo sražené hrany na čele rádius. 

Z obdržených modelových součástek jsme zvolili typický vzorek, jehož předepsané výkresové hodnoty 

rozměrů sražení hrany najdeme v tabulce [4.1]. Sražení je soustruženo.                                     

 

Tab. 4.1 – Parametry měřeného kroužku 

 

4.3 Postup měření 

  Našim cílem je provést měření na stejných plochách stejného kroužku za postupného použití 

všech tří vybraných metod. Přechod broušená plocha – sražení – konec sražení. Během měření 

budeme ve stanovených intervalech zaznamenávat dvě na sobě závislé hodnoty a to ve svislé 

a vodorovné ose. 

Typ součástky Délka sražení [mm] Úhel sražení [°] Průměr kroužku 
[mm] 

Opracování 
sražení 

  

Kroužek 1 1 +/- 0,1     32° +/- 2°  38,9   - 0,004  Soustruženo 
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Změnu vzdálenosti ve svislé ose bude detekovat snímač. Druhou hodnotu odměříme 

z vykonaného posuvu měřící stolice. Tyto dvě závislé hodnoty vyneseme do grafů a vyhodnotíme. 

Zajímá nás hlavně opakovatelnost, rozlišitelnost, celková přesnost a v neposlední řadě spolehlivost a 

stálost měřících metod.  

 

4.4.1 Triangulace (1D) - DI-Soric LAT 61 – 30 
 

Triangulační metodu realizovanou snímačem DI-Soric LAT 61. Konstrukčně je koncipován tak, 

že v jedné jednotce najdeme jak vysílač tak přijímač viz. [Obr.4.4]. Jejich vzájemná vzdálenost a úhel, 

který k sobě svírají určují třetí stranu triangulační báze - vzdálenost od měřeného objektu. 

Tento snímač jsme zvolili hlavně z důvodu, že vyzařuje paprsek poměrně malého průměru do 

0,05mm. Malý průměr světelné stopy je nezbytný pro hledání bodu, kde sražení nebo rádius začínají 

a končí. Čím větší světelnou stopu by paprsek měl, tím by disponoval horším rozlišením 

a opakovatelností. Nepřesnost je totiž v našem případě dále stupňována faktem, že neměříme 

ideálně rovnou plochu, která navíc není kolmá a osu měřícího paprsku.                            

     

.     

 

         Obr. 4.4 – DI-Soric LAT 61 - 30   Tab. 4.2 -  Parametry snímače 

 

Triangulační snímač  DI-Soric LAT 61 - 30 

Parametry 

Typ laserového paprsku červený laser 

Třída laseru 2 (IEC 60825-1) 

Provozní napětí 24 V DC ± 10% 

Vlastní spotřeba el.energie < 100 mA 

Průměr svět. paprsku do 0,05 mm 

Rozlišitelnost 2,5 µm 

Vzdálenost od objektu 50 mm 

Měřící rozsah ± 10 mm 

Analogový výstup 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA,  

Voltage drop 2,8 V 

Použitelnosti v teplotách -10 … +45 °C 

Odoslnost proti vibracím 10 ... 500 Hz / 1,5 mm /10 G 

Odolnost vůči par. světlu 3.000 Lux 

Připojení Kabel - 10 pólů 
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Na konzoly jsme umístili snímač a nakonfigurovali tak, že vysílal paprsek mírně mimo 

centrální osu kroužku. Docílili jsme tak zploštění světelného paprsku do tvaru elipsy, čímž jsme tento 

uměle zúžili. Změřili jsme tedy daný přechod, broušená plocha – sražení – konec sražení. Navolili jsme 

rychlost pohybu stolice 0,5mm/s a nechali kroužek podjet pod snímačem přes tento úsek. Pokud by 

tento existoval, zaznamenané hodnoty by se teoreticky v místě přechodu ve sražení změnily.  Tento 

rozdíl by měl být měřitelný díky přednastavené vysoké frekvenci snímání 400Hz.  

            Již po prvních několika měřících cyklech jsou zřejmé jednoznačně špatné výsledky. Triangulační 

snímač v podstatě není schopen poskytnou relevantní data, místy jsou některé zaznamenané 

hodnoty nesmyslné, nulové apod. Vynášení do grafu nemá tudíž význam..  

 

Závěr č. 1: 

Triangulační snímač nevyhovuje pro naši aplikaci a to díky: 

 Přítomnosti třetího rozměru u dané rotační součásti v kombinaci s velikostí paprsku 

používaného laseru.  

 Přechod přes válcovou plochu ke sražení změní triangulační bázi – úhel svíraný mezi paprskem 

a snímačem. V daný okamžik se přesnost měření rapidně zhoršila k hodnotě až 0,1mm.  

 Požadavcích zákazníky, v kterých je uvedena jako možná varianta ložiskového kroužku s 

rádiusem místo sražené hrany. Triangulační snímač by nebyl vůbec schopen ani detekovat 

čelo takového kroužku.  

 

Pro měření rovných ploch a při méně komplikovaných aplikacích je triangulační snímač stále tím 

nejpoužívanějším.  Pro naši aplikaci tento použít nelze. 
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4.4.2 Konoskopický holograf – OPTIMET – ConoProbe 10 
 

Další potencionálně použitelnou metodou je konoskopická holografie realizovaná přístrojem 

ConoProbe 10, tento je vidět na obrázku [4.7]. Celá tato produktová řada umožňuje velmi rychlou 

výměnu čočky zvyšující variabilitu celého zařízení. Technické parametry jsou uvedený v tabulce [4.3].  

 

 

 

 

 

  

 

 

Tab. 4.3 – Parametry holografu ConoProbe 10 

Co se týká měřící stanice, její nastavení zůstává prakticky nezměněno, pouze nahradíme 

triangulační snímač konoskopickýcm holografem a provedeme seřízení svisle nad podélnou osu 

součástky[26]. Zde je obrovská výhoda konoskopické holografie. Dráha paprsku vysílaného se téměř 

rovná paprsku zpětně nasnímanému, viz. jednotná optika na obrázku [4.5]. 

             

Obr. 4.5 – Stejná dráha paprsků  Obr. 4.6 - Svislá poloha nad kroužkem   Obr. 4.7 – ConoProbe 10  

 
Použitá čočka Jiné typy 

Typ objektivu OP 50 OP 16 HD OP 250 

Ohnisková vzdálenost čočky  x x x 

Měřící vzdálenost od objektu  do 44 mm do 12 mm do 250 mm 

Přesnost 5 µm 0,5 µm 80 µm 

Opakovatelnost 1 µm 1 µm 35 µm 

Průměr paprsku 26 µm 3,5 µm 107 µm 

Úhlové pokrytí  150 ° 130 - 150 ° 170 ° 

Max. měřící frekvence 9kHz 

Připojení Eternet 1Q 

Pracovní teplota okolí 18 - 35°C 

Použitý laser Červeny  

Napájení 12V  

Rozměry D x V x Š 0,7kg 
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Není tudíž potřeba tak jako u triangulace dodržet triangulační bázi. Zařízení je ve svislé poloze 

nad součástkou viz [Obr.4.6]. Když zvážíme požadavky zákazníka na měření součástí desítek 

rozměrových variant, odpadla by nutnost přenastavování vzdálenosti snímače od objektu pro každý 

typ ložiskového kroužku.   

Provedli jsme tedy měření a naměřené hodnoty vynesli do grafu na obrázku [4.8], ze kterého 

můžeme učinit závěry. 

 

Obr. 4.8  –  Bodový graf hodnot naměřených přístrojem ConoProbe 10 

Závěr č. 2:  

Konoskopický holograf nelze použít díky: 

 Přítomnosti třetího rozměru a vibracím dochází k velkému rozptylu naměřených hodnot. 

Teoreticky po proložení naměřených hodnot přímkou jsme schopni detekovat přechod ve 

sražení s určitou přesností. Bohužel, odhalitelnost samotného defektu při zvážení jeho výšky 

od 0,005mm a v požadované opakovatelnosti měření je prakticky nemožná. Klidně by se 

mohlo stát, že konoskop defekt v dané délce přeskočí a neodhalí.  

  

 

Konoskop ConoProbe 10 je sice schopen měřit výkresové hodnoty sražení v rozlišitelnosti i 

opakovatelnosti, která by byla třeba dostačující. Námi provedené měření ukazuje nepřesnost měření 
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0,004 - 0,008mm. Pro měření a odhalování případných defektů profilu sražení hrany ložiskových 

kroužků není schopen měřit s dostatečnou opakovatelností. Zvážíme-li navíc prostředí, kde má celá 

měřící stanice fungovat a přítomné vibrace, nebyly bychom schopni zaručit stabilitu celého procesu 

měření.  

4.4.3 Kontaktní indukčnostní snímač - TESA GLL 22 
 

Jedná se o měření kontaktní s využitím upraveného snímače TESA GLL 22, který je na obrázku 

[4.9], jeho udávané parametry najdeme v tabulce [4.4]. Předmětem úpravy byl hrot snímače, 

kuličkový byl zaměněn za ostrý. S předepsaným předpětím jsme tento připevnili na stolici nad 

válcovou broušenou část, začátek celého měření.  Hrot snímače byl navíc vykloněn od své vlastní 

svislé osy o 2-3°  viz. - [Obr.4.10]. Chtěli jsme tak docílit bezprostřední reakce na začátek a konec 

sražení. 

 

 

 

 

Tab. 4.4: Parametry kontaktního snímače TESA GLL 22 

 

         

    Obr. 4.9 – Vyklonění snímače            Obr. 4.10 – Seřízení snímače  Obr. 4.11 – Začátek měření 

Snímač Tesa GTL 22 

Princip funkce Elektromag. indukce 

Lineární vedení kuličkové  

Měřící rozsah 0 - 4 mm 

Opakovatelnost 0,004 mm 

Rozlišitelnost 0,001 mm 

Měřící síla 0,63 N 
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Ve stanovené rychlosti je měřený kroužek pod snímačem posouván přes přechod až ke konci 

sražení, kde přepadne přes okraj a zaznamená tak konec součástky. Reakce snímače jsou 

zaznamenávány opět s frekvencí 400Hz a vyneseny do grafu na obrázku [4.12]. 

 

 

Obr.4.12 - Výsledky měření vynesené do grafu 

 

 

 Přechod mezi lesklým a matným povrchem byl v případě kontaktní dotykové metody zcela 

bezpředmětný. Z grafu je patrná vysoká stabilita. Díky uměle posunutému měřítku osy Y jsou 

v grafu patrné stopy po obrábění - vlnění po přechodu z válcové plochy na sraženou hranu. 

 

 

Výpočet rozměrů sražení: Z téměř 4000 naměřených hodnot exportovaných do programu Excel jsme 

schopni určit geometrické 2D souřadnice začátku i konce sražení.  

 

      Začátek sražení,  Bod A =  [��	; 	y�	] = [0,067 ; 0,081] 

 Konec sražení,     Bod B =  [��	;  ��	] = [1,056; - 0,453] 
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Graficky můžeme celou situaci znázornit pomocí trojúhelníku na obrázku [4.13]. 

 

 

Obr. 4.13 – Grafické znázornění sražení hrany 

 

Následným odečtením absolutních hodnot souřadnic získáváme velikosti stran trojúhelníku a tedy i 
rozměry sražení. 

a	 = 	ǀ��	ǀ + ǀy�	ǀ = 0,534 mm 

b	 = 	ǀ��	ǀ - ǀ��	ǀ = 0,988 mm 

 

Pomocí goniometrických funkcí určíme úhel sražení. 

sin � =
�	

�
	 = 33° 10’ 

Dle námi stanoveného postupu jsme provedli celkem pět měření vždy za stejných podmínek 

a na stejném místě vzorového kroužku. Zjištěnou opakovatelnost měření jsme zanesli do tabulky 

[4.5]. 

 n  měření �̅ Rozlišitelnost 

Kroužek  1 1 2 3 4 5   

Velikost sražení [mm] 0,988 0984 0,985 0,984 0,986 0,985 0,002 mm 

Úhel sražení  [°] 33° 10’ 33° 28’ 33° 16’ 33° 19’ 33° 22’ 33° 22’ +/- 18 ’ 

 

    Tab. 4.5 - Opakovatelnost měření 
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Závěr č. 3:  

Tato metoda se prozatím jeví jako použitelná. 

Tato kontaktní měřící technika se ukázala jako prozatím spolehlivý nástroj pro měření v dané 

aplikaci. Při rozvíjení tohoto směru by pravděpodobně bylo možné vycházet z tohoto principu při 

vývoji požadované měřící stanice. V současné době nejsou k dispozici modelové ložiskové kroužky se 

vzniklým defektem profilu. Výsledky měření nicméně prokázali, že odhalitelnou tohoto defektu touto 

technikou možná je.  
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5. Závěr 
 

Cíle diplomové práce byly ve větší míře splněny. Výsledky provedené rešerše ve vztahu 

k existujícímu problému a požadavkům zákazníka dali vzniknout třem návrhům teoreticky 

použitelných metod měření pro naši aplikaci a k tomu tedy i uzpůsobenému konstrukčnímu řešení 

měřící stanice.  

Následné hodnocení těchto třech vybraných stávajících metod provedené za pomocí 

experimentálního měření osvětlilo možnosti jejich praktické použitelnosti. Poukázalo tím také na 

známý fakt, že v technické praxi je měření sražení hran, v takto malých tolerancích a navíc u rotačních 

součástí, stále velkým problémem.  

 V době těsně před odevzdáním této práce je experimentálně ověřená a použitelná pouze 

jedna metoda měření sražení hrany ložiskových kroužků, tato je realizovaná upraveným kontaktním 

indukčnostním snímačem TESA GTL 22 s příslušenstvím. S vysokou pravděpodobností tato metoda 

také zůstane tou poslední a pokud daná unikátní měřící stanice vznikne, tak bude měřit s využitím 

speciálně pro tuto aplikaci v budoucnu navrženými dotykovými snímači.  

V budoucnu před případným konstruováním měřící stanice by jistě došlo k provedení studie 

v oblasti vhodných automatizačních prvků, které bude daná stanice obsahovat. Případný návrh na 

modernizaci stávajících zařízení v současné době možný není, problematika rozebíraná v této 

závěrečné práci totiž zatím nemá obecně známé řešení. 
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