


 







 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce má za cíl navrhnout metodu vyhodnocení kruhové interpolace použitelnou 
pro měření velkých obráběcích strojů. V práci je navržen matematický postup vyhodnocení této 
metody spolu s filtrací odlehlých hodnot. Dále jsou navrženy a provedeny dva experimenty, 
z jejichž výsledků je v závěru práce sestavena metodika měření využívající navrženou metodu 
vyhodnocení.  

ABSTRACT 

Diploma thesis offers a new approach to the measuring of circular interpolation applicable for 
measurement of large machine tools. In the thesis is proposed mathematical procedure of 
evaluation of this method, together with filtration of outlier measurements. Furthermore, there 
are designed and performed two experiments and in the conclusion of the thesis is composed 
methodology of measuring, which is using the proposed methodology of evaluation. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce vznikla za účelem zjištění použitelnosti mobilního souřadnicového 
měřicího přístroje laser tracker pro měření kruhové interpolace obráběcích strojů.  

Kruhová interpolace je jednou ze základních funkcí každého CNC obráběcího stoje. 
Tato funkce slouží především pro obrábění kruhových tvarů na obráběných součástech, dá se 
však také použít pro diagnostiku přesnosti obráběcích strojů. S vývojem diagnostických 
přístrojů se metoda kruhové interpolace stala expresní diagnostickou metodou přesnosti 
obráběcích strojů.  

Přístroje využívané pro vyhodnocení metody kruhové interpolace mají omezený rozsah 
měření a jejich využití pro měření velkých obráběcích strojů není tak efektivní. Laser tracker je 
mobilní souřadnicový přístroj, který uživateli poskytuje souřadnice měřených bodů v prostoru, 
k čemuž využívá naváděného laserového paprsku. Díky velkému rozsahu měření tohoto 
přístroje je možné měřit s vysokou přesností ve velkém rozsahu rozměrů, což umožňuje jeho 
nasazení pro měření přesnosti velkých obráběcích strojů, na který je možné interpolovat 
kružnice velkých rozměrů. 

V úvodní části práce je blíže vysvětlena metoda měření kruhové interpolace, jsou zde 
také uvedeny přístroje, které jsou pro její měření v současnosti používané. Dále je navržena 
metoda pro zpracování naměřených hodnot a určení odchylek kruhovitosti. Pro ověření 
navržené metody jsou navrhnuta experimentální měření, na jejichž základě je sestavena 
metodika měření a je rozhodnuto o možném použití navržené metody v praxi. 
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2 SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU – KRUHOVÁ 
INTERPOLACE 

Kruhová interpolace obráběcích strojů je v podstatě pohyb nástroje po kruhové dráze o daném  

poloměru v rovině. Zjištění kruhové interpolace lze dosáhnout dvěma metodami, přímou a 
nepřímou metodou. U nepřímé metody zjišťujeme přesnost kruhové interpolace měřením 
přesnosti obrobené válcové plochy. Tato plocha musí být pro tento test již předpřipravena 
takovým způsobem, aby docházelo pouze k minimálnímu úběru materiálu. Princip metody 
spočívá v měření přesnosti kruhu o daném poloměru na daném obrobku pomocí 
souřadnicového měřicího stroje. Do přesnosti této metody se současně promítá hledaná 
nepřesnost obráběcího stroje spolu s nepřesností souřadnicového měřicího stroje a odchylkou 
způsobenou řeznými silami při obrobení měřené plochy. 

Výhodou nepřímé metody je, že do výsledků jsou zahrnuty i vlivy řezných sil. 
Nevýhodou nepřímé metody je její časová náročnost z důvodu obrábění a následného měření. 
Při této metodě také dochází ke spotřebě materiálu kontrolního obrobku, což je spojeno 
s pořizovacími náklady na tento obrobek. 

U přímé metody zjišťujeme přesnost kruhové interpolace přímo měřením přesnosti 
stroje v nezatíženém stavu zpětnovazebním vyhodnocením samotného řídicího systému stroje, 
nebo měřením speciálními měřicími přístroji.  

Výhodou  přímé metody je časová nenáročnost testu a nízké náklady na provedení testu. 
Nevýhodou přímé metody je, že do měření nejsou promítnuty řezné síly a vznik nezbytných 
nákladů spojených s nákupem měřicích přístrojů. 

Pro vykonání kruhového pohybu nástroje při frézování je nezbytná současná činnost 
dvou pohonů lineárních os v rovině, ve které je interpolace vykonávána, přičemž oba pohony 
nepracují stejnou, ani konstantní rychlostí. Pro dosažení kruhového pohybu, naznačeném 
na Obr. 2-1, (pohyb v rovině XY), je nezbytné, aby v bodě A maximálně zrychloval pohon osy 
X. Při pohybu do bodu B postupně klesá hodnota zrychlení tohoto pohonu, až do okamžiku 
jeho zastavení. Pro pohon osy Y platí obrácená analogie, v bodě A má pohon nulové zrychlení 
a při pohybu do bodu B hodnota zrychlení tohoto pohonu roste, a své maximální hodnoty 
dosáhne právě v bodě B, kde je hodnota zrychlení pohonu osy X nulová. 
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Obr. 2-1 Požadavky na zrychlení při kruhové interpolaci [1] 

Zásady měření přesnosti kruhové interpolace na číslicově řízených obráběcích strojích 
jsou dány normou ČSN ISO 230-4. Předmětem normy ČSN ISO 230 jsou zásady zkoušek 
obráběcích strojů. Pro řešení této diplomové práce je však nejpodstatnější pouze jedna z jejích 
částí, a to konkrétně ČSN ISO 230-4 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 4: Zkoušky 
kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. Tato norma je českou verzí 
mezinárodní normy ISO 230-4: 1996. Mezinárodní norma ISO230-4-. 1996 má status české 
technické normy [2]. 

„Část normy ISO 230 specifikuje metody zkoušek a vyhodnocení dvousměrné odchylky 
kruhovitosti, průměrné dvousměrné radiální odchylky, odchylky kruhovitosti a radiální 
odchylky kruhové dráhy, která je tvořena současným pohybem ve dvou lineárních osách [2]. 

 

Pro účely této normy platí následující termíny a definice. 

„Jmenovitá dráha (nominal path) – číslicově řízená a programovaná kruhová dráha 
definovaná svým průměrem (nebo poloměrem), polohou svého středu a jeho orientací 
v pracovním prostoru obráběcího stroje, která může být tvořena úplnou kružnicí nebo jen její 
částí alespoň v rozsahu 90° [2].“ 

„Skutečná dráha (actual path) – dráha vytvořená strojem při zadaném programu pohybu 
po jmenovité dráze [2].“ 

„Dvousměrná odchylka kruhovitosti G(b) (bi-directional circular deviation G(b)) – 
minimální radiální vzdálenost dvou soustředných kružnic (kružnice minimální zóny) 
ohraničující dvě skutečné dráhy, kde jedna je tvořena pohybem ve směru hodinových ručiček 
a druhá dráha pohybem proti směru hodinových ručiček (Obr. 2-2) [2] .“ 
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„Odchylka kruhovitosti G (circular deviation G) – minimální radiální vzdálenost dvou 
soustředných kružnic (kružnice minimální zóny) ohraničující skutečnou dráhu ve směru 
nebo proti směru pohybu hodinových ručiček vrstevnicové dráhy a která může být 
vyhodnocena, jako maximální radiální rozsah okolo kružnice vytvořené metodou nejmenších 
čtverců (Obr. 2-3) [2].“ 

 

Obr. 2-3 Vyhodnocení odchylky kruhovitosti G [2] 

„Radiální odchylka F (radial deviation F) – odchylka mezi skutečnou dráhou 
a jmenovitou dráhou, přičemž střed jmenovité dráhy se zjistí: 

 buď ze středění měřicích přístrojů na obráběcím stroji, nebo 
 nebo ze středicí analýzy nejmenších čtverců, pouze pro celou kružnici (Obr. 2-4) [2].“ 

 

Obr. 2-4 Vyhodnocení radiální odchylky F [2] 

Obr. 2-2 Vyhodnocení dvousměrné odchylky kruhovitosti G(b) [2] 
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„Průměrná dvousměrná radiální odchylka D (mean bi-directional radial deviation D) – 
odchylka mezi poloměrem jmenovité dráhy a poloměrem kružnice vytvořené metodou 
nejmenších čtverců dvou úplných kružnic skutečných drah, kde jedna dráha je provedena 
pohybem ve směru hodinových ručiček a druhá pohybem proti směru hodinových ručiček [2].“  

„Identifikace os – označení os, ve kterých je vykonáván pohyb pro vytvoření skutečné 
dráhy [2].“ 

„Smysl pohybu po dráze – ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček 
pořadí indexů indikuje označení směru dráhy [2].“ 

Na kruhovou interpolaci působí mnoho vlivů ovlivňujících přesnost jejího vykonávání. 
Tyto vlivy lze rozdělit na geometrické odchylky stroje a vlivy číslicového řízení a jeho pohonů. 
Výčet hlavních vlivů bude uveden v následujícím textu spolu s jejich grafickým zobrazením. 

Díky projevům výše uvedených vlivů na kruhovou interpolaci, se tato metoda stala 
jedním ze způsobů diagnostiky přesnosti obráběcích strojů. S rozvojem měřicí a diagnostické 
techniky, jako je např. sytém Ballbar, se tato metoda dokonce stala expresním způsobem 
diagnostiky stavu obráběcích strojů z pohledu jejich přesnosti. 

2.1 Diagnostické možnosti metody kruhové interpolace 

Vyhodnocením kruhové interpolace získáme přehled o stavu obráběcího stroje také díky 
grafickému znázornění odchylek v grafu. Na tvar výsledného grafu působí více či méně určité 
vlivy, jejichž správným rozpoznáním v grafu lze lépe rozhodnout o způsobu jejich možného 
omezení, nebo dokonce jejich úplného odstranění. Stručný popis těchto vlivů, jejich příčin 
a možností jejich odstranění je spolu s grafickou interpretací těchto vlivů uveden v dalším textu. 

 

Vliv progresivních odchylek lineárního nastavení polohy 

K těmto odchylkám dochází, pokud je pohyb v jedné ose dlouhý, popř. krátký a v druhé ose se 
pohyb nemění, pak kruhová dráha přejde na dráhu eliptickou (Obr. 2-5) [2].  

Příčin této chyby je několik. Pokud byly pro měření použity kompenzace lineární chyby, 
pak jejich nesprávné nastavení způsobí tuto chybu. Dále může být tato chyba způsobena 
špatným upevněním pásku měřítka, který může být povolený, nebo příliš napnutý. Další 
příčinou je chybná osa kuličkového šroubu, nebo jeho přehřívání a následná chyba jeho rozteče. 
Na samotný stroj však může působit úhlová chyba, která způsobuje házení v měřené rovině. 
Důvodem této chyby je nepřímost, nebo nedostatečná tuhost vedení osy. Tato chyba má 
za následek výrobu součástí, které budou vykazovat rozměrové chyby. Pro odstranění chyb 
nastavení polohy je nutné překontrolovat správné nastavení kompenzačních hodnot kolineární 
chyby, správné napnutí pásku měřítka osy. Dále je nutné zkontrolovat stav kuličkového šroubu, 
a zda se nepřehřívá. V případě potřeb je nutné jej opravit, nebo vyměnit. Vedení stroje je nutné 
zkontrolovat, zda jsou v dobrém stavu a zda jsou přímá, v případě potřeby je nutné provést 
jejich vyrovnání, popřípadě jejich výměnu [38].  
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Obr. 2-5 Vliv krátkého a dlouhého pohybu v ose na kruhovou dráhu [2] 

Vliv nekolmosti os 

Nejsou-li na sebe osy měřené roviny kolmé v poloze, v níž je prováděn test, a úhel mezi nimi 
je větší, nebo menší než 90°, kruhová dráha se změní na elipsu se skloněnými osami pod úhlem 
±45°. Přičemž se předpokládá, že odchylka kolmosti je pouze odchylkou v měřené rovině 
(Obr. 2-6) [2]. 

Další možností je, že ke sklonění os dojde v důsledku nevyrovnání stroje, a software to 
interpretuje, jako chybu kolmosti. Osa deformace zůstává skloněná pod stejným úhlem pro oba 
směry měření, přičemž velikost deformace není ovlivněna posuvem stroje. Chyba kolmosti má 
za následek nemožnost dosažení kolmosti při obrábění čelních ploch. Pro odstranění chyby 
kolmosti je nutné provést měření několikrát v různých místech pracovního prostoru, aby se 
zjistilo, zda se jedná o lokální chybu kolmosti, nebo o chybu stroje, jako celku. Pokud je touto 
chybou zatížený celý stroj, je nutné provést vyrovnání os stroje. Pokud jsou vedení stroje 
opotřebené, je nutná jejich výměna [38]. 

 
Obr. 2-6 Vliv nekolmosti os na kruhovou dráhu [2] 

 

Vliv periodických odchylek 

Kruhové dráhy jsou ovlivňovány periodickými odchylkami, které se projeví, jako neeliptická 
odchylka od kruhové dráhy (Obr. 2-7) [2]. 

V grafu se tato chyba zobrazí, jako cyklická sinusová chyba, jejíž amplituda a frekvence 
zůstává stejná v celém grafu. Příčinou této chyby může být nerovnoměrné stoupání závitu 
kuličkového šroubu, excentricita odměřovacího systému, excentrické uložení kuličkového 
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šroubu, nebo chybná montáž odměřovacího systému. Tato chyba se neprojeví v celém grafu. 
Při měření ve směru hodinových ručiček se tato chyba nejvíce projevuje ve druhém a ve třetím 
kvadrantu, při měření proti směru hodinových ručiček se tato chyba nejvíce projevuje v prvním 
a ve čtvrtém kvadrantu. Periodická chyba má za následek výrobu součástí, které budou 
vykazovat rozměrové chyby. Pro odstranění chyby je nutné použít diagnostickou analýzu, 
pomocí které zjistíme, zda se jedná o chybu spojenou s kuličkovým šroubem, nebo problém 
s vyvažováním. V případě problému s kuličkovým šroubem je nutné jeho seřízení, 
nebo seřízení odměřovacího systému. V případě problému s vyvažováním je nutné jeho 
seřízení [38]. 

 
Obr. 2-7 Vliv periodické odchylky v ose Z [2] 

Vliv chyby reverzace 

Při výskytu axiální chyby reverzace v pohonu, se v grafu tato chyba projeví jako schody 
v bodech reverzace [2]. Příčinou této reverzační chyby může být vůle ve vedení, která 
způsobuje pohybový skok při změně směru pohybu stroje (Obr. 2-8). Další příčinou může být 
hystereze odměřovacího systému. Důsledkem axiální vůle stroje je, že stroj vykoná skok 
dovnitř interpolované dráhy (záporná axiální vůle), nebo vytvoří krátkou plošku (kladná axiální 
vůle). K odstranění záporné axiální vůle je nutné zkontrolovat, zda jsou správně nastavené její 
parametry v řídící jednotce a musíme se zároveň ujistit, že stroj není ovlivněn hysterezí 
odměřovacího systému. Poté je možné odstranit vůle ve vedení stroje, což může znamenat 
výměnu opotřebených součástí. K odstranění kladné axiální vůle je nutné její vymezení 
v pohonu a ve vedení stroje, což může znamenat výměnu opotřebených součástí [38]. 

 

Obr. 2-8 Schody v bodech reverzace [2] 
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Při použití měřítka pro zpětnou vazbu, nebo použití kompenzace reverzace v CNC 
řídicím systému může naopak dojít k tvorbě špiček v bodech reverzace (Obr. 2-9). Jejich 
velikost je nezávislá na nežádoucí mechanické vůli a časovém zpoždění [2]. 

  
Obr. 2-9 Špičky v bodech reverzace [2] 

K této chybě dochází v bodech obratu lineární osy, tedy v bodech, kde se mění směr 
pohybu osy, a dochází k chvilkovému zastavení osy. Příčinou této chyb může být nepřiměřený 
točivý moment v bodě obratu, nepřiměřené zpoždění servosystému stroje u kompenzace axiální 
vůle, nebo nedostatečná odezva servosystému v bodě obratu. Tato chyba má za následek vznik 
malých plošek v bodech obratu [38]. 

Pokud je stroj vybaven řídicím systémem se schopností eliminace špiček, můžeme 
pro odstranění této chyby použít tuto kompenzaci. Další možností je proměření stroje 
při různých rychlostech posuvu a zjištění, jak se při které rychlosti tato chyba projevuje. 
Pro obrábění součásti na čisto, pak použijeme rychlost posuvu, při které se chyba projevuje 
nejméně [38]. 

Vliv zrychlení v osách  

Se zvyšující se rychlostí posuvu se zároveň zvyšuje zrychlení v osách. Toto chování pohonu 
může způsobit zmenšení amplitudy pohybu při vyšších frekvencích při větších rychlostech 
posuvu. Následkem je, že dochází k vytváření menších průměrů drah, než je průměr dráhy 
jmenovité (Obr. 2-10) [2]. 

 
Obr. 2-10 Vliv zrychlení v osách [2] 

Speciální řídicí algoritmy číslicového řízení dokáží vytvořit větší kružnici při větších 
rychlostech posuvu, než jaká odpovídá jmenovité dráze, čímž kompenzují vliv zrychlení 
v osách [2]. 
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Vliv nesprávného seřízení zesílení polohové zpětné vazby (sledování různých chyb) 

Projeví-li se různé chyby na sledovaných osách, dochází ke změně kruhové dráhy v dráhu 
eliptickou s osami skloněnými pod úhlem ±45°. Při zvyšování rychlosti posuvu, dochází 
ke zvyšování eliptické odchylky od kružnice (Obr. 2-11) [2]. 

 
Obr. 2-11 Vliv růžných sledovaných chyb [2] 

2.2 Měřicí přístroje používané na měření kruhové interpolace 

Vývojem přístrojů vhodných pro měření kruhové interpolace se zabývá několik světových 
výrobců, z nichž někteří budou uvedeni v dalším textu spolu s některými přístroji. 

 

Renishaw Ballbar QC20-W 

Měřící systém Ballbar od společnosti RENISHAW (Obr. 2-12) je jedním z nejrozšířenějších 
nástrojů pro testování přesnosti obráběcích strojů. U svých uživatelů si našel velikou oblibu 
především díky poměrně jednoduchému principu testování stroje, a z části také díky rychlosti, 
s jakou dokáže určit přesnost testovaného stroje. 

Samotný systém Ballbar prošel od svého vzniku, téměř před 20 lety, mnohými změnami, 
což ze současného model QC20-W dělá precizní diagnostický nástroj. 

Celý systém sestává ze samotného Ballbaru (teleskopický lineární senzor s přesnými 
kuličkami na obou koncích) a magnetických držáků (jeden pro pevné upnutí do vřetene stroje, 
druhý pro upnutí na desku pracovního stolu stroje). Oba držáky v sobě obsahují přesné 
magnetické misky pro upevnění senzoru a jeho přesné vedení během použití. Toto uspořádání 
umožňuje měření i nepatrných změn poloměru naprogramované kruhové dráhy okolo držáku 
upnutého na stole stroje [35]. 

Nasbíraná data jsou odesílána do počítače, kde software Renishaw určí celkové hodnoty 
přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) způsobem odpovídajícím mezinárodním 
standardům, jako je ISO 230-4, ANSI/ASME B5.54, popřípadě podle protokolu analýzy 
vyhodnocení společnosti Renishaw. Tento protokol používá unikátní matematické analýzy 
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pro diagnostiku mnoha dodatečných chyb z množiny naměřených lineárních hodnot. Data jsou 
zobrazena jak graficky, tak také v číselné podobě pro podporu diagnostiky [35]. 

Tento měřící systém čerpá z dlouholetých zkušeností společnosti s měřením Ballbarem 
a nabízí výraznou výkonnost a provozní výhody: 

- bezdrátová bluetooth technologie přenosu dat zaručuje, že nedojde k potížím s kabelem,  
- bardware a software umožňuje měření oblouku v rozsahu 220° (Obr. 2-13), 
- rychlejší čtení dat pro lepší analýzu na malém testovacím kruhu a vysoké rychlosti 

posuvu [35]. 
Standardní sada QC20-W zahrnuje 100 mm dlouhou sestavu Ballbaru s 50, 150 a 

300 mm dlouhými prodlužovacími nástavci. Sestavení Ballbaru s různou kombinací 
prodlužovacích nástavců nám umožní provádět testy o poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 
550 a 600 mm [35]. 

Obr. 2-12 Renishaw Ballbar QC20-W [35] 

Obr. 2-13Renishaw ballbar QC20-W - úhlový rozsah [35] 
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API Ballbar  

Firma API (Automated Precision Inc.) je další firmou, která se zabývá mimo jiné také výrobou 
systémů Ballbar (Obr. 2-14). Princip jejich funkce je shodný s Ballbarem od firmy Renishaw. 
Oproti Ballbaru od Renishaw, má však API Ballbar nevýhodu spočívající v přenosu měřeného 
signálu po kabelu. Kabel se v průběhu testu kruhové interpolace může namotávat, a tím ovlivnit 
průběh testu a ovlivnit výsledky celého měření [17]. 

 

Rozsah měření: do 1 500 mm 

Rozlišení snímače: 0,25 µm 

Přesnost snímače: 0,5 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidenhain mřížkové snímače KGM 181 a KGM 182 

Mřížkové snímače (Obr. 2-15) dynamicky testují polohovou přesnost CNC řízených obráběcích 
stojů. Jsou schopny vykonávat testy kruhové interpolace, nebo také testy volného tvaru ve dvou 
osách. Bezkontaktní měření, které vylučuje například vůli spojení, je jednou z výhod těchto 
snímačů. Další nespornou výhodou je, že do výsledků měření kruhové interpolace na malých 
poloměrech nejsou zanesené chyby způsobené geometrií stroje [26]. 

Celý snímač je složen ze dvou částí, měřící desky umístěné na kovové montážní desce 
a snímací hlavy, která se upevňuje do držáku nástroje. Během měření se snímací hlava pohybuje 
nad křížovou mřížkou, aniž by docházelo k mechanickému kontaktu součástí. Pomocí 
nastavovací folie se nastaví vzdálenost mezi snímací hlavou a křížovou mřížkou na 0,5 ± 0,05 
mm. Optimalizace snímacích signálů lze dosáhnout přesnějším nastavení pomocí šroubů 
na snímací hlavě. Tyto signály jsou zobrazovány pomocí vyhodnocovacího softwaru ACCOM 
na PC [26]. 

 

Rozsah měření: 70 mm (KGM 181), 115 mm 
(KGM 182) 

Přesnost měření:   ± 2 µm 

Rychlost pohybu při měření:  do 80 m/min 

 

 

Obr. 2-14 API ballbar [18] 

Obr. 2-15 Heidenhain mřížkový snímač [26] 
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2.3 Laser Trackery 

Mnoho průmyslových odvětví, jako je automobilový nebo letecký průmysl, musí přesně měřit 
prostorové souřadnice na velkých dílech. Stále více oblíbenou cestou, jak toho dosáhnout je 
s použitím univerzálního laser trackeru, zařízením, které bylo vyvinuto na konci 80. let 
minulého století. Jak již samotný název zařízení naznačuje, laser tracker měří souřadnice 
pomocí navádění laserového paprsku do reflektivního terče zvaného reflektor, který je 
v kontaktu s měřeným dílem [31]. 

V současné době, mnoho zařízení dokáže měřit souřadnice. Každé toto zařízení se 
nejlépe hodí pro konkrétní aplikaci. Tradiční souřadnicové měřící stroje dokáží opakovaně 
měřit souřadnice s vysokou rychlostí a přesností. Avšak tyto stroje jsou nemobilní, limitované 
v měřícím rozsahu a pro velké rozsahy jsou drahé. Rychlost a přesnost jejich měření je dělá 
velmi populární pro kontrolu malých a středně velkých dílců [31]. 

Pro měření středních a velkých dílců jsou preferovány mobilní souřadnicové stroje. 
Mobilní měření souřadnice se provádělo převážně použitím teodolitů, absolutními stanicemi 
(teodolity vybavení elektronickým měřením vzdálenosti), kloubovým ramenem 
souřadnicového měřícího stroje a fotogrammetrií. Každé toto měření má svoji nevýhodu. Laser 
trackery vynikají tím, že poskytují vysokou přesnost, vysokou rychlost a snadné použití [31]. 

Trackery vyžadují pouze jednoho operátora. Často zlepšují metodu měření souřadnic 
a vytvářejí tak zcela nové možnosti metod měření [31]. 

Výrobců laser trackerů je na světě několik, přehled jednotlivých modelů od hlavních 
výrobců, Leica, API, FATO, je stručně uveden v kapitole 2.3.2. 

 

2.3.1 Jak laser tracker pracuje 
Měření laser trackerem je v podstatě poměrně jednoduché na pochopení: tracker odměřuje 
vzdálenost a dva úhly. Z trackeru je vyslán laserový paprsek směrem k reflektoru, umístěném 
na měřeném díle. Odražený paprsek se vrací po své dráze zpět do trackeru. Druhy reflektorů se 
od sebe vzájemně liší, avšak nejvíce populární je koutový odražeč. Po vstupu paprsku zpět 
do trackeru jde jeho část do měřiče vzdálenosti, který vyhodnotí vzdálenost reflektoru 
od trackeru. Měřič vzdálenosti může být dvojího typu, buď interferometr, nebo absolutní 
dálkoměr [24]. 

Laser tracker v sobě zahrnuje dva úhlové encodery. Tyto encodery měří úhlovou 
orientaci dvou mechanických os: svislá osa (osa azimutu) a vodorovná osa (osa elevace). 
Hodnoty natočení enkoderů a vzdálenosti jsou dostatečné pro přesné určení středu reflektoru. 
Díky kulovému designu reflektoru, jehož střed je vždy v pevně dané vzdálenosti od měřeného 
povrchu, takže souřadnice na povrchu, nebo bodu, měřeného reflektorem jsou snadno získány. 
Měření vzdáleností může být inkrementální nebo absolutní. Inkrementální měření vzdálenosti 
je realizováno pomocí interferometru a frekvenčně stabilizovaného, helium-neonového 
laseru [24]. 

Laserový paprsek je rozdělen na dva dílčí paprsky. Jeden tento paprsek putuje přímo 
do interferometru (referenční), druhý paprsek (měřící) putuje z trackeru, odráží se v reflektoru 
a na zpáteční cestě vstupuje do interferometru. Uvnitř interferometru dochází k interferenci 
(fázovému posunutí) obou dílčích paprsků. Každé posunutí reflektoru způsobí změnu 
interferenčního posunutí, které je vyhodnoceno elektronickými obvody a stanovuje vzdálenost 
uraženou měřícím paprskem [24]. 
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Další funkcí trackeru je funkce navádění laserového paprsku. Tracker míří paprskem 
do požadovaného směru díky natočení mechanických os. V mnoha aplikacích tracker uchovává 
laserový paprsek centrovaný na střed pohybujícího se reflektoru. Tohoto je docíleno pomocí 
oddělení části vracejícího se paprsku a jeho nasměrování na detektor polohy. Pokud nesměřuje 
paprsek do středu reflektoru, tento oddělený paprsek také nesměřuje do středu detektoru polohy, 
což má za následek vznik chybového signálu. Tento signál ovládá rotaci mechanických os, 
což vede k natočení trackeru do takové pozice, ve které bude paprsek směřovat opět do středu 
reflektoru [24]. 

Celý tento proces je vykonáván až 1000x za sekundu, což trackeru umožňuje pracovat 
s vysokou přesností v kombinaci s vysokou dynamikou. Schematicky je celý princip znázorněn 
na Obr. 2-16. 

 

2.3.2 Přehled dostupných laser trackerů 
V  oblasti laser trackerů má dílčí společnost firmy Leica, konkrétně Leica Geosystems, která se 
specializuje na měřící techniku, světové prvenství, neboť první laser tracker určený 
pro průmyslové využití byl vyroben v roce 1990 právě touto firmou. V současné době je tato 
firma jedním z předních výrobců laser trackerů. 

 

Obr. 2-16 Princip funkce laser trackeru - přeložený [31] 
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Leica Absolute Tracker AT402 

Tracker AT402 (Obr. 2-17) je mobilní souřadnicový měřicí přístroj, 
který je napájený z vestavěné baterie. Celý měřící systém váží 
necelých 8 kg, a je upravený i pro práci v nejnáročnějším 
prostředí [27]. 

Rozsah:   160 m 

Úhlová přesnost:  ±15 µm + 6 µm/m 

 

 

 

 

 

Leica Absolute Tracker AT901 

Tracker AT901 (Obr. 2-18) je tracker, pro který je 
navrhována metoda kruhové interpolace, která je 
součástí této práce. Tento tracker se automaticky 
uzamyká na reflektor v okamžiku, kdy se reflektor 
objeví v zorném poli naváděcího senzoru. Rozsah 
měření tohoto přístroje je do 160 metrů [28]. 

Rozsah:   80 m 

Úhlová přesnost:   ±15 µm + 6 µm/m 

Přesnost interferometru: ±0,5 µm/m 

 

 

 

 

 

Leica Absolute Tracker AT930 

Tracker AT930 (Obr. 2-19) je vybavený absolutním interferometrem 
a vysokorychlostní měřící schopností. Absolutní interferometr 
umožňuje rychlost měření jako u interferometru spolu s přesností 
absolutního dálkoměru. Při měření podporuje rychlost až 1000 
měřených bodů za sekundu [29]. 

Rozsah měření:  160 m 

Úhlová přesnost:   ± 15 µm + 6 µm/m 

Přesnost AIFM:   ± 0,5 µm/m 

 

 

 

Obr. 2-17 Laser tracker Leica AT402 [27] 

Obr. 2-18 Laser tracker Leica AT9001 [28] 

Obr. 2-19 Laser tracker Leica AT930 [29] 
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Leica Absolute Tracker AT960 

Tracker AT960 (Obr. 2-20) je postavený osvědčenou technologií, 
váží méně než 14 kg a umožňuje měření v rozsahu až 120 m (ø). Je 
kompatibilní s reflektory, stejně jako s doplňkovým příslušenstvím, 
jako je Leica T-Probe, Leica T-Scan nebo Leica T-Mac, 
což umožňuje jeho všestranné využití [30]. 

Rozsah měření:   60 m 

Úhlová přesnost:   ± 15 µm + 6 µm/m 

Přesnost AIFM:   ± 0,5 µm/m 

 

 

 

 

API Tracker3 Laser Tracker 

Díky pevné konstrukci a kompaktnímu sestavení je tento laser tracker 
nejmenším přístrojem na trhu (Obr. 2-21). Vyrábí se ve 3 provedeních, 
pro měření do 30, 80 a 120 m [15]. 

Systémové rozlišení:  0,1 µm 

Úhlové rozlišení:  ±0,018 úhlových sekund 

Úhlová přesnost:  3,5 µm/m 

Rozlišení laseru:  0,08 µm 

 

 

 

 

API Omnitrac 2 

Vestavěná baterie a pevná konstrukce umožňují tomuto trackeru 
nasazení i v náročných podmínkách jakéhokoliv průmyslu 
a pracovat až po dobu 6 hodin bez nutnosti dobití baterie. Dále je 
vybavený bezdrátovým rozhraním (wifi), takže pro přenos dat 
není potřeba žádný kabel (Obr. 2-22) [33]. 

Rozsah měření:  80, 100 m 

Přesnost měření:  ± 15 µm + 1,5 µm/m 

Systémové rozlišení:  0,02 úhlových sekund 

Úhlové rozlišení:  ±0,018 úhlových sekund 

 

 

 

 

Obr. 2-21 Laser tracker API Tracker3 [15] 

Obr. 2-20 Laser tracker Leica AT960 [30] 

 

Obr. 2-22 Laser tracker API Omnitrac 2 [33] 
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API Laser Tracker Radian 

Tento tracker umožňuje více způsobů umístění: normálně, bokem, 
vzhůru nohama nebo přímo na měřenou součást (Obr. 2-23) [36]. 

Rozsah měření:   50 m 

Systémové rozlišení:  0,1 µm 

Přesnost statických měření: ± 10 µm  

Úhlové rozlišení:   ±0,018 úhlových sekund 

 

 

 

 

 

Faro Laser Tracker Vantage 

Laser tracker od firmy FARO (Obr. 2-24). Tato firma nabízí 
jako rozšiřující příslušenství TrackArm – měřící ruka pro měření se 
6 stupni volnosti (6DoF) [21]. 

Rozsah:   80 m 

Přesnost (MPE):  16 µm + 0,8 µm/m 

Rozlišení:   0,5 µm 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Přehled dostupných reflektorů 
Pro umožnění všestranného nasazení laser trackeru bylo také nezbytné navržení několika typů 
reflektorů, které jsou určeny pro konkrétní použití.  

 

Reflektor RRR (Red-Ring Reflector) 

Reflektor RRR (Obr. 2-25) je vyrobený z oceli se zušlechtěným 
povrchem. Kulový tvar reflektoru je vyroben s vysokou přesností 

na kulovitost (≤ 3��). Optická část reflektoru je chráněna 
odnímatelným červeným kroužkem [16] . 

Zorný úhel reflektor:   ±30° 

Nejčastější použití – kontaktní měření dílů 

Obr. 2-23 Laser tracker API Radian [36] 

Obr. 2-24 Laser tracker Faro Vantage [21] 

Obr. 2-25 Reflektor RRR [16] 
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Reflektor BRR (Break Resistant Reflector) 

Reflektor BRR (Obr. 2-26) je vyroben z oceli, unikátní tvar límce 
chránícího optickou část reflektoru zlepšuje odolnost proti 
přerušení laserového paprsku. Kulový tvar reflektoru je vyroben 

s vysokou přesností na kulovitost (≤ 3��) [16]. 

Zorný úhel reflektoru:  ±30° 

Nejčastější použití – kontaktní měření dílů 

 

 

Reflektor TBR (Tooling Ball Reflector) 

Reflektor TBR (Obr. 2-27) je vyroben z magnetické nerezové 
oceli. Tvar reflektoru je navržený pro snížení potenciálních 
zdrojů chyb měření [16]. 

Zorný úhel  ±22° s ochranným kroužkem 

  ±50° bez ochranného kroužku 

Nejčastější použití – standardní aplikace a 
automatizovaná inspekce 

 

 

Reflektor RFI (Reflector for Fixed Installations) 

Reflektor RFI (Obr. 2-28) je vyrobený ze slitiny hliníku a je 
určený pro měření fixních bodů v rámci delší časové periody, 
což nachází uplatnění při měření vzdálenosti mezi danými body 
na měřeném díle. Pro toto nasazení musí být reflektory 
permanentně připevněny na dané pozici a laser tracker musí být 
vždy umístěn na stejném místě vůči měřenému dílu, 
aby nedocházelo k zanášení chyb do měření [16]. 

Zorný úhel reflektoru:  ±50° 

 

Reflektor CER (Cateye Reflector) 

Reflektor CER (Obr. 2-29) navržený pro statické i dynamické 
aplikace laser trackeru [16]. 

Zorný úhel reflektoru:  ±60° 

Nejčastější použití – měření robotických a strojních 
operací 

 

 

 

 

 

Obr. 2-26 Reflektor BRR [16] 

Obr. 2-27 Reflektor TBR [16] 

Obr. 2-28 Reflektor RFI [16] 

Obr. 2-29 Reflektor CER [16] 
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Povrchový reflektor 

Povrchový reflektor (Obr. 2-30) je vyrobený z titanové slitiny, 
a je určený pro měření hlubokých míst pomocí 40 mm 
distančních tyčí se zvýšenou tepelnou stabilitou [16]. 

 

 

 
 

 

 

2.3.4 Aplikace laser trackeru 
Trackery jsou díky jejich všestrannosti využívány na celou řadu aplikací. V další části jsou 
uvedeny nejčastější. 

 

Měření volumerické přesnosti obráběcích strojů 

V oblasti volumetrických měření přesnosti obráběcích strojů se využívá principu multilaterace. 
Princip multilaterace spočívá v měření polohy reflektoru, pohybujícího se po předem dané 
trajektorii s krokovým pohybem. V každé pozici pak dochází k zastavení pohybu po určitý 
časový interval, během kterého jsou zaznamenány měřené údaje. Po dokončení měření je laser 
tracker přemístěn do jiné předem dané pozice a celé měření je provedeno znovu. Pro správné 
vyhodnocení je nutné provést alespoň tři měření, avšak často se vykonává měření ve více 
pozicích pro zvýšení přesnosti získaného výsledku (Obr. 2-31) [7, 14]. 

 
Obr. 2-31 Princip měření volumetrické přesnosti lineárních os [14] 

Minimální počet pozic, ve kterých je nutné provádět měření, závisí na velikosti obráběcího 
stroje, a také na velikosti měřeného prostoru [7, 14]. 

 

Inspekce rozměrných dílů 

Velký rozsah měření spolu s vysokou přesností dovolují možnost použití laser trackerů 
jako inspekčních přístrojů při výrobě rozměrných dílů (Obr. 2-32). Tyto díly bylo dříve nutné 

Obr. 2-30 Povrchový reflektor [16] 
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nejprve vyjmout z výrobní linky a následně je přeměřit na souřadnicovém měřicím přístroji. 
Nasazení laser trackeru do inspekčních měření je možné zkoumaný díl posoudit přímo 
na obráběcím stroji bez nutnosti jeho demontáže [4, 5]. 

Pro společnosti zabývající se výrobou těchto dílů, nebo jejich montáží, se použití laser 
trackerů stalo zcela běžným standardem od kontrolních měření vyráběných komponent 
po finální montáž [3, 4, 5]. 

 

Obr. 2-32 Inspekce rozměrných dílů [20] 

 

Měření přesnosti průmyslových robotů 

Z důvodu velké rozšířenosti průmyslových robotů, ať už při automatizovaných manipulacích, 
montážích nebo samotné výrobě (např. svařovací roboty), je nutné pro dosažení očekávaného 
výsledku udržovat u průmyslových robotů vysokou přesnost najíždění do pozice. Pro měření 
přesnosti průmyslového robotu se měří pozice nejméně jednoho bodu koncového efektoru 
v mnoha konfiguracích průmyslového robotu [13]. 

V některých případech však není měřením jednoho bodu dosaženo žádaného výsledku, 
a je tedy nutné změřit bodů více (Obr. 2-33) [13]. 

 

 

Obr. 2-33 Experimentální měření robotu ABB ISB 1600 laser trackerem Faro [13] 
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3 NÁVRH METODY VYHODNOCENÍ KRUHOVÉ 
INTERPOLACE LASER TRACKEREM 

Vyhodnocení odchylek kruhovitosti není možné udělat přímo z naměřených hodnot. Naměřená 
data je nutné matematicky zpracovat a poté je možné vyhodnotit odchylky. V kapitole 3.1 je 
uvedeno matematické odvození postupu pro určení odchylek kruhovitosti. 

3.1 Určení odchylek 

Postup matematického zpracování není v normě uveden. Pro určení odchylek bylo zvažováno 
několik postupů. Zvolen byl nakonec postup založený na metodě nejmenších čtverců. 
Pro určení odchylek se bude předpokládat konečný počet n bodů v R3 získaných měřením. 
Laser tracker, kterým bude měření realizováno, bude sice vyrovnaný do roviny, avšak tato 
rovina nemusí být totožná s rovinou stroje. Z tohoto důvodu budeme předpokládat body v R3, 
přičemž změna souřadnic v neměřené ose bude velmi malá v porovnání se změnou souřadnic 
ve dvou měřených osách. Pro určení odchylek kruhovitosti hledáme kružnici, kterou proložíme 
těmito body ve smyslu nejmenších čtverců, a této kružnice vyhodnotíme odchylky jednotlivých 
bodů. 

Pro určení odchylek je nutné provést následující obecný postup: 

1. nalezení roviny, která nejlépe prokládá naměřená data ve smyslu nejmenších 
čtverců, 

2. průmět jednotlivých bodů do určené roviny a jejich vyjádření v souřadnicovém 
systému určeném touto rovinou, 

3. proložení promítnutých bodů kružnicí ve smyslu metody nejmenších čtverců, 
určení jejího poloměru a souřadnic jejího středu,  

4. určení odchylek kruhovitosti promítnutých bodů vůči určené kružnici. 

 

Proložení dat rovinou 

Množinu bodů lze proložit rovinou několika postupy. Zvolen byl nakonec postup 
uvedený v [22], který k nalezení roviny využívá metodou nejmenších. Hledá se rovina ϱ, která 
je popsána obecnou rovnicí: 

�� + �� + �� + � = 0        (1) 

,kde (�, �, �) = ������⃗  je normálový vektor této roviny a d je takové, že pro bod �[�, �, �], který 

leží v rovině ϱ platí: ������⃗ ∙� + � = 0. Bod P by měl být transponovaný. Rovnice 1 je popsána 4 

hodnotami, ale jelikož se naše měřené body nachází ve R3 prostoru, můžeme jednu 
z neznámých zvolit. Nechť je tedy c = 1. Hledanou rovinu nyní můžeme přepsat do tvaru:  

�� + �� + � = − �         (2) 

a budeme řešit soustavu pro neznámé a, b, d v maticovém tvaru: 

�

�� �� 1
�� �� 1
⋮ ⋮ ⋮
�� �� 1

� ∙�
�
�
�
� = �

− ��
− ��
⋮

− ��

�         (3) 
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Uplatněním postupu MNČ vynásobíme obě strany rovnice zleva transponovanou 
maticí: 

�
�� �� ⋯
�� �� ⋯
1 1 ⋯

��
��
1
� ∙�

�� �� 1
�� �� 1
⋮ ⋮ ⋮
�� �� 1

� ∙�
�
�
�
� = �

�� �� ⋯
�� �� ⋯
1 1 ⋯

��
��
1
� ∙�

− ��
− ��
⋮

− ��

�      (4) 

Roznásobením získáme následující rovnici: 

�

∑ ���� ∑ ���� ∑ ��
∑ ���� ∑ ���� ∑ ��
∑ �� ∑ �� 1

� ∙�
�
�
�
� = − �

∑ ����
∑ ����
∑ ��

�          (5) 

Nyní si definujme�,̅ ��, � ̅ , jako průměrné hodnoty daných bodů: 

� =̅
�

�
∑ ��   ,   
�
��� �� =

�

�
∑ ��   ,   � =̅

�

�
∑ �� 
�
���  �

���        (6) 

a zaveďme substituci: 

   �� = ��− � ̅  ,   ��= ��− ��   ,   ��= ��− � ̅            (7) 

Uvažujme vztah (5) pro ��, ��, �� a neznámé �, �, �. Díky (7) platí, že ∑ �� = ∑ ��= ∑ ��= 0 
a vztah (5) se tedy dá zjednodušit na tvar: 

�
∑ ���� ∑ ���� 0
∑ ���� ∑ ���� 0
0 0 1

� ∙�
�
�
�
� = − �

∑ ����
∑ ����
0

�       (8) 

Tedy � = 0 , z čehož vyplývá, že rovina bude procházet bodem �[�,̅ ��, �]̅ a tento vztah 
můžeme nyní zjednodušit na tvar: 

�
∑ ��

� ∑ ����
∑ ���� ∑ ��

� � ∙�
�
�
� = − �

∑ ����

∑ ����
�       (9) 

Aplikací Cramerova pravidla spočítáme: 

� = ∑ ��
� ∙∑ ��

� − ∑ ����∙∑ ����      (10) 

� = (∑ ����∙∑ ����− ∑ ����∙∑ ��
�)/�     (11) 

� = (∑ ����∙∑ ����− ∑ ��
� ∙∑ ����)/�     (12) 

Normálový vektor roviny ϱ má tvar ������⃗ = (�, �, 1) , rovina ϱ prochází bodem �[�,̅ ��, �]̅. 

Dosazením bodu P do rovnice roviny �� + �� + �� + � = 0 získáme hodnotu parametru d. 

 

Průmět bodů do určené roviny 

Vyhodnocení odchylek kruhovitosti pro body se souřadnicemi v původním souřadném 
systému je velmi náročné na udržení bezchybnosti. Pro udržení přehlednosti během výpočtů 
a odvozování jsou měřené body převedeny do nového souřadného systému definovaného 
určenou rovinou. Průmět bodů do nového souřadného systému lze řešit několika postupy. 
Zvolen byl postup uvedený v [34]. 

Uvažujme dříve zmíněný bod �[�,̅ ��, �]̅ , jako počátek souřadného systému určeného 

rovinou ϱ. Hledáme vektory �����⃗  , �����⃗  , které jsou spolu s vektorem ��⃗  bázovými vektory prostoru. 
Chceme, aby tato báze byla ortogonální, tedy aby pro skalární součin těchto vektorů platilo: 

(� ∙��) = 0   ,   (� ∙��) = 0   ,   (�� ∙��) = 0    (13) 



 

37 
 

a zároveň aby jejich velikost byla rovna jedné: 

|�| = |��| = |��| = 1       (14) 

zvolme 

��⃗ =
�������⃗

��������⃗ �
,       (15) 

zvolme vektor f1, který leží v rovině ϱ následujícím způsobem: vezměme libovolný bod B ležící 

v rovině ϱ tak, že zvolíme souřadnice x a y a souřadnici � dopočítáme z obecné rovnice roviny 
dosazením x a y,  

zvolme       �� = � − �.       (16) 

Vektor f2 získáme jako vektorový součin vektorů �� a f1: 

�����⃗ = ������⃗ × �����⃗        (17) 

Nyní můžeme určit bázové vektory: 

�����⃗ =
�����⃗

������⃗ �
   ,   �����⃗ =

�����⃗

������⃗ �
         (18) 

Pro všechny body �� , � = 1…� vyjádřené v novém souřadnicovém systému musí platit: 

� = � + �� ∙�� + �� ∙�� + � ∙�      (19) 

Hodnoty �, ��, �� nalezneme pomocí následujících vztahů: 

� = (� ∙(� − �)�����������)      (20) 

�� = (�� ∙(� − �)�����������)      (21) 

�� = (�� ∙(� − �)�����������)      (22) 

Takto promítneme body vyjádřené v souřadnicovém systému x, y, z do roviny ϱ 
a vyjádříme je v souřadnicovém systému e1, e2, n. Hodnoty t1 a t2 vyjadřují souřadnice v rovině 
ϱ, s udává vzdálenost bodu A od roviny ϱ. 

 

Proložení bodů kružnicí 

Po přenesení bodů do nového souřadného systému je možné je proložit kružnicí. 
Proložení bodů kružnicí v souladu s metodou nejmenších čtverců je možné několika postupy.  
Zvolen byl nakonec postup uvedeným v [32]. 

Máme nyní n bodů �[��, ��] v rovině. Definujme: 

��� =
�

�
∙∑ �� �

�
���    ,   ��� =

�

�
∙∑ �� �

�
���         (23) 

a zaveďme substituci: 

��= ���− ���   ,   ��= ���− ���       (24) 

Nyní budeme hledat kružnici v souřadnicích p, r a pak ji transformujeme zpátky do t1, t2. 

Hledáme střed (�� , ��) a poloměr R. Budeme minimalizovat funkci: 

� = ∑��(�� , ��)�
�
      (25) 

kde: �(�� , ��) = (��− ��)
� + (��− ��)

� − � a kde ∝= ��. Minima funkce S dosáhneme 
položením parciálních derivací této funkce rovno nule. 

��

��
= 2 ∙∑ �(��, ��) ∙

��

��
(��, ��)     (26) 
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��

��
= − 2 ∙∑ �(�� , ��)      (27) 

Pokud 
��

��
= 0, pak  

∑ �(�� , ��) = 0       (28) 

Nyní budeme derivovat funkci S podle proměnné pc: 

��

���
= 2∑ �(�� , ��) ∙

��

���
(�� , ��)      (29) 

= 2∑ �(�� , �) ∙2(��− ��) ∙(− 1)      (30) 

= −4 ∑(��− ��) ∙�(�� , ��)       (31) 

= −4 ∑ ��∙�(�� , ��) + 4�� ∙∑ �(�� , ��)     (32) 

Poslední člen je dle (27) roven nule, a můžeme jej vynechat. Zároveň pokud 
��

���
= 0, pak: 

∑ ��∙�(�� , ��) = 0       (33) 

Obdobně budeme postupovat u parciální derivace 
��

���
= 0, a získáme vztah: 

∑ ��∙�(�� , ��) = 0       (34) 

Rozepsáním rovnice (32) získáme tvar: 

∑ ��∙[��
� − 2 ∙��∙�� + ��

� + ��
� − 2 ∙��∙�� + ��

� − �]= 0,   (35) 

a definováním: 

�� = ∑ ���           (36) 

��� = ∑ ��
�

� …���,        (37) 

předcházející rovnici můžeme nyní přepsat do tvaru: 

���� − 2 ∙�� ∙��� + ��
� ∙�� + ���� − 2 ∙�� ∙��� + ��

� ∙�� − � ∙�� = 0   (38) 

Jelikož �� = 0, můžeme rovnici zjednodušit. 

�� ∙��� + �� ∙��� =
�

�
∙����� + �����     (39) 

Obdobným způsobem budeme postupovat s rovnicí (33) a s použitím vztahu �� = 0 
a dostaneme: 

�� ∙��� + �� ∙��� =
�

�
∙����� + �����     (40) 

Řešením soustavy rovnic (38) a (39) získáme substituované souřadnice středu (�� , ��). 

�� =
�����������∙���∙��

�∙���
       (41) 

�� =
���∙��������∙��������∙��������∙����

�∙���∙�����∙���
     (42) 

Souřadnice středu hledané kružnice v souřadnicích t1, t2 pak budou  

(��� , ���) = (��� , ���) + (�� , ��)     (43) 

Pro nalezení poloměru hledané kružnice, roznásobíme rovnici (27) 

∑[��
� − 2 ∙��∙�� + ��

� + ��
� − 2 ∙��∙�� + ��

� − �]= 0,      (44) 

Opětovným použitím rovnosti pro substituované proměnné �� = �� = 0 získáme: 
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� ∙(��
� + ��

� − �) + ��� + ��� = 0      (45) 

Z tohoto vztahu vyjádříme proměnnou α: 

� = ��
� + ��

� +
�������

�
,      (46) 

hledaný poloměr kružnice nyní vyjádříme jako odmocninu vztahu (45): 

� = √�       (47) 

 

Určení odchylek kruhovitosti 

V předcházejícím textu jsme matematicky proložili naměřené body rovinou a v této 
rovině pak kružnicí s využitím metody nejmenších čtverců. Nyní můžeme určit odchylky 
jednotlivých bodů promítnutých do nalezené roviny od prokládané kružnice, jako rozdíly 
vzdáleností naměřených bodů od středu prokládané kružnice a poloměru této kružnice. 

���ℎ����� = �(���− ���)
� + (���− ���)

� − �     (48) 

Odchylku kruhovitosti G pak určíme dle následujícího vztahu pro hodnoty neměřené 
v jednom směru. 

� = ���(���ℎ����) − ���(���ℎ����)      (49) 

3.2 Filtrace odlehlých hodnot 

V předchozím textu byl uveden postup pro určení odchylek kruhovitosti. Následně bude nutné 
z naměřených dat odfiltrovat náhodné extrémní hodnoty, které zkreslují výsledky vyhodnocení 
a znovu vyhodnotit filtrovaný soubor odchylek. Extrémní hodnoty, také označované 
jako odlehlé hodnoty, vznikají vlivem chyb zanášených do procesu měření. Mezi tyto chyly 
můžeme zařadit například ustavení trackeru, upevnění reflektoru v držáku, změnu okolní 
teploty, vliv vibrací od stroje přenesených na tracker, vliv vibrací od jiných strojů a mnohé 
další. Tyto chyby se ve vyhodnocení projeví jako výrazně vyšší hodnoty, než jaké jsou 
vyhodnoceny v jejich okolí. 

Jednotlivé hodnoty odchylek se od sebe navzájem liší svou velikostí i znaménkem. 
Jelikož předpokládáme, že se celé měření odehrálo za stejných podmínek, můžeme také 
předpokládat, že se hodnoty těchto odchylek budou řídit určitými statistickými zákonitostmi. 
Standardně se pro filtrování dat využívají následující metody. 

 

Posouzení odchylky podle 3σ 

Pro převážnou většinu měření lze předpokládat tzv. normální rozdělení 
pravděpodobnosti, zvané též Gaussovo rozdělení. Zobrazení hodnot je v rovině 
pravděpodobnosti reprezentováno Gaussovou křivkou (Obr. 3-1), a je charakterizováno dvěma 
parametry, střední hodnotou µ a rozptylem σ2 [6]. 
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Obr. 3-1 Gaussova křivka normálního rozdělení [6] 

Střední hodnota µ je určená aritmetickým průměrem: 

     � =
�

�
∙∑ ��

�
���       (50) 

Rozptyl σ2 je určen vztahem: 

     σ� =
�

�
∙∑ (x� − μ)��

���      (51) 

Odmocněním rozptylu získáme směrodatnou odchylku σ, která je pro nás velmi 
důležitým parametrem. 

Z Obr. 3-1 je dále patrné rozdělení oblasti výskytu hodnot na intervaly o šířce 

směrodatné odchylky. Interval � ± � je interval, ve kterém bude ležet 68,3% všech naměřených 

hodnot. Rozšířením na velikost � ± 2� dostaneme interval, ve kterém bude ležet 95,5% všech 

naměřených hodnot. Pokud však interval rozšíříme na velikost � ± 3�, získáme interval, 
ve kterém bude ležet 99,7% všech naměřených hodnot [6]. 

Vlivem působení náhodných chyb dochází k zanášení nepřesností do měření. Tyto 
nepřesnosti lze označit jako extrémní hodnoty. V grafu vyhodnocení je lze rozpoznat, 
jako osamocené vysoké hodnoty obklopené hodnotami až řádově nižšími [6].  

U naměřených bodů předpokládáme normální rozdělení, neboť pro převážnou většinu 
měření je toto rozdělení typické. Pro posouzení odlehlosti hodnoty odchylky pak může uplatnit 

také interval 3�. Pro odlehlou hodnotu budeme předpokládat její výskyt mimo interval � ± 3�. 
Vzhledem k velkému počtu naměřených bodů a teoreticky symetrickému rozložení bodů kolem 
nulové hodnoty odchylky, však nemůžeme uplatnit šířku posuzovaného intervalu na celý 
soubor bodů. V takovém případě by se mohla nastat situace, že by došlo k odmazání většiny 
hodnot, a to i takových, které by sice byly vzdálené od celkové střední hodnoty, avšak ve svém 
okolí by tyto hodnoty byly zcela platné. 

Pro posouzení odlehlosti odchylky jednoho bodu vybereme množinu několika bodů 
předcházejících posuzovanému bodu a stejný počet bodů následujících za tímto bodem. Z této 
výběrové množiny bodů pak určíme střední hodnotu spolu s hodnotou směrodatné odchylky. 

Pokud bude hodnota posuzované odchylky bodu ležet v intervalu � ± 3�, pak budeme tento 

bod považovat za platný. Pokud však bude hodnota odchylky ležet mimo interval � ± 3�, 
budeme jej považovat za lokální extrém a v celkové množině bodů, ze kterých budeme 
vyhodnocovat odchylku kruhovitosti, jej zanedbáme.  
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Dean-Dixonův test 

Dean-Dixonův test odlehlosti hodnoty je také znám pod názvem Q-test. Jedná se 
o jednoduchý test pro posouzení výsledků a vyloučení hrubé chyby. Obvykle se provádí 

pro posouzení � ≥ 3 hodnot, nejčastěji pak pro 3 ≤ � ≤ 10 [11, 19]. 

Pro posouzení naměřených výsledků nejprve seřadíme hodnoty podle velikosti: 

�� < �� …���� < ��        (52) 

Poté určujeme kritérium Q pro minimální a maximální hodnotu: 

pro �� určíme   �� =
�����

�����
        (53) 

pro ��  určíme   �� =
�������

�����
        (54) 

Vypočtené hodnoty Q pak porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou Qα, která je 
definována pro daný počet hodnot n na zvolené hladině významnosti α (Tab. 1). Pokud je 
vypočtená hodnota Q větší nebo rovna kritické hodnotě, pak je příslušná hodnota x vyloučena 
ze souboru. Po vyloučení některé z hodnot je však nutné znovu posoudit nový soubor, a to 
v případě opakovaného vyloučení některé z hodnot i opakovaně [11, 19]. 

Tento test odlehlosti hodnoty však selhává v případě současné odlehlosti nejnižšího a 
nejvyššího posuzovaného výsledku z důvodu jejich vzájemné symetrie [11]. 

 

Tab.  1 Kritické hodnoty Q pro hladinu významnosti α [19] 

n 
Qkrit   

α=90% 
Qkrit  

α=95% 
Qkrit  

α=99%  
n 

Qkrit   
α=90% 

Qkrit  
α=95% 

Qkrit  
α=99% 

3 0,941 0,970 0,994  7 0,507 0,568 0,680 

4 0,765 0,829 0,926  8 0,468 0,526 0,634 

5 0,642 0,710 0,821  9 0,437 0,493 0,598 

6 0,560 0,625 0,740  10 0,412 0,466 0,568 

 

Grubbsův test odlehlých pozorování 

Grubbsův test je exaktní metoda pro zjištění odlehlých měření.  Lze jej použít v případě 

n ≥ 3, přičemž při porovnávání hodnot se nesmí kterékoli 2 z těchto hodnot sobě 
rovnat [11, 23]. 

Před aplikací kritéria nejprve seřadíme soubor hodnot dle velikosti: 

x� < x� … x��� < x�         (55) 

Poté pro minimální a maximální hodnotu určíme hodnotu kritéria T: 

 pro �� určíme  �� =
��̅��

��
        (56) 

 pro ��  určíme  �� =
����̅

��
         (57) 

kde � ̅vyjadřuje střední hodnotu a vyjadřuje míru rozptýlení určenou dle následujícího 
vztahu: 

    �� = �
∑(����)̅

�
        (58) 
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Výsledné hodnoty T se poté porovnávají s tabulkovou kritickou hodnotou Tα, která je 
definována pro daný počet hodnot n na zvolené hladině významnosti α (Tab. 2). Pokud je 
některá z vypočtených hodnot T větší nebo rovna kritické hodnotě, pak je tato hodnota 
ze souboru vyloučena jako odlehlá hodnota. Po odstranění některé z hodnot je však nutné 
provézt posouzení znovu pro nový soubor hodnot [11, 23]. 

 
Tento test odlehlosti hodnoty však selhává v případě současné odlehlosti nejnižšího a 

nejvyššího posuzovaného výsledku z důvodu jejich vzájemné symetrie [11]. 

 

Tab.  2 Kritické hodnoty T pro hladinu významnosti [23] 

n 
Qkrit   

α=0,05 
Qkrit  

α=0,01 
 n 

Qkrit   
α=0,05 

Qkrit  
α=0,01 

 n 
Qkrit   

α=0,05 
Qkrit  

α=0,01 

3 1,1543 1,1547  15 2,5483 2,8061  80 3,3061 3,6729 

4 1,4812 1,4962  16 2,5857 2,8521  90 3,3477 3,7163 

5 1,7150 1,7637  17 2,6200 2,8940  100 3,3841 3,7540 

6 1,8871 1,9728  18 2,6516 2,9325  120 3,4451 3,8167 

7 2,0200 2,1391  19 2,6809 2,9680  140 3,4951 3,8673 

8 2,1266 2,2744  20 2,7082 3,0008  160 3,5373 3,9097 

9 2,2150 2,3868  25 2,8217 3,1353  10 3,5736 3,9460 

10 2,2900 2,4821  30 2,9085 3,2361  200 3,6055 3,9777 

11 2,3547 2,5641  40 3,0361 3,3807  300 3,7236 4,0935 

12 2,4116 2,6357  50 3,1282 3,4825  400 3,8032 4,1707 

1 2,4620 2,6990  60 3,1997 3,5590  500 3,8610 4,2283 

14 2,5073 2,7554  70 3,2576 3,6217  600 3,9109 4,2740 

 

Meziquartilové rozpětí hodnot 

Metoda interquartilového rozpětí je další statistickou metodou na určování odlehlých 
hodnot, která spočívá v určení jistého rozpětí, ve kterém by měly ležet naměřené hodnoty. 
Pokud některá hodnota z posuzovaného souboru hodnot leží mimo to rozpětí, tak je ze souboru 
odstraněna jako odlehlá hodnota. Postup určení rozpětí hodnot je následující:  

1. Seřazení hodnot souboru od nejmenší po největší 
2. Určení mediánu ze souboru hodnot 
3. Určení mediánu z dolního quartilu 
4. Určení mediánu z horního quartilu 
5. Výpočet meziquartilového rozpětí 
6. Posouzení hodnot z hlediska odlehlosti 

ad 1) Seřadíme hodnoty souboru vzestupně podle jejich velikosti, 

ad 2) Určíme prostřední hodnotu celého souboru hodnot, 

ad 3) Určíme prostřední hodnotu ze souboru, který v sobě zahrnuje množinu hodnot menších 
než je hodnota mediánu (dolní quartil) a označíme tuto hodnotu Q1, 

ad 4) Určíme prostřední hodnotu ze souboru, který v sobě zahrnuje množinu hodnot větších, 
než je hodnota mediánu (horní quartil) a označíme tuto hodnotu Q3, 

ad 5, 6) Určíme interval, ve kterém by měly ležet všechny posuzované hodnoty podle vzorců:  
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�� − �� = ����í�        (59) 

Pak interval výskytu hodnot bude: 

(�� + 1,5 ∙����í� ; �� − 1,5 ∙����í�)     (60) 

Pokud některá z posuzovaných hodnot neleží v tomto intervalu, můžeme ji považovat 
za odlehlou hodnotu. [25] 

Poté můžeme určit rozšířený interval výskytu hodnot a posoudit, zda se v případě 
odstraněných hodnot jedná o extrémní hodnotu.  

(�� + 3 ∙����í� ; �� − 3 ∙����í�)      (61) 

Pokud některé z posuzovaných hodnot neleží v tomto rozšířeném intervalu, můžeme ji 
považovat za extrémní hodnotu a pro další zpracování hodnot ji zanedbat. [25] 

 

Odstranění odlehlých hodnot podle grafu 

Tato metoda je ve své podstatě metoda empirická. Pro posouzení odlehlosti hodnoty si 
zobrazíme celý soubor hodnot do grafu a podle vlastního uvážení rozhodneme o odlehlosti 
jednotlivých hodnot. Poté manuálně odmažeme vybrané hodnoty ze souboru. 

Tato metoda je efektivní pouze v případě, kdy soubor naměřených hodnot není příliš 
rozsáhlý a odlehlá hodnota je oproti ostatním hodnotám z grafu jednoznačně poznat. Při velkém 
souboru hodnot, je však tato metoda nepoužitelná kvůli velké časové náročnosti spojené 
s hledáním vybrané hodnoty v souboru. 

 

Odstranění X % hodnot 

Jednou z metod, jak odstranit odlehlé hodnoty z naměřených hodnot je také odmazání 
určitého procentuálního množství dat. Tento způsob filtrace odlehlých měření ze souboru 
hodnot spočívá v odmazání např. 5% hodnot s největší absolutní hodnotou posuzované 
veličiny.  

Tímto způsobem sice dojde ke spolehlivému odmazání extrémních hodnot v rámci 
celého měření, avšak dojde také k odmazání vysokých hodnot, které jsou co do velikosti 
vysoké, avšak v rámci svého okolí mohou být tyto hodnoty zcela platné. Zároveň také nedojde 
k odmazání odlehlých hodnot, které lze považovat za odlehlé v rámci jejich okolí, avšak 
v globálním měřítku celého měření se jako odlehlé hodnoty neprojeví. 

3.3 Vyhodnocení chyb měření 

Při realizaci jakýchkoli měření se vždy setkáme s určitou nedokonalostí použité metody měření. 
Jelikož neexistuje absolutně přesný měřicí přístroj, nezískáme žádnou metodou měření 
absolutně přesný výsledek měřené veličiny. Při každém měření se na výsledku projeví negativní 
vlivy, jako odchylka mezi naměřenou a skutečnou hodnotou sledované veličiny. Z toho 
vyplývá, že se každý výsledek měření pohybuje v určitém rozmezí okolo skutečné hodnoty [9]. 

Každá chyba měření může být vyjádřena buď v absolutním, nebo relativním tvaru. 

Hodnotu absolutní chyby lze určit, jako rozdíl mezi hodnotou naměřenou �� a hodnotou 

skutečnou ��. Pokud podělíme hodnotu absolutní chyby skutečnou hodnotou, dostaneme 
hodnotu relativní chyby. Pro určení těchto chyb tedy platí následující vztahy:  

∆�= �� − ��        (62) 
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�� =
∆�

��
=

�����

��
       (63) 

Podle příčin vzniku můžeme jednotlivé chyby rozdělit na chyby systematické, náhodné 
a hrubé [9].  

Systematické chyby zkreslují výsledek měření pravidelným způsobem. Buď jej 
za stejných podmínek vždy zvětšují, nebo vždy zmenšují. K určení velikosti systematické 
chyby nám většinou postačí vztah (61). Systematické chyby lze ve většině případů odhalit 
při porovnání výsledku s výsledkem získaným jiným měřicím přístrojem. Negativní vliv této 
chyby je možné zmenšit pomocí korekcí, nebo kompenzací, čímž odstraníme podstatnou část 
jejich negativního vlivu na měření [9]. 

Náhodné chyby působí na měření zcela náhodně co do velikosti i znaménka. 
Při opakovaném měření se mění velikost i znaménko těchto chyb. Pro určení jejich velikosti je 
nutné opakované měření za použití statistických metod, odpovídajících určitému rozdělení 
hodnot. Ve většině aplikací se používá normální rozdělení, též označované jako rozdělení 
Gaussovo. Toto rozdělení lze v rovině pravděpodobnosti vyjádřit pomocí Gaussovy křivky. 
Opakovaná měření realizovaná za stejných podmínek jsou reprezentována hodnotou 
aritmetického průměru získaného z hodnot měření dle následujícího vztahu:  

� =̅
�

�
∙∑ ��

�
���        (64) 

Náhodnou chybu nejčastěji zastupuje hodnota směrodatné odchylky �, méně často pak hodnota 

směrodatné odchylky aritmetického průměru ��  ̅[9]. 

� = �
∑ (����)̅

��
���

���
       (65) 

��̅=
�

√�
= �

∑ (����)̅
��

���

�∙(���)
      (66) 

Hrubé chyby jsou zcela nevyzpytatelné a na výsledek měření mají zcela znehodnocující 
vliv. Pokud je měření zatížené hrubou chybou, dochází ke znehodnocení celého experimentu. 
Hrubé chyby zle označit jako vybočující, nebo také jako odlehlé hodnoty, a před dalším 
zpracování výsledků je nutné tyto chyby vyloučit. Do jisté míry lze eliminovat výskyt hrubých 
chyb důsledným dodržováním měřicích postupů, podmínek měření a zvýšené pozornosti 
obsluhy [9]. 

Nejistota měření je parametr, který je úzce spjatý s výsledkem měření, udávající interval 
hodnot kolem výsledku měření, v němž se s danou pravděpodobností bude nacházet skutečná 
hodnota měřené veličiny [12]. 

Nejistoty měření jsou nejčastěji určovány v závislosti na statistickém přístupu, který 
předpokládá konkrétní rozdělení pravděpodobnosti, popisující chování měřené veličiny, a míru 
pravděpodobnosti, s jakou budeme výskyt skutečné hodnoty v intervalu určeném nejistotou 
předpokládat [12]. 

Statistickým zpracováním naměřených hodnot lze získat nejistoty měření, avšak pro 
tento způsob určení nejistoty měření je nezbytné více opakovaných měření za podmínek 
opakovatelnosti. Dále je pro statistické zpracování nutné vytipovat jednotlivé zdroje nejistot 
a posoudit jejich vliv na celkovou nejistotu měření. 

Druhou možností pro určení nejistoty měření je výpočet nejistoty z katalogových hodnot 
přesnosti laser trackeru, což je také způsob, který bude v dalším textu podrobněji rozebrán. 
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Laser tracker určuje souřadnice reflektoru pomocí odměřené vzdálenosti reflektoru 
od trackeru, a pomocí hodnot natočení dvou úhlových enkoderů natáčecí hlavy trackeru. 
Měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku interferometru není absolutně přesné, je 
zatíženo chybou, která je závislá na měřené vzdálenosti. Natočení hlavy trackeru je také 
zatíženo nepřesností, která je taktéž závislá na měřené vzdálenosti. Tyto nepřesnosti měření 
nelze sloučit a určit z nich celkovou hodnotu nejistoty měření, neboť každá působí v jiném 
směru. 

Nepřesnost měření vzdálenosti se v celkové nejistotě měření projeví jako podélná 
nejistota. Nepřesnost natočení hlavy trackeru se projeví v celkové nejistotě jako příčná nejistota 
měření. Jelikož jsou obě tyto nejistoty velikostně rozdílné, dojde k vytvoření pomyslné elipsy 
nejistot v každém měřeném bodě. Na Obr. 3-2 je zobrazeno schematicky měření bodu 
na kružnici spolu s elipsou nejistot. Hodnotu podélné a příčné nejistoty určíme dle následujících 
vztahů: 

����é��á[��]= �ř������ �������������� �
��

�
� ∙���á������ ����[�]   (67) 

��říč�á[��]= úℎ���á �ř������ �������� �
��

�
� ∙���á����������[�]   (68) 

Pro laser tracker Leica AT901 jsou hodnoty přesností následující: 

úhlová přesnost měření:   ±15 µm + 6 µm/m 

přesnost interferometru:  ±0,5 µm/m 

Vztahy (66) a (67) pak získají následující tvar: 

����é��á[��]= 0,0005 ∙���á������ ���� � ������ℎ 

��říč�á[��]= 0,015 + 0,006 ∙���á������ ���� � ������ℎ  

 

 

Obr. 3-2 Schéma měření s elipsou nejistot v měřeném bodě 

Při měření kruhové interpolace je pro nás důležitou hodnotou určená odchylka 
kruhovitosti, která je vyhodnocena v radiálním směru. Určení nejistoty měření konkrétního 
bodu se tedy určí přepočtem nejistot do radiálního směru.  
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Při výpočtu radiální nejistoty budeme vycházet z obecné rovnice elipsy a parametrické 
rovnice přímky. Jejich průnikem získáme souřadnice bodu na elipse, jehož vzdálenost od středu 
elipsy odpovídá velikosti radiální nejistoty měřeného bodu. Definujme tedy elipsu s délkou 
poloos a a b, přičemž platí:  

� = ��říč�á   ;    � = ����é��á       (69) 

obecná rovnice elipsy: 

��

��
+

��

��
= 1       (70) 

a definujme také parametrickou rovnici přímky, která bude procházet středem elipsy: 

� = � ∙�       (71) 

kde k vyjadřuje směrnici přímky. 

� = tan (úℎ�� �������)      (72) 

Souřadnice bodu nejistoty na elipse nejistot budou dle následujících vztahů: 

     � = �
��∙��

�����∙��
       (73) 

� = � ∙� 

Nejistota měřeného bodu bude mít velikost: 

     � = ��� + ��       (74) 

Velikost nejistoty měřeného bodu je tedy závislá na vzdálenosti tohoto bodu od trackeru 
a na jeho poloze na měřené kružnici, neboť se elipsa nejistot bude naklánět o úhel odklonu osy 
měření od osy y. Určením nejistot všech bodů na kružnici a vynesením jejich velikosti radiálně 
kolem měřené kružnice dojde ke vzniku pásu nejistot měření. Výsledný pás nejistot je uvedený 
na Obr. 3-3.  

 
Obr. 3-3 Měřená kružnice spolu s hranicemi zóny nejistot 
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Pro vykreslení tohoto obrázku byly hodnoty nejistot pro viditelnost zvětšeny. 
Na obrázku jsou vyznačeny tři důležité body: 

Bod I: Představuje měřený bod nejblíže k trackeru. Na radiální nejistotě tohoto bodu se podílí 
pouze podélná složka nejistoty, a jelikož je tento bod nejblíže trackeru, je hodnota nejistoty 
v tomto bodě nejmenší.  

Bod II: Představuje měřený bod, ve kterém dosahuje hodnota radiální nejistoty své maximální 
hodnoty. Na velikosti této hodnoty se podílí pouze příčná nejistota měření, neboť tento bod je 
zároveň tečným bodem osy měření k měřené kružnici.  Tento bod se na obvodu kružnice 
objevuje dvakrát ze symetrických důvodů. 

Bod III: Představuje měřený bod nejdále od trackeru. Na radiální nejistotě se však podílí pouze 
podélná složka nejistoty, takže výsledná hodnota nejistoty nedosahuje extrémní velikosti.   

3.4 Obecný postup tvorby aplikací pro laser trackery 

Vytvoření aplikace je v současné době limitováno pouze požadavky kladenými na danou 
aplikaci, a schopnostmi a zkušenostmi programátora vytvářejícího danou aplikaci. Za účelem 
tvorby jakéhokoli softwaru bylo vyvinuto mnoho programovacích jazyků. 

Vytvoření aplikace zpracovávající hodnoty naměřené pomocí laser trackeru je možné 
při využití knihovny laser trackeru. Tato knihovna byla vývojáři vytvořena v programovém 
rozhraní jazyku C/C++, a je plně funkční i pro rozhraní COM (Component Object Model). 
Využití jiných programovacích rozhraní není doporučeno pro vývojáře s nižšími 
programátorskými schopnostmi z důvodu možné nutnosti přeložení syntaxe knihovny.  

V dalším textu budou rozepsány nejdůležitější bloky aplikace pro rozhraní COM, 
do kterého patří např. programovací jazyk Vizual Basic. Možnost programování v tomto 
programovacím jazyce je přístupná každému uživateli programové sady Microsoft Office 
po spuštění doplňkového modulu “Vývojář“ (Developer), popřípadě s využitím programu 
pro tvorbu aplikací (např. Microsoft Visual Studio). 

 

Registrace knihovny laser trackeru 

Pro funkčnost jakékoliv vytvářené aplikace, která má zaznamenávat a zpracovávat 
souřadnice získané z měření pomocí laser trackeru, je nutné použít knihovnu laser trackeru, 
která je poskytována výrobcem (knihovna LTControl.dll). Tato knihovna v sobě obsahuje 
veškeré potřebné příkazové protokoly pro zajištění komunikace mezi vytvořenou aplikací 
a laser trackerem.  

Knihovny s příponou .dll není možné spustit přímo. Aby aplikace mohla využívat 
příkazy knihovny, je nutné knihovnu nejprve zaregistrovat v systému Windows (neregistrované 
knihovny nelze nijak využít) a následně v aplikaci vytvořit systémový odkaz na tuto 
zaregistrovanou knihovnu. Registraci knihovny je možné provést v okně příkazového řádku 
spuštěného “jako správce“. Okno příkazového řádku s registračním příkazem je uvedeno 
na Obr. 3-4. 
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Obr. 3-4 Okno příkazového řádku 

 

Na zaregistrovanou knihovnu je následně nutno v aplikaci vytvořit odkaz. U aplikace 
vytvářené ve Visual Basic se odkaz na knihovnu přidá na panelu “Nástroje – Odkazy“. Okno 
správce odkazů je zobrazeno na Obr. 3-5.  

 

 
Obr. 3-5 Okno Přidání odkazu ve Visual Basic 

 

3.4.1 Poružité příkazy 
Vzorové okno aplikace vytvořené v prostředí programu Microsoft Excel je zobrazeno 
na Obr. 3-6. Toto okno můžeme rozdělit na dvě části. V první části je umístěno připojení k laser 
trackeru  spolu s jeho inicializací a najetím trackeru do zvolené referenční pozice. Druhá část 
je zaměřena na měření a vyhodnocení naměřených hodnot.    

Každému tlačítku umístěnému v okně aplikace je nutné definovat příkaz, který se 
po jeho stisknutí vykoná, nebo je nutné mu nastavit makro (sled operací vykonaných v rámci 
aplikace). 
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Obr. 3-6 Okno aplikace 

Přihlášení ke knihovně 

Po přidání knihovny mezi odkazy je nutné aplikaci na začátku zdrojového kódu k dané 
knihovně připojit (Obr. 3-7). Po připojení je nutné ještě deklarovat typ programového prostředí 
(synchronní – vracejí hodnoty po dokončení úkolu = konec měření; asynchronní – vrací 
hodnoty průběžně).  

 

 

Obr. 3-7 Příkaz připojení ke knihovně trackeru 

 

Připojení aplikace k laser trackeru 

Připojení k laser trackeru je realizováno prostřednictvím připojení WIFI. Aplikace se 
tedy připojuje přímo k IP adrese trackeru. IP adresa je v úvodním okně předpřipravena, pokud 
by měla být aplikace připojena k trackeru s jinou adresou, je nutné ji v okně přepsat. 

Během připojování je kontrolováno, zda byla vyplněna nějaká IP adresa. Pokud ano, 
dojde k připojení na zadanou IP adresu, pokud ne, dojde k připojení na předpřipravenou 
IP adresu. Příkazy připojení jsou uvedeny na Obr. 3-8. 
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Obr. 3-8 Příkaz připojení k laser trackeru 

Odpojení aplikace 

Po dokončení měření je možné aplikaci odpojit od trackeru prostřednictvím tlačítka 
(Obr. 3-9), poté je možné dále pracovat s naměřenými hodnotami, nebo zavřít okno aplikace. 

 

 
Obr. 3-9 Příkaz odpojení od trackeru 
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Inicializace trackeru 

Po spuštění laser trackeru je nutné jej inicializovat (projetí referenčními pozicemi). 
Inicializaci je možné provést prostřednictvím jiné aplikace (např. software Polyworks) 
nebo přímo vytvořenou aplikací. Příkaz inicializace je uveden na Obr. 3-10. 

 

 

Obr. 3-10 Příkaz inicializace trackeru 

 

Najetí do referenční pozice 

Dojde-li během měření k přerušení paprsku a laser tracker si sám nenajde reflektor, 
můžeme ho nechat najet do zvolené pozice (Obr. 3-11), kam poté umístíme i reflektor, 
a následně bude možné celé měření spustit znovu. Souřadnice referenční pozice je možné 
nastavit v hlavním okně aplikace. 

 
Obr. 3-11 Najetí do referenční polohy trackeru 

 

Spuštění měření 

Stisknutím tlačítka “Začátek měření“ se spustí příkaz pro kontinuální záznam hodnot. 
Hodnoty se budou zaznamenávat vždy po uplynutí určitého časového intervalu (např. každých 
100 ms). Před samotným spuštěním měření je umístěno programové ověření, že neprobíhá 
žádné jiné měření (zastaví jej). Poté dojde k nastavení parametrů měření a jeho spuštění (Obr. 
3-12). 

Naměřené hodnoty se ukládají do paměti a jsou z paměti předány prostřednictvím 
události.  
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Obr. 3-12 Příkaz pro spuštění měření 

 

Ukončení měření 

Stisknutí tlačítka “Konec měření“ je spojeno s příkazem, který ukončí běžící kontinuální 
měření (Obr. 3-13). 

 

Obr. 3-13 Příkaz pro ukončení měření 

 

Událost vrácení změřených hodnot 

Událost pro získání měřených hodnot (Obr. 3-14) není propojená s žádným tlačítkem. 
Musí však být ve zdrojovém kódu uvedena, aby po odměření bodu došlo k jeho uložení 
z paměti počítače do určené tabulky. Tato událost probíhá vždy, když aplikace čeká zvolený 
časový interval mezi záznamy hodnot. 

Naměřené souřadnice se vždy zobrazí do polí v hlavním okně aplikace, souběžně jsou 
však také ukládány do tabulky na druhém listu. 
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Obr. 3-14 Událost vrácení změřených hodnot z paměti 

Vyhodnocení hodnot 

Vyhodnocení hodnot je připraveno v samostatném listu aplikace. Tlačítka vyhodnocení 
mají přednastavená makra pro zkopírování zaznamenaných souřadnic měřených bodů do listů 
s vyhodnocením a následné zobrazení listu s výsledky vyhodnocení (Obr. 3-15).  

 
Obr. 3-15 Okno výsledků vyhocnocení 
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Reset měření 

Tlačítko “Reset měření“ má přednastavené makro, které vymaže z listů aplikace 
všechny změřené souřadnice měřených bodů. 

 

Export změřených hodnot 

Tento příkaz je spojen s tlačítkem umístěným ve druhém listu aplikace, kam jsou 
ukládány měřené souřadnice. Tento příkaz exportuje všechny změřené hodnoty ze druhého listu 
do souboru s příponou .txt. Název a umístění tohoto souboru je voleno uživatelem při ukládání. 

Příkaz exportu je uveden na Obr. 3-16. 

 

 

Obr. 3-16 Příkaz exportu změřených hodnot do textového souboru 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ METODY 

Na přesnost obráběcího stroje má vliv mnoho vlivů, které ji více či méně negativně ovlivňují. 
Tyto vlivy lze rozdělit na vlivy konstrukční, které jsou spojeny s konstrukcí a technickým 
stavem stroje, dále jsou to vlivy spojené s okolním prostředím měřeného stroje, podmínky 
při kterých je provedeno měření, a také vlivy spojené se samotným měřicím přístrojem. Některé 
vlivy budou dále rozebrány a budou z nich vybrány vlivy, které budou dále posuzovány během 
experimentálního ověření.  

Experimentálním měřením budeme ověřovat navrženou metodu vyhodnocení, 
a posoudíme, za jakých podmínek je nejvýhodnější tohoto vyhodnocení použít. 

Konstrukční vlivy 

Mezi konstrukční vlivy lze zařadit tuhost konstrukce měřeného stoje, tuhost základu, 
na kterém je stroj ustaven, technický stav stroje a jeho seřízení a mnohé další.  

Konstrukční vlivy nelze měnit, jedná se o dané parametry stroje. Pro posouzení těchto 
vlivů by bylo nutné provést několik experimentů vykonaných na různých strojích. 
Z vyhodnocení přesnosti pro různé konstrukční vlivy bychom zjistily, jaké přesnosti lze 
dosáhnout při dané konstrukci stroje. Z konstrukčních vlivů nebyl vybrán žádný vliv, který by 
sloužil jako posuzovací faktor, neboť v rámci experimentu byl měřen pouze jeden stroj. 

Vlivy okolí 

Mezi okolní vlivy můžeme zařadit teplotu, tlak, vlhkost okolí, dále pak teplotu a vibrace 
šířící se k měřenému stroji od okolních strojů, dá se sem však také zařadit například proudění 
vzduchu prostorem a mnohé další. 

Vyjmenované vlivy by se na vyhodnocení přesnosti stroje projevily v případě, 
že bychom mohli měřit stroj za různých podmínek. Tímto způsobem bychom zjistili, do jaké 
míry a jakým způsobem jednotlivé vlivy ovlivňují přesnost stroje. Správnost vyhodnocení 
navrženou metodou by opět nebyla posouzena. 

Podmínky měření 

Do podmínek měření lze zahrnout umístění měřicího přístroje v pracovním prostoru 
stroje, rychlost posuvu během měření, samplovací frekvence měřicího přístroje a další.  

Uvedené podmínky měření vybereme jako posuzovací faktory pro ověření 
vyhodnocovací metody, neboť se při různých podmínkách měření více či méně projeví různé 
chyby ve vyhodnocovací metodě a bude tedy možné rozhodnout o její správnosti, a budeme 
schopni rozhodnout o nejoptimálnějších podmínkách jejího použití. 

 

Za účelem posouzení správnosti metody byla provedena série měření, jejímž 
vyhodnocením budeme schopni v určité míře rozhodnout o nejlepších podmínkách, za kterých 
provádět měření pro navrženou metodu vyhodnocení. 

Druhé experimentální měření bylo provedeno za účelem verifikace metody měření laser 
trackerem. Pro toto měření byl využit Ballbar jako zavedený systém s výrazně menší 
nepřesností měření. 
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Stroj použitý pro měření 

Jako zařízení pro měření byl použit stroj MCFV 2080 (Obr. 4-1) od firmy TAJMAC-
ZPS. Jedná se o tříosé vertikální frézovací centrum s uspořádáním kinematického řetězce 
XYFZ. Na pohybových osách stroje je použito lineární valivé vedení s přímým 
odměřováním [37]. Základní technické parametry tohoto stroje jsou uvedeny v Tab. 3 

 

Obr. 4-1 Vertikální frézovací centrum MCFV 2080 [37] 

 

Tab.  3 Technické parametry měřeného stroje [37] 

Rozsah osy X/Y/Z:    2 030/810/810 mm 

Max. plocha stolu:    2 200 x 780 mm 

Max. zatížení stolu:    3 000 kg 

Max. otáčky vřetene    10 000 min-1 

Řídicí systém:    HEIDENHAIN TNC 640 

Jelikož s firmou Tajmac-ZPS nebyla podepsána žádná dohoda o umožnění měření stroje 
zapůjčeného do firmy Intemac, kde byla provedena obě experimentální ověření, nebudou 
ve výsledcích jednotlivých experimentů uvedeny číselné hodnoty, ale pouze procentuální 
vyjádření. 

V době, kdy se uskutečnila ověřovací měření, nebyla navržená aplikace zcela funkční 
a dokončená. Z tohoto důvodu bylo pro zaznamenávání bodů využito softwaru Polyworks, 
ve kterém jsou zabudovány komerční algoritmy na prokládání kružnic mračnem bodů 
a vyhodnocení kruhovitosti. Hodnoty získané z tohoto softwaru posloužily jako orientační údaj. 
Měřené body získané za uvedených podmínek byly zpracovány metodou navrženou 
v kapitole 3. 

Začátek a konec snímání hodnot je v softwaru Polyworks řešený manuálně (stisknutím 
tlačítka). Během experimentu byly snahy o souběžné spuštění měřeného stroje a záznamu 
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hodnot. Vlivem nedokonalého načasování mohlo dojít ke zpoždění zaznamenávání maximálně 
0,5 sekundy. Jelikož všechna měření měla začátek a konec na kladné poloose X (čtvrtý 
kvadrant), byl výsledný soubor bodů pootočen o odpovídající úhel tak, aby první měřený bod 
ležel na kladné poloose X. Z tohoto důvodu došlo u grafického znázornění k malému zkreslení. 

4.1 Měření pro určení vhodných podmínek měření 

Pro posouzení vhodnosti navržené metody vyhodnocení bylo nutné provést sérii měření, 
z jejíchž výsledků bylo následně možné rozhodnout, za jakých podmínek je využití dané 
metody vhodné. 

Jelikož každý obráběcí stroj disponuje velkým rozsahem rychlosti posuvu, bylo 
pro posouzení vhodnosti nutné zvolit více rychlostí posuvu. Dalším faktorem, který ovlivňuje 
výsledné hodnoty vyhodnocení je samplovací frekvence neboli časový interval mezi zapsáním 
dvou po sobě následujících hodnot.  

Testování kruhové interpolace probíhá podle zvyklostí uživatelů za různých 
posuvových rychlostí. Pro tento experiment bylo tedy stanoveno 12 měření, která byla 
provedena pro jmenovitý poloměr kruhové dráhy 300 mm.  Měření byla provedena pro tři různé 
rychlosti posuvu, a pro čtyři různé frekvence zápisu hodnot. Přehled provedených měření je 
uveden v Tab. 4. Obráběcí stroje jsou schopny dosahovat mnohem větších posuvových 
rychlostí, než jaké byly použity v rámci tohoto experimentu, nám však pro vyvození závislosti 
mezi rychlostí posuvu a samplovací frekvencí postačí tři zvolené rychlosti. 

Tab.  4 Přehled provedených měření 

 

Posuv 1000 
mm·min-1 

Posuv 2000 
mm·min-1 

Posuv 3000 
mm·min-1 

Samplovací 
frekvence 

10 ms 10 ms 10 ms 

50 ms 50 ms 50 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 

200 ms 200 ms 200 ms 

 

Celá série měření byla provedena pro dvě pozice umístění laser trackeru. První série 
měření byla provedena pro laser tracker připevněný na vzdálené straně pracovního stolu 
(Obr. 4-2). Druhá série měření byla provedena pro laser tracker umístěný blíže ke středu měřené 
kružnice (Obr. 4-3). V Tab. 5 jsou uvedeny souřadnice středů měřených kružnic vyjádřené 
v souřadném systému laser trackeru. 

Porovnáním obou sérií měření získáme informaci ohledně výhodnější pozice trackeru 
pro měření kruhové interpolace. 

Tab.  5 Souřadnice středů kružnic  

 

 

 

 

 

 

 

Souřadnice středu měřené 
kružnice [mm] 

Vzdálený tracker 

X 1098,23 

Y 941,43 

Z -248,80 

Blízký tracker 

X 864,14 

Y 443,13 

Z -358,51 
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Obr. 4-2 Pozice laser trackeru pro první sérii měření 

 

 

Obr. 4-3 Pozice laser trackeru pro druhou sérii měření 

4.1.1 Vyhodnocení prvního experimentu 
Při zachování rychlosti posuvu, avšak s použitím různých samplovacích frekvencí získáme 
různé hodnoty rozlišení (vzdálenost mezi dvěma sousedními body měření). Přehled hodnot 
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rozlišení je pro informaci uveden v Tab. 6. Hodnoty rozlišení byly určeny jako podíl obvodu 
měřené kružnice počtem změřených bodů.  

Tab.  6 Přibližné hodnoty rozlišení pro obě série měření 

 Rozlišení [mm] 

 

F1
0

0
0

 1
0

m
s 

F1
0

0
0

 5
0

m
s 

F1
0

0
0

 1
0

0m
s 

F1
0

0
0

 2
0

0m
s 

F2
0

0
0

 1
0

m
s 

F2
0

0
0

 5
0

m
s 

F2
0

0
0

 1
0

0m
s 

F2
0

0
0

 2
0

0m
s 

F3
0

0
0

 1
0

m
s 

F3
0

0
0

 5
0

m
s 

F3
0

0
0

 1
0

0m
s 

F3
0

0
0

 2
0

0m
s 

Vzdálený tracker: 0,2 0,8 1,7 3,3 0,3 1,6 3,3 6,6 0,5 2,5 5,0 9,9 

Blízký tracker: 0,2 0,8 1,7 3,3 0,3 1,6 3,3 6,6 0,5 2,5 4,9 9,9 

 

Výsledky zpracovaných dat jsou pro měření se vzdáleným trackerem uvedena v Tab. 7, 
pro měření s blízkým trackerem v Tab. 8. V tabulkách jsou uvedeny počty bodů získaných 
každým měřením. Tabulky obsahují kruhovitost určenou pro jednotlivá měření prostřednictvím 
programu Polyworks (třetí sloupec). Tyto hodnoty jsou vždy uvedeny jako 100% a vztahují se 
vždy k měření za daných podmínek.  

Hodnoty kruhovitosti uvedené ve čtvrtém sloupci byly získány vyhodnocením 
naměřených dat navrženou metodou bez filtrace odlehlých pozorování. Je jednoznačně patrné, 
že při tomto vyhodnocení bylo dosaženo prakticky stejných výsledků, jako vyhodnocením 
prostřednictví softwaru Polyworks. Z toho můžeme usoudit, že postup navržené metody 
zpracovává naměřená data správným způsobem. Tabulka dále obsahuje ještě další dva sloupce 
s hodnotami kruhovitosti získané vyhodnocením po filtraci odlehlých hodnot. Hodnoty 
označené jako „filtrované“ byly získány vyhodnocením po odstranění odlehlých hodnot podle 
metody 3σ, interval okolo posuzované hodnoty byl 5 bodů. Hodnoty označené jako „filtrované 
II“ byly získány stejným způsobem, avšak interval okolo posuzované hodnoty byl 10 bodů. 

Tab.  7 Výsledky kruhovitosti pro měření se vzdáleným trackerem 

Měření se vzdáleným trackerem 

Měření Počet bodů 
Kruhovitost 

[%] 
Polyworks 

Kruhovitost 
[%] 

Kruhovitost 
[%] filtrované 

Kruhovitost 
[%] filtrované 

II 

F1000 10ms 12485 100 100,20 81,22 82,45 

F1000 50ms 2256 100 99,79 64,47 65,32 

F1000 100ms 1144 100 101,94 90,56 69,44 

F1000 200ms 568 100 99,70 85,15 85,15 

F2000 10ms 5732 100 99,76 80,24 71,43 

F2000 50ms 1146 100 100,21 53,96 51,67 

F2000 100ms 571 100 98,57 74,00 76,29 

F2000 200ms 285 100 98,95 75,00 75,00 

F3000 10ms 3825 100 98,72 69,57 60,85 

F3000 50ms 765 100 98,38 89,19 86,22 

F3000 100ms 376 100 98,48 90,61 80,00 

F3000 200ms 190 100 99,68 63,23 63,23 
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Tab.  8 Výsledky kruhovitosti pro měření s blízkým trackerem 

Měření s blízkým trackerem 

Měření Počet bodů 
Kruhovitost 

[%] 
Polyworks 

Kruhovitost 
[%] 

Kruhovitost 
[%] filtrované 

Kruhovitost 
[%] filtrované 

II 

F1000 10ms 11359 100 100,34 68,31 68,31 

F1000 50ms 2276 100 99,41 65,49 62,16 

F1000 100ms 1134 100 99,09 83,03 83,03 

F1000 200ms 568 100 100,63 93,13 93,13 

F2000 10ms 5701 100 99,85 56,06 55,00 

F2000 50ms 1143 100 99,30 79,53 73,02 

F2000 100ms 575 100 99,06 63,77 61,32 

F2000 200ms 286 100 100,30 100,30 100,30 

F3000 10ms 3837 100 99,83 56,90 58,10 

F3000 50ms 762 100 100,75 82,25 82,25 

F3000 100ms 381 100 101,14 67,27 67,27 

F3000 200ms 191 100 99,66 88,28 90,34 

 

Ze vzájemného porovnání hodnot uvedených v Tab. 7 a Tab. 8 lze usoudit, 
že zvyšováním rychlosti posuvu lze v některých případech dosáhnout lepších výsledků 
kruhovitosti. Z porovnání získaných výsledků s hodnotami rozlišení uvedených v Tab. 6 je 
patrné, že zvyšování rychlosti posuvu za současného zvyšování intervalu mezi zápisem 
jednotlivých bodů vede k nárůstu hodnoty rozlišení takovým způsobem, že se dá pochybovat 
o výpovědní hodnotě získaného výsledku. 

Pro měření při vyšších rychlostech posuvu je nezbytné zvolit odpovídajícím způsobem 
vyšší samplovací frekvenci tak, aby došlo k dosažení přiměřené hodnoty rozlišení. Z porovnání 
dosažených výsledků můžeme říci, že ze zvolených kombinací rychlosti posuvu a samplovací 
frekvence vychází nejpříznivější poměr hodnoty výsledku vůči hodnotě rozlišení při měřeních 
s hodnotou rozlišení 1,7. Ze série experimentálních měření se nejlépe osvědčila kombinace 
rychlosti posuvu F = 1000 mm·min-1 a samplovací frekvence 100 ms, z tohoto důvodu volíme 
tuto kombinaci jako doporučenou. 

Při porovnání dosažených výsledků můžeme také rozhodnou o optimálním umístění 
laser trackeru vůči středu měřené kružnice. Během měření bylo dosaženo lepších výsledků 
během měření s trackerem umístěným v pozici blíže k měřené kružnici. Pro měření můžeme 
tedy doporučit umístění trackeru do bližší pozice, čímž získáme přesnější výsledky, a zároveň 
bude měření zatížení menší nejistotou měření, neboť nejistoty měření laser trackerem jsou 
závislé na vzdálenosti měření od trackeru. 

4.2 Srovnávací měření se systémem Ballbar 

Za účelem porovnání navržené metody vyhodnocení s konvenčně používaným měřicím 
přístrojem bylo vykonáno druhé experimentální měření. Cílem tohoto experimentálního měření 
bylo provést současné měření přesnosti kruhové interpolace dříve zmíněného stroje pomocí 
systému Ballbar za současného snímání polohy reflektoru laser trackerem a rozhodnutí 
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o použitelnosti laser trackeru na měření kruhové interpolace u obráběcích strojů. Na Obr. 4-4 
je zobrazeno uspořádání tohoto experimentu. 

 

 

Obr. 4-4 Uspořádání srovnávacího měření 

 

Celý experiment byl proveden pro tři různé rychlosti posuvu, F = 1000 mm·min-1, 

F = 2000 mm·min-1 a F = 3000 mm·min-1 při samplovací frekvenci f = 100 ms. Měření byla 

provedena pro poloměr jmenovité dráhy 300 mm. Souřadnice středu kružnice vyjádřené 
v souřadném systému laser trackeru jsou uvedeny v Tab. 9. 

 

Tab.  9 Souřadnice středu měřené kružnice 

 

Souřadnice středu měřené 
kružnice [mm] 

X -1167,32 

Y 474,62 

Z -335,05 

 

4.2.1 Vyhodnocení druhého experimentu 
Během měření prvního běhu při posuvové rychlosti F = 1000 mm·min-1 nebyly bohužel 
zaznamenána žádná data. Důvodem bylo špatné nastavení snímání softwaru Polyworks. Celé 
měření nemohlo být pro získání těchto hodnot opakováno z důvodu vytížení stroje. Z tohoto 
měření tedy byla zaznamenána data pouze ve druhém běhu. U druhého a třetího měření byla 
zaznamenána data bez potíží v obou směrech měření. 
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Výsledky vyhodnocení současného měření systémem Ballbar a laser trackerem jsou 
uvedeny v Tab. 10. V této tabulce jsou hodnoty kruhovitosti vyhodnocené Ballbarem vyjádřeny 
pro jednotlivá měření jako 100% hodnoty. Hodnoty kruhovitosti vyhodnocené navrženou 
metodou jsou v tabulce vyjádřeny v procentech vztažených vůči měření Ballbarem. 
Z vyhodnocených hodnot byly odfiltrovány odlehlé hodnoty metodou 3σ. Interval posuzování 
odlehlosti hodnot byl zvolen 5 hodnot (filtrované) a 10 hodnot (filtrované II) okolo posuzované 
hodnoty.  

Tab.  10 Porovnání měření Ballbarem a laser trackerem 

 Ballbar Laser tracker 

 
Kruhovitost 

[%] 
Kruhovitost 

[%] 

Kruhovitost 
[%] - 

filtrované 

Kruhovitost 
[%] - 

filtrované II 

F 1000 - 2. běh 100 250,83 247,50 186,67 

F 2000 - 1. běh 100 477,97 188,98 188,98 

F 2000 - 2. běh 100 204,24 204,24 204,24 

F 3000 - 1. běh 100 190,08 190,08 185,95 

F 3000 - 2. běh 100 190,91 190,91 190,91 

 

Z hodnot vyhodnocení je na první pohled patrné, že hodnoty získané po filtraci jsou 
přibližně 2 krát větší, než jsou hodnoty získané prostřednictvím systému Ballbar. Tento rozdíl 
je způsoben větší přesností Ballbaru oproti lase trackeru. Výsledky zobrazené do grafu vykazují 
velkou tvarovou podobnost grafů. Graf vyhodnocení systémem Ballbar je uveden na Obr. 4-5, 
graf vyhodnocení navrženou metodou je uveden na Obr. 4-6.  

 

Obr. 4-5 Graf vyhodnocení systémem Ballbar 
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Obr. 4-6 Graf vyhodnocení navrženou metodou 

Vynecháním určitých hodnot během vykreslení umožnilo vykreslit vyhlazený graf (graf 
s plynulejším průběhem). Tento graf byl následně doplněn o grafické znázornění určených 
nejistot a pro porovnání byl graficky v měřítku porovnán s grafem vyhodnocení systémem 
Ballbar. Graf porovnání je uveden na Obr.  4-7. 

 
Obr. 4-7 Srovnání tvaru grafu 2. běhu prvního měření 

Z porovnání grafů vyhodnocení je zřejmé, že vyhodnocení systémem Ballbar leží téměř 
v celém rozsahu uvnitř pásu nejistot. Stejným způsobem byla vyhodnocena i zbylá 4 měření 
tohoto experimentu. Ve všech případech bylo dosaženo obdobného výsledku, z čehož lze 
usoudit vhodnost použití navržené metody na testování přesnosti obráběcích strojů. 
Vyhodnocené odchylky ležící na ose y jsou velmi vysoké, což je také důvod, proč uvnitř pásu 
nejistot neleží celý graf vyhodnocení Ballbarem.  
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Z tohoto porovnání je patrné, že použití laser trackerů na měření kruhové interpolace 
obráběcích strojů je vhodné. Kvůli výrazně větší nepřesnosti měření laser trackeru oproti 
Ballbaru, však není možné tuto metodu použít na měření stejně přesných strojů, jako na které 
je používán právě Ballbar. 

Dle dosažených výsledků vyhodnocení lze usoudit, že navržená metoda může být 
použita na měření obráběcích strojů, které mají pracovat s přesností na 0,1 mm. Světový 
výrobci laser trackerů neustále pracují na zlepšování technologie trackeru, lze tedy 
předpokládat, že v budoucnosti budou laser trackery dosahovat větších přesností a bude tedy 
možné je použít na měření kruhové interpolaci strojů pracujících s vyšší přesností. 
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5 ZHODNOCENÍ EXPERIMENTŮ 

Pro ověření navržené metody byly vykonány dva rozdílné experimenty. První experiment měl 
prokázat správnost vyhodnocení navržené metody, a zároveň z tohoto měření měly být 
vyvozeny optimální podmínky použití navrženého postupu vyhodnocení. Druhý experiment 
měl poskytnout srovnání navržené metody vyhodnocení se zavedeným vyhodnocovacím 
přístrojem. 

V rámci prvního experimentu byly provedeny dvě série měření, každá o 12 měřeních. 
První série měření byla provedena pro laser tracker umístěný ve větší vzdálenosti od středu 
měřené kružnice, druhá série měření byla provedena s laser trackerem umístěným blíže 
ke středu měřené kružnice. Vyhodnocením všech měření a jejich vzájemným porovnáním byla 
vytvořena závislost mezi jednotlivými parametry měření. Bylo rozhodnuto, že pro navrženou 
metodu nejvíce vyhovují podmínky odpovídající hodnotě rozlišení 1,7 (jedna z hodnot rozlišení 
těchto měření). Z obou sérií měření se nejlépe prokázala měření vykonaná při rychlosti posuvu 
F = 1000 mm·min-1 v kombinaci se vzorkovací frekvencí 100 ms. Vzájemným porovnáním 
celkových výsledků se jako přesnější projevila série měření realizovaná pro laser tracker 
umístěný blíže k měřené kružnici. Navrženou metodou bylo po odfiltrování odlehlých hodnot 
dosaženo lepších výsledků hodnoty kruhovitosti, než jaké je dosaženo vyhodnocení odchylky 
pomocí softwaru Polyworks. Této skutečnosti je dosaženo z důvodu filtrace odlehlých hodnot, 
která je v rámci navržené metody provedena, neboť vyhodnocení softwarem Polyworks 
neumožňuje filtraci odlehlých hodnot. 

Během druhého měření byly provedeny tři porovnávací měření, každé pro jinou rychlost 
posuvu. Výsledné hodnoty vyhodnocení navrženou metodou dosáhly po odfiltrování odlehlých 
hodnot téměř dvojnásobných hodnot vyhodnocení Ballbarem. Pro porovnání vyhodnocení 
Ballbarem s vyhodnocením navrženou metodou byl vytvořen společný graf, ve kterém byly 
také zobrazeny hodnoty nejistot jednotlivých bodů měření. Z grafického porovnání dosažených 
výsledků bylo zřejmé, že vyhodnocení získané z měření trackerem nedosahuje stejné přesnosti, 
jako měření Ballbarem. I když měření kruhové interpolace laser trackerem nedosahuje 
srovnatelné přesnosti jako Ballbar, může být laser tracker použit pro ověřování obráběcích 
strojů pracujících s přesností 0,1 mm.  
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6 METODIKA MĚŘENÍ 

Z provedeného řešení diplomové práce a zejména provedených experimentů vyplynuly 
požadavky a doporučení pro měření kruhové interpolace laser trackerem.  

Příprava měřeného stroje 

Zkoušky kruhové interpolace se provádějí na nezatížených strojích, případně je 
na požadavek uživatele možnost stroj zatížit (např. obrobkem). Proto je před samotnou 
přípravou měření nutné ze stroje odstranit veškeré přípravky i obrobky a očisti pracovní stůl 
stroje od nahromaděných třísek.  

Není vhodné provádět měření na stroji, který není rovnoměrně zahřátý na provozní 
teplotu, neboť by v případě měření docházelo k zahřívání stroje a následným teplotním 
dilatacím jeho částí. Proto je nutné nechat po zapnutí stroj zahřát, popřípadě jej zahřát způsobem 
specifikovaným výrobcem. Během doby zahřívání je možné provádět přípravné práce 
pro samotné měření. 

 

Umístění Laser trackeru 

Umístění laser trackeru závisí na několika faktorech. Prvním faktorem jsou rozměry 
stroje, a poloměr jmenovité dráhy měřené na stroji. Laser tracker musí být umístěn v dostatečné 
vzdálenosti od středu měřené kružnice tak, aby byla celá tato kružnice v zorném poli trackeru. 
Maximální možný poloměr jmenovité kružnice je však také limitován velikostí stroje. 

Druhým faktorem pro umístění trackeru je konstrukce stroje. Obráběcí stroje lze 
z hlediska konstrukce rozdělovat podle mnoha kritérií, pro nás je však podstatné kritérium 
pohyblivosti stolu. Podle tohoto kritéria lze obráběcí stroje rozdělit na stroje s pevným stolem 
a stroje s pohyblivým stolem. Pro měření kruhové dráhy nástroje, musí docházet v pohybu 
nástroje po kruhové dráze vzhledem k trackeru. U strojů s pevným stolem (Obr. 6-1A) lze 
tracker umístit přímo na pracovní stůl stroje, popřípadě pokud si to pro konkrétní situaci 
nezbytné, tak může být umístěn i mimo pracovní stůl stroje. U strojů s pohyblivým stolem 
(Obr. 6-1B) je nutné umístit tracker výhradně na pracovní stůl stroje.  

 

 
Obr. 6-1 Umístění laser trackeru na stroji 

 

Vzdálenost laser trackeru od středu jmenovité dráhy musí být dostatečná 
pro bezproblémový průjezd reflektoru celou kruhovou dráhou. V horizontálním směru 
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disponuje laser tracker velkým rozsahem, ve vertikálním směru je však pohyb značně omezen. 
V případě měřené dráhy v těsné blízkosti pracovního stolu musí být před spuštěním měření 
odzkoušeno, že při pozici reflektoru nejblíže k trackeru nedojde k přerušení paprsku (reflektor 
ve slepé zóně trackeru) a tím ke znehodnocení celého měření.  

Při umisťování trackeru a volbě poloměru jmenovité dráhy je dále nutné brát v úvahu 
zorný úhel reflektoru. Reflektory CER určené pro dynamická měření mají zorný úhel ±60°. 
Laser tracker tedy musíme vůči středu měřené kružnice umístit tak, aby nebyl tento úhel během 
měření překročen. 

Posledním faktorem ovlivňujícím umístění laser trackeru na stroji je umístění 
přívodních kabelů. Tracker musí být umístěn tak, aby nedopatřením nebo pohybem stroje 
nedošlo k poškození nebo zničení přívodních kabelu trackeru. 

Umístění laser trackeru je doporučeno pouze na vodorovném podkladu (nastojato). 
Pro ustavení do jiné pozice (např. naležato, vzhůru nohama) je nutné použít laser tracker, 
který je pro takové nasazení konstruován a jeho umístění tímto způsobem není v rozporu 
s předpisy výrobce. 

Po umístění laser trackeru na pozici a připojení jeho přívodních kabelů do řídící 
jednotky je možné laser tracker zapnout a provést inicializaci. Po zapnutí je nutné nechat laser 
tracker zahřát (teplotní ustálení komponent trackeru a ustálení laserového paprsku). Po uplynutí 
zahřívací doby je možné přejít k měření.  

 

Umístění reflektoru 

Umístění reflektoru je ideální v nástrojovém upínači vřetene (Obr. 6-2A), v případě 
potřeby (např. současné měření jiným přístrojem) je pak možné reflektor upevnit na vřeteník 
(Obr. 6-2B). K upevnění reflektoru je vhodné použít správně zvolený upínací přípravek. 

 

 

Obr. 6-2 Umístění reflektoru na měřeném stroji 
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Dodatečné vybavení 

Pro získání údajů o teplotě jednotlivých lineárních os, je nutné připevnit na stroj teplotní 
čidla, pokud možno co nejblíže k pravítkům jednotlivých os. V současné době je k dispozici 
velké množství různých teplotních čidel, na Obr. 6-3 je uvedeno teplotní čidlo s bezdrátovým 
přenosem změřené hodnoty teploty.  

 

Obr. 6-3 Teplotní čidlo s bezdrátovým přenosem změřených hodnot (Intemac) 

 

Měření kruhové dráhy 

Před zahájením měření kruhové dráhy reflektoru je nutné na měřeném obráběcím stroji 
vytvořit řídicí program pro kruhovou interpolaci a najet nástrojem do počátečního bodu měření. 
Pro ověření je dobré spustit program na stroji a nechat jej projet celou kruhovou trajektorii 
bez spuštěného záznamu souřadnic. Před zahájením měření je také nutné nastavit vzorkovací 
frekvenci a rychlost posuvu. Vzorkovací frekvence by měla být zvolena adekvátně vůči 
rychlosti posuvu. Doporučená hodnota rychlosti posuvu je F = 1000 mm·min-1 a hodnota 
vzorkovací frekvence f = 100 ms. 

Zaznamenávání měřených hodnot je nutné spustit souběžně se spuštěním stroje. 
Pro správné vyhodnocení navrženou metodou je nutné měřit kružnici po celém jejím obvodu, 
a ukončit měření po zaznamenání hodnot po celém obvodu měřené kružnice. 

Vzhledem k nepřesnosti laser trackeru je možné navrženou metodu použít pro měření 
obráběcích strojů pracujících s přesností na 0,1 mm. Měřením přesnějších strojů nezískáme 
dostatečně přesný výsledek na posouzení jejich přesnosti při kruhové interpolaci. 

 

Vyhodnocení naměřených hodnot 

Po dokončení měření jsou data vyhodnocena navrženou metodou. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navržení metody pro testování kruhové interpolace použitelné pro velké CNC 
obráběcí stroje. Pro tuto metodu měla být následně vytvořena aplikace, která by zpracovávala 
naměřená data získaná měřením laser trackerem. Dále měla být navržená aplikace 
experimentálně otestována na stroji a měla být posouzena vhodnost jejího praktického využití. 

Ve druhé kapitole byla popsána metoda kruhové interpolace. Byl zde také uveden 
stručný popis některých přístrojů, které jsou v současné době používány na ověřování přesnosti 
kruhové interpolace obráběcích strojů. V této kapitole byl také uveden přehled dostupných laser 
trackerů spolu s objasněním, jak toto souřadnicové měřicí zařízení funguje.  

Ve třetí kapitole byla navržena metoda vyhodnocení odchylek kruhovitosti pro body 
získané měřením laser trackerem a tato metoda byla následně použita v navrhované aplikaci. 
Navržená metoda se skládá ze čtyř hlavních částí: určení odchylek kruhovitosti, filtrace 
odlehlých hodnot, vyjádření nejistoty měření a obecného postupu při návrhu aplikace.  

Určení odchylek kruhovitosti bylo docíleno v několika krocích. Prvním krokem, který 
byl navržen, bylo proložení naměřených bodů rovinou podle metody nejmenších čtverců. 
Naměřená data musela být touto rovinou proložena z důvodu jejich výskytu v R3. Druhým 
krokem bylo přenesení naměřených bodů do souřadného systému definovaného na proložené 
rovině. Tímto krokem došlo k vhodnému uspořádání bodů, které bylo následně možné dále 
zpracovat. Třetím krokem bylo proložení přenesených bodů kružnicí metodou nejmenších 
čtverců, čímž došlo k nejoptimálnějšímu proložení bodů touto kružnicí. Pro další zpracován byl 
určen střed a poloměr prokládané kružnice. Posledním krokem bylo samotné určení odchylek 
kruhovitosti jednotlivých bodů od proložené kružnice. 

Druhá část navržené metody je zaměřena na filtraci vyhodnocených hodnot. Jelikož jsou 
do měření laser trackerem zanášeny chyby měření, které se na vyhodnocených odchylkách 
projeví jako odlehlé hodnoty, bylo nezbytné tyto hodnoty ze souboru vyhodnocení odfiltrovat. 
Za tímto účelem jsou v této kapitole uvedeny často používané metody filtrace odlehlých hodnot. 
Pro navrženou metodu vyhodnocení je vybrána metoda 3σ. Pro posouzení odlehlosti určené 
hodnoty odchylky kruhovitosti je vždy konkrétní hodnota posuzována v rámci posuzovacího 
intervalu. V navrhované metodě byly zvoleny dva intervaly, o šířce 5 a druhý o šířce 10 bodů 
okolo posuzované hodnoty. 

Třetí část navržené metody je zaměřená na vyhodnocení nejistoty měření kruhové 
interpolace laser trackerem. Výsledná nejistota každého měřeného bodu sestává z podélné 
a příčné složky výsledné nejistoty, které se na radiální složce nejistoty měřeného bodu podílejí 
v závislosti na úhlu odklonu osy měření od pomyslné osy mezi trackerem a středem měřené 
kružnice. Rozložení radiálních nejistot měření bodů na kružnici je zobrazeno v grafu, kolem 
měřené kružnice jsou vytvořeny křivky nejistot, které vymezují pás nejistoty měření. 

V poslední části třetí kapitoly je uveden stručný postup registrace knihovny laser 
trackeru, bez které nebude vytvářená aplikace funkční. Dále jsou zde uvedeny nejdůležitější 
příkazy, které vytvářená aplikace využívá. 

Ve čtvrté kapitole jsou navrženy dva experimenty. První experiment je zaměřený 
na určení optimálních podmínek použití navržené metody vyhodnocení. V rámci tohoto 
experimentu byly vykonány dvě série měření, jedna pro tracker umístěný ve vzdálenější pozici 
od středu měřené kružnice a druhá v bližší pozici od středu měřené kružnice. Z vyhodnocení 
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těchto měření jsou určeny optimální podmínky použití dané metody, které jsou určeny rychlostí 
posuvu F = 1000 mm·min-1 a hodnotou vzorkovací frekvence f = 100 ms. Z porovnání obou 
sérií měření dále vyplývá výhodnější umístění laser trackeru, které odpovídá pozici blíže 
k měřené kružnici.  

Druhý experiment je zaměřený na srovnání vyhodnocení navržené metody 
s vyhodnocením zavedeného systému Ballbar. Výsledky získané navrženou metodou dosahují 
téměř dvojnásobných hodnot výsledků získaných Ballbarem. K vyhodnoceným hodnotám jsou 
dále určeny nejistoty jednotlivých měřených bodů. Porovnáním grafů obou vyhodnocení bylo 
rozhodnuto, že navrhovaná metoda je použitelná pro měření přesnosti obráběcích strojů, 
měřený stroje však musí pracovat s přesností 0,1 mm. Pro vyhodnocování strojů s vyšší 
přesností nebude dosaženo výsledků s požadovanou přesností. 

V páté kapitole jsou zhodnoceny experimenty, které byly provedeny v rámci čtvrté 
kapitoly. 

V šesté kapitole je navržena metodika měření využívající navrženou metodu zpracování 
naměřených dat. V úvodu kapitoly je uveden postup pro přípravu stroje před měření, dále je 
zde rozebráno umístění trackeru pro měření. Umístění je doporučeno do co možná nejbližší 
pozice trackeru od středu měřené kružnice, avšak je nutné umístění tak, aby nebyly překročeny 
pozorovací úhly trackeru ani reflektoru. Reflektor je doporučené umístit do nástrojového 
upínače, nebo do pomocí vhodného přípravku jej umístit do vhodné pozice na vřeteníku. Dále 
zde jsou uvedeny doporučené hodnoty posuvu F = 1000 mm·min-1 a hodnoy vzorkovací 
frekvence f = 100 ms. 

Navrženou aplikaci je možné dále rozvíjet. Velkým usnadněním pro zaznamenávání 
hodnot by bylo zabudování triggeru do měřicího cyklu aplikace. S využitím vhodného triggeru 
(programový spouštěcí algoritmus) by bylo možné ze zaznamenávání měřených hodnot 
odstranit lidský faktor (zpoždění spuštění záznamu hodnot), čímž by došlo ke zpřesnění metody 
vyhodnocení a výsledné grafické zobrazení by lépe odpovídalo skutečnému rozložení odchylek 
na stroji. 
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