
 

 

 

  

 





 

 

 



 

 

  

  



 

 

ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, 

konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů 

z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke stanovení nejistoty měření CMM a rozdíly mezi 

klasickými CMM a nano-CMM. Pro výpočet nejistoty měření nano-CMM jsou vybrány 

a upraveny dvě metody – substituční a simulační metoda Monte Carlo. Ty jsou aplikovány 

v praktické části pro výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1. Součástí praktické části 

je provedení měření na přístroji v laboratoři na Českém metrologickém institutu v Brně. 

Výstupem práce je tedy stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1. 

ABSTRACT 

The topic of this master thesis is the issue of measurement uncertainty of nano-CMM, 

specifically SIOS NMM-1 machine. Theoretical part of the thesis consists of basic 

measurement uncertainty definitions, description of approaches to CMM measurement 

uncertainty and differences between classical CMM and nano-CMM. For measurement 

uncertainty calculation of nano-CMM, two method are chosen and adapted – substitution 

method and Monte Carlo method. These are applied in practical part for measurement 

uncertainty calculation of SIOS NMM-1 machine. Part of the practical part is performed 

measurement on machine in laboratory at the Czech Metrology institute in Brno. The outcome 

of this thesis is determination of measurement uncertainty of SIOS NMM-1. 
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1 ÚVOD 

Již několik tisíciletí před naším letopočtem docházelo k dělbě práce ve společnosti, což je 

neodmyslitelně spojeno se směnným obchodem. Jenže jak ohodnotit věci, které jsou předmětem 

směny? Právě z tohoto důvodu se začaly používat různé míry a váhy, ať už se jednalo 

o vyměření délky pole nebo odměření množství tekutin či potravin. Získané metrologické 

znalosti pak často přetrvávaly v různých podobách i několik tisíciletí. Takovým příkladem 

může být převzetí poznatků z oblasti měření Řeky a Římany od Egypťanů. Postupem času však 

procházely vývojem nejen veličiny a jednotky, ale i způsob jejich měření.  

Ve středověku vládl v těchto jednotkách chaos, což přineslo potřebu standardizace. 

Až ke konci 18. století došlo ve Francii ke vzniku desetinné metrické soustavy a stanovení 

etalonů daných veličin, včetně jejich archivace. O necelé století později pak došlo k přijetí 

Metrické konvence, kterou podepsalo např. i Rakousko-Uhersko či USA. Spolu s přijetím této 

úmluvy byly založeny organizační složky pro metrologii, jako Mezinárodní úřad pro míry 

a váhy. 

S rostoucím lidským poznáním je spjat prudký rozmach techniky. V dnešní době jsou 

na produkty kladeny stále vyšší nároky. Docházelo (a stále dochází) ke zpřesňování výroby, 

s čímž souvisí i nutnost správně a přesně měřit stále dokonalejší výrobky. Navíc dochází 

ve většině oblastí k miniaturizaci, což sebou nese další tlak na splnění stále přísnějších 

výrobních parametrů produktu. Tam, kde se dříve vyrábělo a měřilo s přesností na desetiny 

a setiny milimetru, se postupně začalo pracovat v řádech stovek a desítek mikrometrů. V dnešní 

době nejsou výjimkou ani stroje operující na úrovni stovek, desítek či jednotek nanometrů a vše 

naznačuje tomu, že trend miniaturizace jen tak nepomine.  

K měření slouží měřicí přístroje a měřidla, jejichž úkolem je zjišťování vlastností 

měřených objektů. Pro měření geometrických rozměrů se využívají CMM (coordinate 

measuring machine), neboli souřadnicové měřicí přístroje. Jejich princip spočívá ve snímání 

pozice bodů při kontaktu měřicí sondy s povrchem objektu. 

Vznikají také specializované CMM, určené k vysoce přesnému měření malých objektů. 

Jedním z takovýchto přístrojů je nano-CMM SIOS NMM-1, který se nachází na pracovišti 

CEITEC (Středoevropský technologický institut) na ČMI (Český metrologický institut) v Brně. 

Tento přístroj je určený pro vysoce přesné měření rozměrů velmi malých objektů. 

Jelikož nedílnou složkou každého měření je také určení nejistoty měření pro zvolený 

interval spolehlivosti, je nutné stanovit nejistotu měření toho stroje. Nejistota měření se zavádí 

pro charakterizaci rozsahu hodnot, které je možné přiřadit k naměřenému výsledku. Bude nutno 

upravit přístupy ke stanovení nejistot CMM, aplikovat je na tento speciální typ přístroje 

a pomocí reálných měření a jejich následnému vyhodnocení rozhodnout, zda byl modifikovaný 

přístup správný.  

Posledním krokem je stanovení výsledné nejistoty měření přístroje nano-CMM SIOS 

NMM-1, což je zároveň tématem a hlavním výstupem této diplomové práce. Motivací 

k vypracování této práce je zájem autora o oblast nanometrologie a nanotechnologií.  
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Dalším důvodem je možnost provedení praktické části této práce na velmi unikátním přístroji. 

V neposlední řadě byla velkou motivací budoucí příležitost při spolupráci na tvorbě 

akreditovaného kalibračního postupu uvedeného přístroje na ČMI. 
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2 NEJISTOTA MĚŘENÍ 

Každé měření je doprovázeno vlivy, které se projevují na naměřené hodnotě jako odchylka 

od pravé hodnoty dané veličiny. Z tohoto důvodu by mělo být měření doplněno o informaci, 

vyjadřující přesnost měření. Proto se zavádí nejistota měření, což je přidružený parametr 

udávající interval, ve kterém se tato hodnota s určitou pravděpodobností nachází. 

Výsledek měření tedy sestává z naměřené (příp. korigované o systematickou chybu) hodnoty 

a vyhodnocené nejistoty měření. 

Tato nejistota se skládá z několika dílčích nejistot, jejichž kombinace má pak výsledný 

vliv na přesnost měření. Vycházíme přitom z poznatků v oblastech pravděpodobnosti 

a matematické statistiky. Je nutné podotknout, že zatímco důsledky náhodných chyb je 

nemožné ovlivnit, u systematických chyb to možné je. [25] 

2.1 Základní definice z oblasti metrologie 

Pro správné pochopení dané tématiky je vhodné uvést alespoň základní definice. Jejich smysl 

je většinou v kontextu jasný, nicméně přesné pochopení významu je pro správné porozumění 

dané problematice nezbytné: [17] 

Měřená veličina je „veličina, která má být měřena“. [17] 

Měření je tedy „proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny, 

které mohou být důvodně přiřazeny veličině“. [17] 

Výsledkem měření se rozumí „soubor hodnot veličiny přiřazený měřené veličině 

společně s jakoukoliv další dostupnou relevantní informací“. [17]  

Již bylo uvedeno, že se k výsledku měření má přiřadit přidružený parametr ve formě 

nejistoty měření, definované jako „nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot 

veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace“. [17] 

Se samotným měřením a jeho následným vyhodnocením jsou spjaty i další pojmy. 

Přesnost měření je definována jako „těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny 

a pravou hodnotou veličiny měřené veličiny“. [17] 

Správnost měření značí „těsnost shody mezi aritmetickým průměrem nekonečného 

počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny a referenční hodnotou veličiny“. [17] 

Preciznost měření je „těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami 

veličiny získanými opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech 

za specifikovaných podmínek“. [17]  

S precizností měření souvisí pojmy charakterizující podmínky měření. 

Jedná se o opakovatelnost a reprodukovatelnost měření. 

Opakovatelnost měření je „preciznost měření za souboru podmínek opakovatelnosti 

měření“. [17] 

Reprodukovatelnost měření je „preciznost měření za podmínek reprodukovatelnosti 

měření“. [17] 
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Měření je vždy doprovázeno chybou měření, což je „naměřená hodnota veličiny minus 

referenční hodnota veličiny“. [17] Chyba měření se dělí na dvě složky, a to na systematickou 

a náhodnou chybu, jejichž význam a rozdíl je uveden níže. 

Systematická chyba je „složka chyby měření, která v opakovaných měřeních zůstává 

konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem“. [17] 

Náhodná chyba je „složka chyby měření, která se v opakovaných měřeních mění 

nepředvídatelným způsobem“. [17] 

 Vzájemný vztah uvedených pojmů a jejich vliv na nejistotu měření znázorňuje 

obrázek č. 1: 

2.2 Vyhodnocení nejistoty měření 

Z výše uvedené definice nejistoty měření vyplývá její význam. Je to parametr, charakterizující 

rozptyl naměřených hodnot, které jsou důvodně přiřazeny k dané, měřené veličině. Složky 

nejistoty měření je možné rozdělit do dvou skupin, konkrétně se hovoří: [12] 

• vyhodnocení nejistoty postupem A (označováno jako standardní nejistota typu A), 

• vyhodnocení nejistoty postupem B (označováno jako standardní nejistota typu B). 

Obr. 1)    Základní pojmy z oblasti metrologie a jejich vzájemný vztah [16] 
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2.2.1 Stanovení standardní nejistoty typu A 

Postup vyhodnocení spočívá ve statistické analýze naměřených dat. Za předpokladu dodržení 

stálých podmínek měření a s přístrojem o dostatečném rozlišení měřené veličiny bude patrné 

rozptýlení naměřených dat. Nejdříve se vypočte aritmetický průměr �̅� dle vztahu č. 1: [2] 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, (1) 

kde: 

𝑛 je počet opakovaných měření, 

𝑥𝑖 jsou jednotlivé naměřené hodnoty. 

Standardní nejistota typu A 𝑢𝐴 se vypočte pomocí výběrové směrodatné odchylky 

aritmetického průměru, tedy dle vztahu č. 2: [23] 

𝑢𝐴(𝑥) = 𝑠(�̅�) = √
1

(𝑛 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

, (2) 

kde: 

𝑠�̅�  je výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru. 

Je-li počet měření méně než deset (𝑛 < 10), uvažuje se výpočet standardní nejistoty 

typu A rozšířený o koeficient 𝑘𝑠 dle vztahu č. 3: [23] 

𝑢𝐴 = 𝑘𝑠 ∙ 𝑠(�̅�), (3) 

kde: 

𝑘𝑠 je koeficient závisející na počtu měření, jehož cílem je kompenzovat situaci při malém počtu 

naměřených dat.  

Pokud je to možné, doporučuje se provádět alespoň deset měření, v krajním případě pět 

měření. Pro 𝑛 ≥ 10 je 𝑘𝑠 = 1, pro menší počet měření se používá koeficient pro nízký počet 

měření dle Studentova rozdělení. [23] 

2.2.2 Stanovení standardní nejistoty typu B 

Postup vyhodnocení spočívá ve vyhodnocení nejistoty jiným způsobem, než je statistická 

analýza naměřených dat. Pro určení všech zdrojů nejistoty je velmi důležité důkladné 

proniknutí do problematiky daného měření. Mezi nejčastější zdroje nejistot patří 

např. kalibrovaná měřidla a etalony, nedostatečná rozlišovací schopnost měřidla nebo vliv 

prostředí, ve kterém měření probíhá. Standardní nejistota je stanovena na základě zkušeností 

a všech dostupných informací, mezi které spadají např.: [2] 

• poznatky o chování a vlastnostech daných zařízení a materiálů, 

• údaje z dříve provedených měření, 

• údaje výrobce použité měřící techniky, 

• údaje v kalibračních listech a certifikátech použitého vybavení, 

• zvolená metoda měření, 

• nejistoty referenčních údajů získané z příruček. 
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Pokud je známa maximální odchylka zdroje nejistoty, je pro stanovení nejistoty tohoto 

zdroje 𝑢𝐵(𝑧𝑗) použit vztah č. 4: [23] 

𝑢𝐵(𝑧𝑗) =
𝑧𝑗 𝑚𝑎𝑥

𝑘
, (4) 

kde: 

𝑘 je koeficient rozšíření vycházející ze zákona pravděpodobnostního rozdělení pro daný zdroj 

nejistoty, 

𝑧𝑗 𝑚𝑎𝑥 je maximální odchylka daného zdroje nejistoty 𝑧𝑗. 

Je-li známa hodnota rozšířené nejistoty daného zdroje (může být uvedena 

např. v kalibračním listu použitého měřidla či měřicího zařízení), počítá se hodnota nejistoty 

tohoto zdroje 𝑢𝐵(𝑧𝑗)  dle vztahu č. 5: [23] 

𝑢𝐵(𝑧𝑗) =
𝑈𝑧𝑗

𝑘
, (5) 

kde: 

𝑈𝑧𝑗 je hodnota rozšířené nejistoty daného zdroje 𝑗, 

𝑘 je stejně jako v předchozím případě koeficient vycházející ze zákona pravděpodobnostního 

rozdělení pro daný zdroj nejistoty. 

Stanovení standardní nejistoty typu B se následně určí dle vztahu č. 6: [21] 

𝑢𝐵(𝑥) = √∑ 𝐴𝑗
2

𝑛

𝑗=1

𝑢𝐵
2 (𝑧𝑗), (6) 

kde: 

𝑢𝐵(𝑧𝑗) je nejistota zdroje 𝑗, 

𝐴𝑗 je součinitel citlivosti zdroje 𝑗. 

2.2.3 Kombinovaná nejistota měření 

V praxi se ve většině případů stanovuje kombinovaná nejistota měření, která bere v úvahu jak 

standardní nejistotu typu A, tak standardní nejistotu typu B. Je-li ovšem mezi některými zdroji 

nejistot vzájemná závislost, musí se k výpočtu použít zákon šíření nejistot. V opačném případě 

se výsledná kombinovaná nejistota 𝑢𝐶(𝑥) měřené veličiny 𝑥 vypočte dle vztahu č. 7: [23] 

𝑢𝐶(𝑥) = √𝑢𝐴
2(𝑥) + 𝑢𝐵

2 (𝑥). (7) 

Takto vypočtená kombinovaná nejistota měření byla určena pro pravděpodobnost  

𝑃 = 68,3 %, což odpovídá použití koeficientu rozšíření 𝑘𝑟 = 1. To znamená, 

že za předpokladu normálního rozdělení pokrývá takto stanovená nejistota přibližně dvě třetiny 

naměřených hodnot. V případě, že nelze předpokládat normální rozdělení, musí být hodnota 𝑘𝑟 

stanovena tak, aby jeho hodnota odpovídala požadovanému pravděpodobnostnímu pokrytí. 

Pokud (a v technické praxi je to skoro pravidlem) je třeba dosáhnout vyššího pokrytí, tj. 

dosáhnout širšího spolehlivostního intervalu, zavádí se tzv. rozšířená nejistota. [23] 
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2.2.4 Rozšířená nejistota měření 

Zavádí se z výše uvedených důvodů pro získání vyšší spolehlivosti dosaženého výsledku. 

Je zřejmé, že v praxi je pravděpodobnost 68,3 % malá. Pokud by takto vypočtené pásmo nejistot 

plně pokrývalo toleranci nějakého parametru produktu, lze předpokládat zmetkovitost přibližně 

31,7 %.  

Výpočet rozšířené nejistoty měření spočívá v rozšíření získané standardní nejistoty 

koeficientem 𝑘𝑟, jehož hodnota je stanovena dle požadovaného intervalu pokrytí, jak značí 

vztah č. 8: [21] 

𝑈 = 𝑘𝑟 × 𝑢𝐶(𝑥). (8) 

Pokud je dodržen předpoklad normálního rozdělení, používají se nejčastěji tyto 

koeficienty: [23] 

𝑘𝑟 = 2 pro pravděpodobnostní pokrytí přibližně 95 %, 

𝑘𝑟 = 2,58 pro pravděpodobnostní pokrytí přibližně 99 %, 

𝑘𝑟 = 3 pro pravděpodobnostní pokrytí přibližně 99,7 %. 
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3 OBECNÉ PŘÍSTUPY KE STANOVENÍ NEJISTOTY 

MĚŘENÍ CMM 

V této kapitole budou rozebrány často používané, ale i ty méně známé metody pro stanovení 

nejistoty měření CMM (souřadnicových měřících přístrojů). Ty hrají v průmyslu důležitou roli 

při zabezpečování kvality produktů. Mají širokou oblast využití a v dnešní době jsou praktické 

nejen z důvodů rychlosti, přesnosti a univerzálnosti prováděných měření, ale i díky své 

ekonomické dostupnosti a návratnosti. Vývoj CMM je i v dnešní době velmi rychlý a souvisí 

se zrychlováním zpřesňováním a výroby.  

Popsané přístupy poslouží jako základ pro jejich úpravu a aplikaci při praktické části 

této práce. V případě měření pomocí CMM lze důvodně předpokládat, že přesnost 

měření z velké míry závisí na přesnosti měřícího zařízení. S přesností měření souvisí chyba 

měření, která souvisí s chybou samotného měřicího přístroje. Zde je příklad některých faktorů, 

které ovlivňují nejistotu měření souřadnicových měřicích strojů (CMM): [19] 

• chyby v geometrii CMM, 

• chyby související se zvoleným dotekem, 

• chyby měřeného objektu, 

• zvolená strategie měření (zvolený postup měření, rozložení měřených bodů a jejich 

počet), 

• vlivy okolního prostředí, 

• zvolený algoritmus výpočtu. 

Tyto měřicí metody jsou většinou vyvíjeny, testovány a zlepšovány v laboratorních 

podmínkách, nicméně stále více nacházejí své uplatnění v průmyslu. Největší pozornost v této 

kapitole je věnována metodě použití kalibrovaných objektů nebo etalonů (metoda často 

označována jako substituční metoda), metodě použití nekalibrovaných objektů 

(často označována jako multipoziční metoda) a metodě Monte Carlo. Důvodem zvýšené 

pozornosti těmto metodám je nejen možnost jejich aplikace v laboratořích průmyslové výroby, 

ale také vhodnost jejich úpravy a aplikace na nano-CMM. 

3.1 Metoda použití kalibrovaných objektů nebo etalonů (substituční metoda) 

Metoda používaná více než století pro stanovení přesnosti měření, spočívající v porovnání 

měřeného a referenčního objektu. Jedná se metodu experimentální, při které je nejistota měření 

vyhodnocena statisticky na základě naměřených hodnot měřeného objektu vzhledem 

ke kalibrované hodnotě referenčního objektu. Nutností je dostatečný počet opakování měření 

(minimálně 20). Podrobně je tato metoda popsána v normě ČSN EN ISO 15530:2012. [19] 

Cílem této metody není zjištění původu chyb nebo jejich identifikace, ale určení jejich 

účinku ve formě odchylky od nominálního rozměru; tedy stanovení velikosti chyby, která 

se může při měření vyskytnout. Postup při aplikaci této metody můžeme rozdělit do několika 

kroků. [19] 
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3.1.1 Postup pro vyhodnocení nejistoty měření substituční metody 

Prvním úkolem je nastavení CMM a zajištění teplotní rovnováhy kalibrovaného objektu 

nebo etalonu a CMM. Environmentální a provozní podmínky by měly odpovídat požadavkům 

výrobce CMM (pokud jsou stanoveny) a případné korekce chyb CMM by měly být zapnuty. 

Je požadováno zachování: [3] 

• podmínek podobnosti, zejména pak podobnost rozměru a geometrie objektu a etalonu, 

• funkčních vlastností (např. textura povrchu nebo materiál), 

• environmentálních podmínek.  

Dalším krokem je provedení dostatečného množství měření kalibrovaného objektu 

či etalonu (norma ČSN EN ISO 15530-3 udává jako dostatečný počet dvacet opakovaných 

měření)  a zachování stejných podmínek, jako při skutečném měření. Při měření je nutno 

respektovat několik skutečností a snažit se o jejich dodržování. Jedná se především o: [3] 

• systematické měnění polohy a orientace kalibrovaných objektů, 

• stálost měřených bodů, tj. stejný počet a postup měření, 

• použití stejného typu a druhu sondy a nastavení. 

Je také důležité sledovat a dodržovat stejné okolní podmínky, jako teplotu, vlhkost, tlak 

apod. Je však zřejmé, že není vždy možné zachovat totožné podmínky a je důležité brát 

případné změny v úvahu. Při měření musí být respektovány tyto požadavky: [19] 

• po zapnutí měřícího zařízení by měly proběhnout přípravy pro měření, jako 

např. konfigurace sondy a špičky sondy, vynulování os na CMM, 

• dodržování předpokladů výrobce zařízení a korekce vzhledem k okolní teplotě, 

• udržování stálosti teploty v průběhu měření. 

Rozdíly mezi hodnotami získanými z měření kalibrovaných objektů a stanovenými 

hodnotami kalibrovaných objektů jsou následně použity k odhadu nejistoty měření. 

Takto získanou nejistotu měření kalibrovaného objektu lze pak prohlásit za chybu CMM. [19] 

3.1.2 Výpočet nejistoty měření substituční metodou 

Výpočet nejistoty 𝑈 se provádí podle normy ČSN EN ISO 15530-3 dle vztahu č. 9: [3] 

𝑈 = 𝑘 × √𝑢𝑐𝑎𝑙
2 + 𝑢𝑝

2 + 𝑢𝑏
2 + 𝑢𝑤

2 , (9) 

kde: 

𝑘 je koeficient rozšíření, 

𝑢𝑐𝑎𝑙 je standardní nejistota parametru kalibrovaného objektu, 

𝑢𝑝  je standardní nejistota spojená s postupem měření, 

𝑢𝑏  je standardní nejistota systematické chyby použitím kalibrovaného objektu, 

𝑢𝑤  je standardní nejistota spojená s materiálovými a výrobními změnami 
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Výpočet standardní nejistoty kalibrovaného objektu 

Výpočet standardní nejistoty kalibrovaného objektu 𝑢𝑐𝑎𝑙 se provede dle vztahu č. 10: [3] 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
, (10) 

kde: 

𝑈𝑐𝑎𝑙 je rozšířená nejistota parametru kalibrovaného objektu a stejně jako daný koeficient 𝑘,  její 

hodnotu lze nalézt v kalibračním certifikátu daného kalibrovaného objektu, 

Výpočet standardní nejistoty spojené s postupem měření 

Výpočet standardní nejistoty postupu měření 𝑢𝑝 se provede dle vztahu č. 11: [3] 

𝑢𝑝 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 , (11) 

kde: 

𝑛 je počet měření, 

𝑦𝑖 je výsledek i-tého měření během vyhodnocení nejistoty měření, 

�̅� je dáno vztahem č. 12: [3] 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (12) 

Výpočet standardní nejistoty systematické chyby použitím kalibrovaného objektu 

Nejdříve se vypočte systematická chyba 𝑏, tedy ve většině případů chyba mezi indikovanou 

hodnotou CMM a hodnotou kalibrovaného objektu. Tu lze případně snadno redukovat pro další 

měření. Je dána vztahem č. 13: [3] 

𝑏 = �̅� − 𝑥𝑐𝑎𝑙 , (13) 

kde: 

𝑥𝑐𝑎𝑙 je hodnota kalibrovaného objektu. 

Výpočet standardní nejistoty systematické chyby použitím kalibrovaného objektu 

𝑢𝑏  se provede dle vztahu č. 14: [3] 

𝑢𝑏 = (𝑇 − 20°𝐶) × 𝑢𝛼 × 𝐿, (14) 

kde: 

𝑇 je průměrná teplota kalibrovaného objektu během vyhodnocení nejistoty měření, 

𝑢𝛼 je standardní nejistota součinitele teplotní roztažnosti kalibrovaného objektu, 

𝐿 je nominální hodnota kalibrovaného objektu. 

Výpočet standardní nejistoty spojené s materiálovými a výrobními změnami 

Jedná se o nejistotu nejvíce náročnou na určení. Zahrnuje kolísání chyb tvaru a drsnosti 

v důsledku změn výrobního procesu.  Tuto nejistotu je možno zanedbat, pokud jsou použity 

kalibrované objekty, nebo pokud mají nekalibrované objekty zanedbatelné změny. V opačném 

případě se vypočítá příspěvek vyplývající převážně ze změny součinitele teplotní roztažnosti 

dle vztahu č. 15: [3] 
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𝑢𝑤𝑡 = (𝑇 − 20 °𝐶) × 𝑢𝑎 × 𝐿. (15) 

 

Standardní nejistotu spojenou s materiálovými a výrobními změnami 𝑢𝑤  pak můžeme 

vypočíst dle vztahu č. 16: [3] 

𝑢𝑤 = √𝑢𝑤𝑡
2 + 𝑢𝑤𝑝

2   , (16) 

kde: 

𝑢𝑤𝑝 je standardní nejistota spojená se změnami v mechanických vlastnostech nekalibrovaných 

objektů. Je nutné vzít ji v úvahu tehdy, pokud se příspěvky k nejistotě z výrobního procesu 

nemohou zanedbat. 

3.1.3 Stanovení nejistoty měření substituční metodou 

K výsledku měření je připojena nejistota měření získaná z měření kalibrovaného objektu, 

kterou můžeme označit jako chybu CMM. Zjednodušeně lze tedy říci, že princip metody 

spočívá v porovnání daných geometrických rozměrů nekalibrovaného objektu oproti 

kalibrovanému objektu či etalonu. Jak již bylo uvedeno, cílem není zjištění příčin chyb, 

ale pouze vyhodnocení jejich výsledného vlivu. [19] 

Hlavní faktor, ovlivňující přesnost této metody, je rozdíl mezi naměřenými hodnotami 

kalibrovaného objektu či etalonu a jeho uvažovanými (jmenovitými) hodnotami, které má 

představovat. V případě nedokonalosti kalibrovaného objektu tak může být tato metoda 

nevypovídající. Na druhou stranu, velkou výhodou této metody je její relativní jednoduchost. 

Není nutno znát jednotlivé zdroje chyb, jen je potřeba zajistit srovnatelné podmínky měření. 

Stejně tak samotné měřící zařízení nemusí mít vysokou přesnost měření, důležitá je zde hlavně 

opakovatelnost měření.  

Využití nalezne tato metoda především v oblasti masové produkce, kde může být její 

použití pro kontrolu a měření výrobní produkce ekonomicky zajímavé, např. pro statistické 

řízení procesu, jsou-li data z měření zaznamenávána a vyhodnocována, což je spojeno s náklady 

na vysokou zmetkovitost a s náklady na reklamace.  

3.2 Metoda použití nekalibrovaného objektu (multipoziční metoda) 

V této metodě se využívá nekalibrovaného objektu a vícenásobného měření. Je podobná 

substituční metodě, nicméně její implementace a použití je jednodušší. Princip spočívá 

v několika měřeních daného objektu, během kterých dochází ke změně rozložení měřených 

bodů i orientaci objektu pro každou sérii měření. Analýza změřených hodnot probíhá na základě 

vyhodnocení směrodatné odchylky měřených charakteristik, rozlišující dvě složky nejistot: [19] 

• vliv opakovatelnosti měření CMM spolu s rozložením měřených bodů a odchylkou 

tvaru, vlnitosti a drsnosti povrchu měřeného objektu (𝑢𝑟𝑒𝑝), 

• vliv geometrických chyb CMM ve spojitosti s vlivem měřícího doteku (𝑢𝑔𝑒𝑜). 
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V případě měření hodnot vzdálenosti nebo pozice, je potřeba brát v úvahu další 3 složky 

nejistot: [19] 

• průměrnou chybu měření standardu délky (𝐸𝐿),  

• průměrnou chybu doteku (𝐸𝐷), 

• standardní nejistotu tepelných korekcí CMM, měřeného objektu i etalonu délky, získaná 

ze zkušeností o reakci stroje i objektu na změnu teploty (𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝). 

Výsledek kalibrace měřených charakteristik je následně upraven o průměrnou chybu 

měření. Během měření musí být samozřejmě zachovány stabilní podmínky. Zvláště důležité je 

neopomenout zapnutí korekcí prováděných samotným měřícím přístrojem. Proces pro 

stanovení nejistoty pomocí multipoziční metody je složen z následujících úkonů. [19] 

3.2.1 Postup pro vyhodnocení nejistoty měření multipoziční metodou 

Měření charakteristiky objektu 

Mělo by být provedeno minimálně pět měření s náhodným rozdělením měřených bodů. 

Všechna měření by měla být provedena v alespoň čtyřech různých orientacích měřeného 

objektu. Pokud měříme v kartézském souřadnicovém systému, pak jsou to tyto orientace 

stanoveny jako: základní orientace a rotace objektu o 90° vzhledem ke každé ose měřícího 

přístroje (dovoluje-li to povaha měřeného objektu). [19] 

Měření standardu délky  

Je prováděno v několika orientacích a opakováních při stejných okolních teplotách. Obzvláště 

důležité je udržování stejné teploty a stejných podmínek temperování objektu i standardu délky. 

Pro každou orientaci je měření provedeno minimálně třikrát. Velký význam zde má množství 

měřených bodů, neboť čím více měření provedeme, tím nižší je výsledná nejistota měření 

standardu délky. [19] 

Měření standardu průměru 

Měl by být změřen alespoň jeden standard vnitřního a jeden standard vnějšího průměru. 

Doporučuje se provést alespoň 3 opakování pro každou ze tří orientací měření (tři vzájemně 

ortogonální orientace), přičemž je doporučené měřit 25 bodů pro každé měření. [19] 

Výpočet hodnot charakteristik měřeného objektu 

Nyní, po změření zmíněných charakteristik, je možné přistoupit k výpočtu. Korigovanou 

hodnotu 𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟 lze získat ze vztahu č. 17: [19] 

𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑦 − 𝐸𝐿 − 𝐸𝑑, (17) 

kde:  

𝑦 je průměrná hodnota získaná ze všech měření geometrických charakteristik objektu, 

𝐸𝑑 je korekce měření standardu vnitřního/vnějšího průměru, 

𝐸𝐿 je průměrná chyba délkového měření standardu délky v závislosti na měřené délce. 

Pro výpočet 𝐸𝐿 platí vztah č. 18: [19] 

𝐸𝐿 = 𝐸𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 ∙ 𝐿, (18) 
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kde: 

𝐿 je jmenovitá vzdálenost/délka, 

𝐸𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 je průměrná chyba měření vzdálenosti.  

V případě měření úhlu je hodnota rovna nule, v opačném případě ji lze vyjádřit vztahem 

č. 19: [19] 

𝐸𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 =
1

𝑛3
∙ ∑

𝐿𝑚𝑒𝑎𝑠𝑠𝑡𝑑 − 𝐿𝑐𝑎𝑙𝑠𝑡𝑑

𝐿𝑐𝑎𝑙𝑠𝑡𝑑

𝑛3

𝑖=1

, (19) 

kde: 

𝑛3 celkový počet měření standardu průměru, 

𝐿𝑚𝑒𝑎𝑠𝑠𝑡𝑑 je průměrná hodnota standardu délky, 

𝐿𝑐𝑎𝑙𝑠𝑡𝑑 je hodnota kalibrace délkového standardu používaná k určení průměrné chyby měření 

délky. 

3.2.2 Stanovení nejistoty měření multipoziční metodou 

Ve strojírenství se velmi často pracuje s 95% intervalem spolehlivosti a prvky, které ovlivňují 

výslednou nejistotu měření. Ty jsou znázorněny na následujícím obrázku č. 2: [19] 

 

Obr. 2)    Faktory ovlivňující nejistotu měření při použití multipoziční metody [19] 

 

Pokud jsou všechny tyto prvky zahrnuty do výpočtu, a to konkrétně do jedné rovnice, vypadá 

vztah č. 20 pro výpočet rozšířené nejistoty měření následovně: [19] 

𝑈 = |𝐸𝐷| + |𝐸𝐿| + 𝑘 ∙ √𝑢𝑟𝑒𝑝
2 + 𝑢𝑔𝑒𝑜

2 + 𝑢𝑐𝑜𝑟𝑟𝐿
2 + 𝑢𝑑

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝
2 , (20) 

kde: 

𝐸𝐷 je průměrná chyba průměru doteku, 

𝑢𝑟𝑒𝑝 je standardní nejistota opakovatelnosti CMM, 

𝑢𝑔𝑒𝑜 je standardní nejistota geometrických chyb CMM, 

𝑢𝑐𝑜𝑟𝑟𝐿  je nejistota korekcí získaná při měření vzdálenosti standardu, 

𝑢𝑑  je standardní nejistota chyby měření vnitřního a vnějšího průměru, 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝 standardní nejistota vlivem změny teploty měřeného objektu, standardu a CMM. 
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Výčet, význam a výpočet jednotlivých členů ve vztahu č. 19 je značně obsáhlý a není 

cílem práce je podrobně popsat. Nicméně, v případě potřeby je možné nalézt veškeré detaily 

a postupy výpočtu v [19]. 

Následující obrázek č. 3 znázorňuje jednotlivé kroky, jejich posloupnost a jejich cíle: 

3.3 Metoda Monte Carlo pro stanovení nejistoty měření v multipoziční 

a substituční metodě 

Multipoziční i substituční metoda předpokládá relativně stabilní a známé pravděpodobnostní 

rozdělení jednotlivých komponent nejistoty, čímž vytvářejí dobré zázemí pro použití simulační 

metody Monte Carlo. Princip spočívá v určení nejistoty měření s využitím hodnot měření 

pomocí multipoziční či substituční metody, přičemž následné stanovení nejistoty není 

provedeno pomocí výpočtů jednotlivých složek nejistoty a jejich výsledného vlivu na celkovou 

nejistotu, ale pomocí simulace. [19] 

3.3.1 Princip metody Monte Carlo 

Metoda Monte Carlo je vlastně třídou algoritmů, sloužících pro simulaci systémů. S rozvojem 

dostupné a výkonné výpočetní techniky je tato metoda schopna nabídnout řešení i velmi 

Obr. 3)    Schéma multipoziční metody [19] 
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složitých matematických modelů pro výpočet nejistot CMM. Postup metody se skládá 

z několika kroků, jejichž smysl a posloupnost nejlépe popisuje obrázek č. 4, zachycující 

algoritmus výpočtu nejistot metodou Monte Carlo a obecné schéma této metody: [22] 

 

Obr. 4)    Jednotlivé kroky simulační metody Monte Carlo a jejich posloupnost [22] 

 

Jedním ze vstupů, který je nutno určit, je počet opakování metody Monte Carlo 𝑀. Ten 

slouží ke kontrole požadovaného stupně aproximace. Pro získání doporučené hodnoty 𝑀 

se uvádí následující vztah č. 21: [7] 

𝑀 ≥ 104 ×
1

1 − 𝑝
 , (21) 
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kde: 

𝑝 je požadovaný interval spolehlivosti, přičemž pro 95% interval spolehlivosti se používá 

hodnota 𝑀 = 200 000. [7] 

3.3.2 Postup pro vyhodnocení nejistoty měření metodou Monte Carlo 

Je zřejmé, že v případě použití metody Monte Carlo není počítáno pouze s průměry ze sérií 

měření, ale přímo s jednotlivými hodnotami získanými z generování náhodných číselných 

veličin na základě vstupních hodnot. V závislosti na dostupných informacích o každém 

ze vstupů je nutné přiřadit každému z nich vhodné pravděpodobnostní rozdělení. Na základě 

výše uvedeného pak získáme očekávanou hodnotu a standardní odchylku stanoveného 

množství měření. [7] 

Nevýhodou této metody můžou být potíže s vytvořením odpovídajícího modelu pro 

dané CMM a přiřazení vhodného pravděpodobnostního rozdělení jednotlivým vstupním 

veličinám. Na druhou stranu, nejnáročnější fází je převážně první aplikace této metody.  

Při opakovaném či dalším používání této metody na jiné CMM lze již vytvořený matematický 

model pouze upravit a přizpůsobit pro dané měření, stejně tak jako uzpůsobit vstupní veličiny, 

případně jejich pravděpodobnostní rozdělení. [19] 

3.4 Určení nejistoty měření volného profilu 

Doposud byly objektem měření předměty, jejichž tvar je relativně jednoduchý. Měření volného 

profilu ale přináší značná úskalí a jsou jedna z nejtěžších, ať už v případě kontaktního, 

nebo bezkontaktního (laserového) měření. To dokládá i fakt, že doposud nebyla stanovena 

obecná metoda pro vyhodnocení nejistot u takových měření. I vzhledem ke své aplikovatelnosti 

(spíše speciální druhy měřených objektů) a využitelnosti ji zde proto nebude věnována velká 

pozornost. [19] 

Jedním z konceptů, které by mohly přinést řešení tohoto problému, je modifikace 

substituční metody tak, že se vybere skupina standardů se stabilním zakřivením, se kterými 

budou porovnány změřené hodnoty daného objektu. Tyto standardy mohou být ustanoveny 

např. CAD modelem, přičemž měření reálného objektu probíhá pomocí skenovací sondy 

(samozřejmostí je dodržování vhodných měřících podmínek). Naměřené hodnoty tvarových 

odchylek pak určují tolerance profilu, tj. jsou porovnány maximální odchylky od jmenovitého 

profilu. [19] 

3.5 Stanovení nejistoty měření na základě identifikace zdrojů chyb  

Jedná se o přímo aplikovatelnou metodu, která přímo vede ke stanovení modelu měření 

a možných zdrojů chyb, které mohou ovlivnit přesnost měření. Mezi faktory, které ovlivňují 

měření nejvíce, se řadí především vliv roztažnosti materiálu a atmosférických podmínek. [1] 

Při vytváření databáze chyb, které mohou ovlivnit měření, se určitě nesmí opomenout 

tyto složky nejistoty: [19] 

• nejistoty způsobené vlivem změny teploty, 

• nejistoty způsobené kontaktem měřícího zařízení (doteku) s měřeným objektem, 
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• nejistota měření délky, 

• nejistota kalibrace standardu. 

Příklad takových faktorů přehledně znázorňuje Ishikawův diagram na obrázku č. 5: [19]  

Obr. 5)    Ishikawa diagram možných zdrojů chyb CMM [19] 

3.5.1 Postup a použití metody identifikace možných zdrojů chyb 

Prvním krokem při aplikaci této metody je zisk nezbytných informací pro stanovení nejistot 

jednotlivých komponent, které mají na výslednou nejistotu vliv. Dále musí být stanoven model 

měření a konkrétní komponenty nejistoty, které se mohou u daného modelu měření vyskytnout. 

[19] Pokud je to možné, jednotlivé předpokládané složky by následně měly být ověřeny 

například jejich měřením nebo laboratorní zkouškou. Posledním krokem je stanovení chyby 

ve formě standardní odchylky a nejistoty měření. [14] 

Z uvedeného vyplývá princip této metody. Obecně lze říci, že nejdříve se stanoví 

všechny možné a očekávané zdroje chyb pro daný model měření a určí se, jak velký vliv 

na nejistotu měření mohou mít. Jinými slovy, vypočítají se všechny důvodně předpokládatelné 

dílčí nejistoty. Následně se vypočte výsledný vliv těchto chyb na nejistotu měření.  

3.6 Metody založené na modelu maximálních přípustných chyb CMM 

Inspirací těmto metodám byla metoda stanovení nejistoty měření na základě identifikace zdrojů 

chyb. Oproti té je ale tato metoda zjednodušena a často nazývána jako odhad experta, 

či stanovení nejistoty měření na základě zkušeností. S tím souvisí i pochyby o spolehlivosti této 

metody, neboť je postavena převážně na zkušenostech (předpokládá se vyškoleného 

a zkušeného) pracovníka. [19] 
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3.6.1 Postup a použití metody maximálních přípustných chyb CMM 

Koncept metody spočívá v uvažování nejistot měření na základě geometrických chyb měřícího 

zařízení a chyb způsobených kontaktem měřící sondy. Základem je tedy stanovení chyb stroje 

a maximálních přípustných chyb pro daný model měření. Následně je stanovena maximální 

chyba měření, kterou lze považovat za rozšířenou nejistotu měření. [19] 

Nevýhodou této metody je právě nutnost zkušeností a znalostí na vysoké úrovni, jinak 

může velmi snadno dojít k nadhodnocení stanovených nejistot, v horším případě pak 

k podhodnocení. Možnost použití této metody je tak v podstatě omezena jen na jednoduchá 

měření, kde není nutné stanovit nejistu měření s velmi vysokou přesností a kdy se jedná spíše 

o orientační hodnoty. [19] 

3.7 Analytické metody stanovení nejistoty měření 

Jak samotný název vypovídá, metoda spočívá v analytickém stanovení nejistoty měření, 

přičemž se v dnešní době využívá vhodných programů. Celou metodu je možno rozdělit 

do několika kroků, které je nutné v této metodě provést. [6] 

3.7.1 Postup a použití analytické metody 

Začíná se vytvořením modelu geometrických chyb použitého měřicího zařízení. Nejprve 

se vytvoří kinematický model měřícího zařízení, obsahující chyby v geometrii. Ten často, 

kromě chyb v geometrii, obsahuje také chyby měřící hlavy, teplotní chyby apod. [19] 

Za předpokladu, že nejistota měření je analyzována individuálně u každé 

charakteristiky, je pro všechny geometrické charakteristiky vytvořen měřící model, jehož 

základem je vyjádření vzdáleností – např. bod-bod, bod-osa, bod-rovina. Jsou-li připraveny 

modely měření, je možno přistoupit k určení komplexní nejistoty měření. Toho se dosáhne 

pomocí vytvoření rovnice pro výpočet nejistoty stanoveného modelu. [19] 

Pro stanovení maximální hodnoty chyby v geometrii může být v jednodušším případě 

použita lineární funkce (závislost chyby měřené veličiny na velikosti této veličiny).  

Nicméně existují i případy, kdy funkce popisující výpočet maximální hodnoty chyby mají 

značně složitější průběh. Pro výpočty je více než vhodné použít některý ze specializovaných 

PC programů. [19] 
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4 ROZDÍLY A ÚPRAVY V PŘÍSTUPECH PRO 

STANOVENÍ NEJISTOTY MĚŘENÍ NANO-CMM 

Vzhledem k potřebám měření a využití v daném odvětví měření se volí CMM s ohledem na 

dimenze, ve kterých měření probíhá. Takové CMM pracují buď v souřadnicovém systému 

stroje, nebo v souřadnicovém systému měřeného předmětu. Existuje několik typů CMM 

dle jejich konstrukce (např. mostový, portálový a další), nicméně každý CMM je tvořen těmito 

základními subsystémy: [1] 

• pohon, 

• odměřovací systém, 

• snímací systém, 

• řídicí systém, 

• počítač, 

• software. 

4.1 Obecně o nano-CMM 

Přístupy uvedené v kapitole 3 jsou aplikovatelné pro stanovení nejistoty měření CMM přístrojů. 

Dnes je však potřeba provádět také měření malých objektů v rámci stále přísnějších požadavků 

na přesnost měření. Se vstupem do nanometrologie se hovoří o tzv. nano-CMM. Je potřeba ještě 

více dbát na zachování vhodných podmínek měření, výběr správné strategie měření a volbu jak 

vhodného měřícího přístroje, tak jeho snímacích systémů. Výběr vhodného přístroje závisí 

převážně na jeho zamýšleném využití, nákladech na jeho pořízení a údržbu. Při volbě vhodného 

snímacího systému záleží na aplikaci. Některé nano-CMM nabízejí možnost výměny snímacího 

systému, což zvyšuje jejich možnosti pro použití. 

Následně musí být upraveny i metody určené k vyhodnocení nejistoty měření takového 

přístroje. Některé ze zdrojů nejistot, které jsou uvažovány při výpočtu pro CMM, hrají v oblasti 

nanometrologie a nano-CMM více či méně důležitou roli. Objevují se i takové zdroje nejistot, 

které byly doposud zanedbávány z důvodu jejich malého příspěvku k celkové nejistotě, 

nebo nebyly vůbec uvažovány. Uvedené metody je pro jejich aplikaci na nano-CMM přístroje 

potřeba modifikovat tak, aby zahrnovaly potřeby vycházející z rozdílné konstrukce a provedení 

přístrojů, specifické podmínky měření a další. Stejně tak je nutné upravit přístup k měření. 

Některé ze složek nejistoty měření přitom zůstávají podobné nebo stejné, např. standardní 

nejistota typu A.  

4.2 Konstrukční požadavky na nano-CMM 

Pro velmi přesné měření je třeba minimalizovat veškeré možné zdroje nejistot měření již při 

samotném návrhu a konstrukci měřicího zařízení. Jestliže se nano-CMM rozdělí na dvě části, 

jedná se o samotný přístroj a snímací systém. Pro každou z těchto částí se musí vzít v úvahu 

následující možné faktory, ovlivňující měření: [8] 
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• Pro konstrukci přístroje: 

o termomechanicky stabilní rám, 

o minimalizace možné chyby porušením Abbeho principu, 

o opakovatelnost najetí do referenčních bodů, 

o nano polohování, 

o nano rozlišení. 

• Pro snímací systém (dotykovou sondu): 

o malý průměr doteku, 

o vysoce tuhý dřík doteku, 

o nízké kontaktní síly ve všech směrech měření, 

o vysoké rozlišení, 

o vysoká přesnost, 

o vysoká citlivost. 

Uvedené faktory jsou důležité také u CMM, nicméně pro nano-CMM musely být 

zavedeny některé nové přístupy a technologické řešení pro dosažení požadovaných hodnot. 

To se samozřejmě odráží i na ceně takového přístroje. Nyní budou uvedeny nejzásadnější 

konstrukční rozdílnosti mezi CMM a nano-CMM. Některé jsou přitom zásadní pro úpravy 

běžných přístupů a výpočet nejistoty měření. Samotná úprava zvolených přístupů pro stanovení 

nejistoty měření bude uvedena v kapitole 5, a to přímo pro konkrétní přístroj. 

4.2.1 Pohon 

U běžných CMM se využívá k pohonu nejčastěji některá z níže uvedených variant: [10] 

• ozubené hřebeny, 

• řemenové převody, 

• třecí převody, 

• vodící šrouby, 

• lineární pohony. 

Vzhledem k požadavku na vysokou přesnost se pro nano-CMM používají převážně 

lineární pohony, u kterých je vysoká přesnost polohování omezená pouze způsobem, jakým je 

zpětně kontrolována poloha motoru. Tento typ pohonu nemá převodovku, takže zde nedochází 

k mechanické vůli. [10] 

4.2.2 Odměřovací systém 

Slouží k zaznamenání polohy snímače při dotyku sondy se snímaným objektem. Některé  

nano-CMM mají statickou měřicí sondu a pohyblivý pracovní stůl. V takovém případě 

odměřovací systém zaznamenává polohu stolu, když je zaznamenáno vychýlení jinak statické 

dotykové sondy. Pro nano-CMM se nejčastěji jedná o optické odměřovací systémy, 

např. interferenční stupnice nebo laserové interferometry. Jejich výhodou je vysoké rozlišení 

v řádech jednotek až desítek nanometrů. [10] 

4.2.3 Snímací systém 

Volba snímacího systému závisí na plánovaném použití, přičemž se používá spínací, 

nebo skenovací snímací systém. Stejně tak je důležitá vhodná volba rozměru (průměru) snímací 

sondy v případě spínacího snímacího systému. Pro nano-CMM jsou vhodné sondy s malým 
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rozměrem snímací kuličky, jejichž průměry se pohybují v řádech desítek až stovek mikrometrů.  

Čím menší průměr kuličky, tím méně je ovlivněno měření nedokonalostí měřeného povrchu, 

jak znázorňuje obrázek č. 6. V takovém případě sonda zaznamená dotyk už v momentě, kdy 

se očekávaný bod kontaktu ještě nedostal k povrchu měřeného objektu, ale sonda 

už zaznamenala vychýlení vlivem dotyku ve skutečném bodu kontaktu. [10] 

Obr. 6)    Ukázka vlivu velikosti snímací kuličky a nedokonalosti povrchu měřeného objektu 

na měření [autor] 

4.2.4 Software 

Stejně jako u CMM, i nano-CMM potřebují funkční, uživatelsky přívětivý a spolehlivý systém 

a rozhraní, které umožní co nejefektivnější komunikace s přístrojem. V oblasti software jsou 

některé nano-CMM trochu pozadu. To je dáno nejen jejich stále probíhajícím vývojem, 

ale i malou uživatelskou základnou, kterou tvoří převážně vědečtí pracovníci. Využití  

nano-CMM v průmyslu je teprve v počátku. S jejich nástupem do průmyslového využití lze 

však očekávat vyladění dodávaného software a plně fungující podpory, včetně školení cílových 

uživatelů. 

4.3 Další faktory ovlivňující měření nano-CMM 

Uvedené rozdíly v základních subsystémech popisují některé základní rozdílnosti mezi CMM 

a nano-CMM. Nicméně je potřeba zabývat se i dalšími faktory, které ovlivňují měření a je třeba 

je vzít v úvahu pro úpravu uvedených přístupů pro stanovení nejistotu měření nano-CMM. 

Ty jsou uvedeny níže. 

4.3.1 Kalibrace etalonu 

Pokud se zjišťuje nejistota měření nano-CMM pomocí kalibrovaného objektu, pak je jeho 

kalibrace důležitým faktorem. Čím nižší nejistota z kalibrace uvedená v kalibračním listu, 

tím menší dílčí nejistota toho zdroje je přenášena i na výslednou nejistotu měření daného 

přístroje. Proto je potřeba zajistit, aby byl vybraný etalon zkalibrován na co nejpřesnějším 

přístroji, umožňujícím co nejmenší nejistotu kalibrace.  
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4.3.2 Abbeho princip 

Pro přesné měření je nutné dodržovat Abbeho princip. Jeho význam spočívá v uspořádání 

měřicího přístroje tak, že osa měření je přímým pokračováním měřítka přístroje, tzn. že měřítko 

i měřený objekt leží v jedné přímce. Pokud je princip porušen, vznikají při měření chyby vlivem 

úhlu natočení. Konstrukčně je velmi náročné tento princip dodržet. Pokud to možné není, 

je většina CMM i nano-CMM vybavena korekcemi a kompenzacemi tak, aby se zamezilo 

vnášení chyby vlivem porušení Abbeho principu. [13] 

4.3.3 Okolní podmínky při měření 

Vhodné okolní podmínky jsou pro přesnost měření velice důležité. Důležité je eliminovat 

vibrace a otřesy, které mohou být přenášeny z okolí. Mezi nejběžnější veličiny, které se sledují, 

patří: 

• tlak vzduchu, 

• vlhkost vzduchu, 

• teplota. 

Většina CMM i nano-CMM má vlastní senzory těchto veličin a na základě jejich změn 

pak dochází k potřebným korekcím a úpravám. Tyto korekce berou v úvahu např. teplotní 

roztažnost rámu přístroje nebo měřeného materiálu. Vlhkost, teplota a tlak vzduchu hrají roli 

v přesnosti měření laseru. Při využití laserových interferometrů se změnou okolních podmínek 

souvisí změna indexu lomu vzduchu, který ovlivňuje optickou dráhu laserového svazku. [5] 

Velmi důležité je uložení etalonu (případně dalších měřených objektů) na dostatečně 

dlouhou dobu do stejných podmínek, ve kterých je umístěn měřicí přístroj. Cílem je vyrovnání 

teploty měřeného objektu a jeho ustálení. 
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5 NÁVRH METODIKY STANOVENÍ NEJISTOTY 

MĚŘENÍ NANO-CMM SIOS NMM-1 

Pro měření k praktické části této práce byl určen přístroj SIOS NMM-1 (Nanopositioning 

and Nanomeasuring Machine), vyvinutý německou firmou SIOS Meßtechnik GmbH 

ve spolupráci s Technickou univerzitou v Ilmenau. Přestože bylo těchto strojů vyrobeno 

a prodáno pouze několik kusů, jeden se nachází na pracovišti Středoevropského 

technologického institutu (CEITEC) v Českém metrologickém institutu (ČMI) v Brně.  

5.1 Popis přístroje SIOS NMM-1 

SIOS NMM-1 je přístroj určený pro velmi přesné 3D měření malých objektů. Pohled na celé 

zařízení včetně řídicí jednotky a dalšího použitého vybavení je zobrazen na obrázku č 8: [11]  

Mezi nejzajímavější parametry tohoto přístroje patří jeho relativně malý měřicí rozsah 

(25 mm × 25 mm × 5 mm) s rozlišením 0,1 nm. Základní parametry přístroje jsou uvedeny 

v tabulce č. 2: [15] 

 

 

Obr. 7)    Měřicí zařízení SIOS NMM-1 [autor] 
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Tab 1)  Parametry přístroje SIOS NMM-1 

Měřicí rozsah 25 mm × 25 mm × 5 mm 

Rozlišení 0,1 nm 

Rozměry (výška × šířka × hloubka):  

NMM-1 340 mm × 420 mm × 420 mm 

řídicí jednotky 700 mm × 553 mm × 600 mm 

Hmotnost:  

NMM-1 95 kg 

řídicí jednotky 75 kg 

 

Oproti klasickým CMM je zde zásadní rozdíl v pohybech při měření. Zatímco u běžných 

CMM je měřený objekt umístěn na pracovním stole a pohyb vykonává měřicí sonda, u přístroje 

SIOS NMM-1 je tomu naopak. Měřicí sonda je ve stále stejné, fixní poloze. Pohyb ve třech 

osách zde vykonává pracovní stůl. K pohybu se využívá lineárního pohonu, přičemž přesná 

poloha stolu je kontrolována laserovými interferometry. Rychlost přesunu pracovního stolu 

v pracovním prostoru je až 2 mm/s, při měření je ale mnohem nižší. [11] 

Pracovní stůl je vyroben z invaru, což je materiál s velmi nízkým koeficientem teplotní 

roztažnosti 1,2 × 10−6 K–1. Na pracovním stole je umístěno rohové zrcadlo, které slouží pro 

odraz třem, již zmíněným, helium-neonovým laserovým interferometrům. Tyto interferometry 

jsou pevně uchyceny k rámu a slouží tedy kontrole pozice stolu. Paprsky těchto interferometrů 

se virtuálně protínají v místě dotyku měřicí sondy měřeným objektem tak, jak je znázorněno na 

modelu na obrázku č. 9: [11] 
 

 

Obr. 8)    Schéma rozmístění, nastavení a funkce laserových interferometrů [11] 
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Výrobce udává, že díky unikátnímu uspořádání snímačů umožňuje přístroj měření 

ve všech třech osách bez chyb spojených s Abbeho principem. Pro zamezení úhlových 

odchylek jsou instalovány dva snímače natočení, jak je uvedeno na obrázku č. 9. Ty slouží 

k měření vychýlení stolu. Při zaznamenaném vychýlení je pozice stolu upravena tak, aby byl 

dodržen právě zmíněný Abbeho princip. V blízkosti měřícího prostoru jsou taktéž umístěna 

čidla teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. [11] 

Všechny zmíněné komponenty jsou umístěny na teplotně stabilním rámu. Ten je 

vyroben z materiálu Zerodur, což je sklo-keramický materiál s téměř nulovým koeficientem 

tepelné roztažnosti (0 ± 0,10 × 10−6 K-1). I z důvodu co nejmenšího teplotního ovlivnění je řídicí 

jednotka umístěna mimo zařízení, jak je zobrazeno na obrázku č. 8. Pro omezení vibrací a 

správné ustavení měřicí části přístroje je celý tento systém uložen na vzduchových ložiscích. 

[24] 

K samotnému měření mohou být použity čtyři různé varianty snímacího systému. 

Vhodnost použití každé z nich závisí na povaze měřeného objektu a zvolené strategii měření. 

Konkrétně se jedná o: [15] 

• 3D (mikro) dotykovou sondu, 

• mikroskop atomových sil, 

• snímač chromatického bílého světla, 

• laser focus sensor. 

Pro měření 3D dotykovou sondou je použit snímací dotek Gannen XP o průměru měřicí 

kuličky 500 µm. Ten disponuje výrobcem udávanou rozšířenou nejistotou měření 45 nm v 3D 

prostoru. Tento dotek, použitý pro měření při vypracování praktické části této práce, lze vidět 

na obrázku č. 10: [9]  

Obr. 9)    Sonda Gannen XP při 3D dotykovém měření 4 mm etalonu [autor] 
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Pro ovládání přístroje slouží výrobcem dodávaný software. Ten umožňuje nastavit 

všechny potřebné parametry přístroje a v neposlední řadě slouží k propojení a přenosu dat 

mezi řídicí jednotkou přístroje a uživatelem. Obsluha přístroje pracuje v dodaném programu 

na PC, který funguje na operačním systému Windows. Spolu s využitím uvedeného programu 

lze pro řízení přístroje využít vlastních skriptů, napsaných např. v Matlabu. 

5.2 Návrh metodiky stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 

Z výše uvedeného popisu přístroje SIOS NMM-1 vyplývají podstatné rozdíly oproti klasickým 

CMM, ať už se jedná např. o pohybující se pracovní stůl, statickou měřící sondu či možnost 

měření pouze malých objektů. To vše je z důvodu dosažení co nejnižší nejistoty měření. Jestliže 

je nutné stanovit nejistotu měření takového stroje, musí být upraveny stávající postupy, 

případně vymyšleny postupy nové. S ohledem na zvolené metody je potřeba stanovit vhodnou 

strategii měření a určit objekty, které budou k měření použity.  

Z popsaných metod pro stanovení nejistoty měření CMM v kapitole 3 byly vybrány dvě 

metody, konkrétně se jedná o: 

• stanovení nejistoty měření pomocí substituční metody, 

• stanovení nejistoty měření simulační metodou Monte Carlo. 

Substituční metoda byla zvolena z důvodu možnosti využití etalonů, o kterých jsou 

známé jejich charakteristiky např. z kalibračních listů. Metoda Monte Carlo slouží k ověření 

správnosti výpočtů pomocí substituční metody. Pokud je totiž správně popsán matematický 

model v této metodě, měly by vycházet v obou výpočtech podobné hodnoty. Potvrzení 

správnosti využití této simulační metody by mohlo znamenat možné snížení nejnižšího 

přípustného počtu měření, což v důsledku znamená úsporu času a tedy i peněz. 

5.3 Substituční metoda pro nano-CMM 

Vzhledem k použití substituční metody bylo nejdříve potřeba určit vhodné kalibrované objekty 

(etalony), na kterých bude proveden soubor měření. Jako etalony byly zvoleny rubínové kuličky 

o průměru 1, 2, 3 a 4 mm. Jejich rozměrové charakteristiky můžeme považovat za dostatečně 

dokonalé, přičemž jejich hodnoty dokládá vlastní kalibrační list pro každý etalon.  

5.4 Úprava substituční metody pro SIOS NMM-1 

Tato metoda je podrobně popsána v normě ČSN EN ISO 15530:2012 a v kapitole 3. V obou 

případech je ovšem uvedena pro běžně používané typy CMM. Jak již bylo napsáno, pro měření 

s vysokou přesností v oblasti nanometrologie je nutné stanovit nové, nebo upravit již známé 

přístupy ke stanovení nejistoty měření. Výjimku netvoří ani tento případ. 

Rovnice č. 8, uvedena v kapitole 3, musí být upravena vzhledem ke zdrojům nejistoty 

měření, které byly během měření zjištěny a analyzovány. Byly identifikovány tyto zdroje 

nejistot: [20] 

• rozlišení měřícího systému přístroje, 

• vliv dotykové sondy, 

• analýza naměřených dat (standardní nejistota typu A), 
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• nejistota kalibrace použitého etalonu, 

• vliv tepelné roztažnosti etalonu, 

• vliv tepelné roztažnosti přístroje, 

• nejistota použitého senzoru teploty. 

5.4.1 Vliv rozlišení měřicího systému přístroje SIOS NMM-1 

Zahrnuje standardní nejistotu rozlišení měřicího přístroje. Díky vysokému rozlišení 0,1 nm je 

tato složka velmi malá. Pro její výpočet se předpokládá rovnoměrné rozdělení 

pravděpodobnosti. Výpočet se provede dle vztahu č. 22: [20] 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑁𝑀𝑀

𝜒
, (22) 

kde: 

𝑅𝑁𝑀𝑀 je hodnota rozlišení měřicího přístroje SIOS NMM-1, 

𝜒 je koeficient pro rovnoměrné pravděpodobnostní rozdělení. 

5.4.2 Vliv použité dotykové sondy 

Zahrnuje standardní nejistotu použité dotykové sondy Gannen XP. Ten je u této sondy pro 

dotykové měření velmi malý. Výrobce udává rozšířenou nejistotu 3D měření této sondy 45 nm. 

[9]. Takto stanovená nejistota zahrnuje např. hodnotu z kalibrace sondy a doteku, vliv 

deformace při dotyku a další faktory. Standardní nejistotu dotykové sondy získáme vydělením 

uvedené hodnoty koeficientem rozšíření, dle vztahu č. 23: [20] 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 =
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏
, (23) 

kde: 

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏 je kombinovaná nejistota měření sondy stanovená výrobcem, 

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏 je koeficient rozšíření, použitý výrobcem při výpočtu nejistoty. 

5.4.3 Standardní nejistota typu A 

Standardní nejistota typu A je statistická analýza naměřených dat. Vychází se ze vztahů 

uvedených v kapitole 3.1. Pro správné vyhodnocení této složky nejistoty je potřeba dodržovat 

stanovené podmínky měření. Pro každý použitý etalon je vypočtena jeho vlastní standardní 

nejistota typu A. Nejdříve se spočte výběrový průměr �̅� z naměřených hodnot, jak uvádí již 

uvedený vztah č. 11, poté výběrová směrodatná odchylka 𝑠(�̅�) dle vztahu č. 12, jak je uvedeno 

v kapitole 3. Pro přehlednost jsou tyto vztahy znovu uvedeny i zde. [3] 

𝑢𝑝 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 , (11) 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (12) 
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5.4.4 Nejistota kalibrace použitého etalonu 

Zahrnuje vliv použitého standardu a nejistoty měření při jeho kalibraci vlivem použitého 

kalibračního zařízení a postupu. Vychází se ze vztahu č. 9 uvedeného v kapitole 3.1. Účinek 

této složky je založen na hodnotě rozšířené nejistoty měření etalonu během jeho kalibrace, 

označenou jako 𝑈𝑐𝑎𝑙. Tu lze najít na obrázku č. 10, vyobrazující část kalibračního listu, včetně 

zmíněné rozšířené nejistoty měření.  

Obr. 10)    Výřez z kalibračního listu pro etalon 2 mm (příloha A) 

 

Pro každý použitý etalon se samozřejmě musí vypočítat hodnota této složky nejistoty 

samostatně, s konkrétní hodnotou získanou z kalibračního listu. V tom je ovšem uvedena 

rozšířená hodnota této složky. Pro výpočet standardní nejistoty této složky musí být podělena 

koeficientem rozšíření, který byl použit pří výpočtu během kalibrace. Získá se tedy ze vztahu 

č. 24: 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
, (24) 

kde: 

𝑢𝑐𝑎𝑙 je standardní nejistota kalibrace použitého etalonu, 

𝑈𝑐𝑎𝑙 je rozšířená nejistota kalibrace použitého etalonu. 

5.4.5 Vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

Zahrnuje vliv teploty při měření na velikost etalonu. Ten vlivem tepelné roztažnosti mění své 

rozměry, jsou-li environmentální podmínky při kalibraci rozdílné od podmínek při měření. 

Vzhledem k typu a velikosti etalonu nebylo možné jeho teplotu měřit přímo. Proto je jako 

teplota etalonu uvažována teplota v jeho blízkém okolí a předpokládá se, že přibližně odpovídá 

teplotě etalonu. Pro výpočet byla upravena rovnice č. 14 společně s [19] a [20]. Provede se dle 

vztahu č. 25: 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 = 𝐿 × √((𝑇𝑒𝑡 − 20) × 𝑢𝛼𝑒𝑡)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑒𝑡
2 , (25) 

kde: 

𝐿 je nominální délka měřeného etalonu, 

𝑇𝑒𝑡 je průměrná teplota etalonu během měření, 

𝑢𝛼𝑒𝑡 je standardní nejistota teplotního součinitele délkové roztažnosti etalonu, 

𝑢𝑡  je standardní nejistota teploměru používaného během měření, 

𝛼𝑒𝑡 je teplotní součinitel délkové roztažnosti etalonu. 
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Uvedené členy rovnice se zjistí z kalibračních listů etalonu a použitého vybavení. 

Ty jsou uvedeny v příloze A a B.  

5.4.6 Vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

Zahrnuje vliv teploty při měření na přesnost měření nano-CMM. Vlivem tepelné roztažnosti 

dochází k deformaci rámu přístroje. Nicméně, vzhledem k materiálům použitých pro konstrukci 

přístroje není vliv velký. Pro výpočet byla upravena rovnice č. 14 společně s [19] a [20]. 

Výpočet se provede dle vztahu č. 26:  

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 = 𝐿 × √((𝑇𝑁𝑀𝑀 − 20) × 𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑁𝑀𝑀
2 , (26) 

kde: 

𝑇𝑁𝑀𝑀 je průměrná teplota nano-CMM během měření, 

𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀 je standardní nejistota teplotního součinitele délkové roztažnosti rámu nano-CMM, 

𝑢𝑡  je standardní nejistota teploměru používaného během měření, 

𝛼𝑁𝑀𝑀 je teplotní součinitel délkové roztažnosti rámu nano-CMM. 

5.4.7 Výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 substituční metodou 

Na základě uvedených a dostupných informací, konzultace se zaměstnanci ČMI z oddělení 

měření délky a nanometrologie a [20] byly uvedené faktory zahrnuty do rovnice č. 27: 

𝑈𝑆𝑈𝐵 = 𝑘 × √𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏

2 + 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀

2 , (27) 

kde: 

𝑘 je koeficient rozšíření pro zvolený interval spolehlivosti, 

𝑢𝑟𝑒𝑠 je standardní nejistota způsobena vlivem rozlišení měřícího systému přístroje, 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 je standardní nejistota způsobena vlivem dotykové sondy, 

𝑢𝐴  je standardní nejistota typu A, 

𝑢𝑐𝑎𝑙 je standardní nejistota kalibrace použitého etalonu, 

𝑢𝑡𝑒𝑚_𝑒𝑡 je standardní nejistota teplotní roztažnosti etalonu, 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 je standardní nejistota teplotní roztažnosti nano-CMM. 

5.5 Metoda Monte Carlo pro nano-CMM 

Princip metody Monte Carlo byl popsán v kapitole 3.3. Pro využití této metody pro stanovení 

nejistoty měření nano-CMM není nutné velkých úprav. Důležité je přiřadit správná 

pravděpodobnostní rozdělení jednotlivým parametrům a stanovit model pro výpočet 

generovaných čísel. Pro požadované pravděpodobnostní pokrytí 95 % se simulací získá 

200 000 hodnot každého parametru dle příslušného pravděpodobnostního rozdělení. 

 Pro naprogramování této metody bylo zvoleno prostředí programu Matlab. Ten 

disponuje potřebnými generátory náhodných čísel dle nejběžnějších pravděpodobnostních 

rozdělení. Skript pro metodu výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 metodou Monte 



 

46 

 

Carlo je uvedený v příloze C, včetně jednoduchého popisu jednotlivých kroků. Pro konkrétní 

soubor měřených dat se zadávají vlastní příslušné parametry. Všechny parametry délky 

se udávají v nanometrech, ve stejných jednotkách vychází i jednotlivé výsledky. Parametry 

teploty se zadávají ve stupních Celsia.  

5.5.1 Popis skriptu metody Monte Carlo 

Nejdříve se nahrají naměřená data do matice A. Data musí být uložena v jednoduchém 

textovém editoru ve formátu *.txt takS, že každý řádek obsahuje jednu naměřenou hodnotu. 

Důležité je neopomenout fakt, že místo desetinné čárky se v Matlabu používají tečky. 

Dále se volí příslušné parametry, získané během měření. V případě nutnosti se zvolí jiné 

pravděpodobnostní rozdělení. Jedná se o tyto parametry: 

• počet simulovaných hodnot, 

• minimální a maximální hodnota teplotního koeficientu délkové roztažnosti, 

• minimální a maximální odchylka teploty během měření od teploty 20 °C, 

• hodnoty z kalibrace etalonu (střední hodnota průměru etalonu a standardní 

nejistota měření), 

• nominální hodnotu etalonu, 

• model pro výpočet průměru z vygenerovaných hodnot. 

Zbytek skriptu vykreslí histogram rozdělení spočtených dat modelu z vygenerovaných 

hodnot a uloží ho do samostatného souboru. Pro vykreslení je nastaveno 50 tříd histogramu. To 

neodpovídá žádnému z obecných pravidel pro výpočet počtu tříd, ale je tak zvoleno pro větší 

přehlednost rozložení vypočtených dat použitého modelu. Zobrazí se také vypočtené hodnoty 

průměru, standardní nejistoty a rozšířené nejistoty z vygenerovaných dat, taktéž v jednotkách 

nanometru.  

Nejtěžší fází při použití této metody je stanovení vhodného modelu pro výpočet průměru 

z vygenerovaných hodnot. Použitý model, uvedený v popisovaném skriptu, vychází 

ze zkušeností získaných během měření a z modelu uvedeného v [19]. V podstatě se jedná o vliv 

teplotní délkové roztažnosti na nominální hodnotu měřeného objektu, upravený o skutečně 

naměřené hodnoty zkoumaným přístrojem a hodnotu z kalibrace měřeného objektu. 
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6 MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI SIOS NMM-1 

Praktickým výstupem této práce je stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1, který 

byl popsán v předchozí kapitole. Ten v současné době slouží pro oblast výzkumu a je umístěný 

na ČMI v Brně, konkrétně v laboratoři nanometrologie. V této místnosti jsou udržovány stálé 

environmentální podmínky, mezi které spadá hlavně teplota, vlhkost a tlak vzduchu. Všechny 

měřené etalony byly uloženy v této laboratoři minimálně 48 hodin před započetím měření, aby 

došlo k ustálení jejich teploty. 

6.1 Nastavení přístroje SIOS NMM-1 

Před samotným měřením je nutné provést několik úkonů a nastavení a některé z nich se musí 

provést jen po zapnutí přístroje nebo při použití nové snímací sondy. Jednotlivá nastavení si pak 

použitý software ukládá sám, případně je lze uložit do samostatných souborů a při dalším 

měření je pak stačí znovu nahrát zpět do programu.   

6.1.1 Kalibrace dotykové sondy 

Prvním z úkolů je kalibrace dotykové sondy Gannen XP. Nejdříve se musí nastavit parametry 

použité sondy, jako je rozměr snímací kuličky, snímací síly apod. Volené parametry lze vyčíst 

z obrázku č. 11: 

Obr. 11)    Nastavení parametrů použité snímací sondy 
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Samotná kalibrace se provádí ve dvou krocích. Nejprve je provedena prvotní, manuální fáze. 

Ta spočívá v postupném najíždění (přibližování) objektu k dotykové sondě minimálně v pěti 

různých polohách, v různých směrech. Druhotnou fází je fáze automatická. V té je proveden 

stejný proces, jako ve fázi manuální, ale již automaticky, bez nutnosti manuálního ovládání. 

6.1.2 Nastavení rychlostí při měření 

Druhým krokem je nastavení jednotlivých rychlostí při měření. Mezi takové parametry patří 

volba rychlosti přesunu mezi jednotlivými polohami, rychlosti při najíždění k měřenému bodu 

apod. Lze nastavit tři úrovně pojezdových rychlostí. Pro každý druh pohybu se může přiřadit 

libovolná z uvedených úrovní.  

Pro efektivní měření je vhodné zvolit vyšší rychlosti při přesunu mezi jednotlivými 

polohami měření. Naopak, pro najíždění měřeného bodu k dotykové sondě se volí rychlosti 

malé. Zejména se tak děje z důvodu zabránění poškození objektu nebo sondy a vyšší přesnosti 

zaznamenání doteku sondy a objektu. Zvolené nastavení lze vidět na obrázku č. 12: 

6.1.3 Definování polohy a charakteristik měřeného objektu 

Následujícím krokem je definování polohy měřeného objektu v prostoru a jeho charakteristik. 

Zadání a definování tvaru a polohy objektu se provádí v příslušné záložce. Jedná-li se o tvarově 

jednoduchý objekt, lze jeho polohu definovat pomocí několika bodů a příslušných 

charakteristik. V případě koule se definuje poloha středu koule a její poloměr. Dále je možné 

definovat měřený objekt křivkou, plochou nebo jen jednotlivými body.  

Obr. 12)    Nastavení jednotlivých rychlostí při měření 
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Hledané souřadnice a body lze s dostatečnou přesností zjistit např. ručním posuvem 

a odečtením jednotlivých souřadnic v příslušných polohách. K posuvu se využívá jednoduché 

ovládání, umožňující určení vzdálenosti, rychlosti a směru pohybu, jak ukazuje obrázek č. 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Po zadání potřebných charakteristik se objekt virtuálně zobrazí, včetně jeho polohy vůči 

dotykové sondě, jak je vidět na obrázku č. 14. Tuto informaci je vhodné porovnat se skutečnou 

pozicí objektu a ověřit, zda jsou zadané informace pravdivé. Aktuální hodnotu souřadnic lze 

vyčíst v jakoukoli chvíli, jak lze vidět ve spodní části obrázku č. 14.  

 

Obr. 13)    Jednoduché ovládání pro manuální posuvy 

Obr. 14)    Virtuální zobrazení polohy objektu a dotykové sondy 
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Po provedení těchto úkonů je připraveno veškeré podstatné nastavení a je možno 

přistoupit k samotnému měření. 

6.2 Měření na přístroji SIOS NMM-1 

Před spuštěním měření se musí zvolit konkrétní parametry daného měření, které jsou specifické 

pro konkrétní případ. Ty budou nyní popsány.  

Volba rozmístění měřených bodů 

Nejdříve se volí rozmístění měřených bodů s ohledem na tvar měřeného objektu. Vybírá 

se z následujících variant: 

• křivka nebo křivky, 

• plocha nebo plochy, 

• koule. 

Vzhledem ke tvaru zvolených etalonů se volí rozmístění měřených bodů na plášti koule.  

Strategie měření 

Dále se volí strategie měření, tedy rozmístění a počet měřených bodů. Při každém měření 

se nasnímá 25 bodů na vrchní polokouli etalonu. Konkrétní rozmístění bodů zachycuje schéma 

na obrázku č. 15: 

Nastavení bezpečných vzdáleností a rychlosti při měření 

Posledním krokem je nastavení bezpečné vzdálenosti mezi snímací sondou a měřeným 

objektem při přesunu mezi jednotlivými body. Volí se také rychlost při najíždění k měřenému 

bodu. Nyní už se jen zkontrolují jednotlivé kroky měření a jejich posloupnost tak, jak je přístroj 

během měřicího cyklu provede.  

Obr. 15)    Rozmístění měřených bodů na etalonu; a) pohled ze shora, b) pohled z boku 

[autor] 
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Právě popsané parametry se zadávají před spuštěním měření. Jejich hodnoty, používané 

pro měření v této práci, byly buď uvedeny, nebo je lze vyčíst z obrázku č. 16: 

   Pro možnost kontroly, pozorování a získání některých důležitých parametrů je potřeba 

pozorovat měřený objekt. Z tohoto důvodu je přístroj vybaven dvojicí kamer a každá snímá 

v jedné z os x a y. Ty umožňují ověřit stav probíhajícího měření, bezpečně posouvat se stolem 

v manuálním režimu apod. Snímek z obou kamer je uveden na obrázku č. 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16)    Volba parametrů pro konkrétní měření a kontrola jednotlivých kroků měření 

 

 

Obr. 17)    Kamerami zprostředkovaný obraz pro sledování pozice objektu vůči sondě  
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Pro představu o tom, jak takové měření probíhá, je v příloze F přiložen videozáznam 

jednoho cyklu měření. Během samotného měření se snímané hodnoty zaznamenávají 

do tabulky, jak ukazuje obrázek č. 18.  

Po skončení měření umí program vyhodnotit rozměrové charakteristiky měřeného 

objektu. Vypočtené i nasnímané hodnoty lze také uložit a dále s nimi v případě potřeby 

pracovat.  

Obr. 18)    Tabulka zaznamenaných hodnot v jednotlivých bodech měření 
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7 STANOVENÍ NEJISTOTY MĚŘENÍ PŘÍSTROJE 

SIOS NMM-1 

Potřebná měření byla provedena a nyní je tedy možné přistoupit k výpočtům. K těm je nutné 

znát i některé další údaje, které se zjistí z kalibračních listů etalonů, technické dokumentace 

použitých přístrojů a naměřených hodnot a veličin.  

Pro každý použitý etalon se provede samostatný výpočet za použití substituční metody. 

Vzhledem k faktu, že postup výpočtu je stále stejný, bude zde podrobně uveden pouze výpočet 

pro jeden rozměr etalonu. Postup bude demonstrován na etalonu 3 mm. Ostatní výpočty 

se provedou stejně, pouze se dosazují vždy konkrétní hodnoty pro daný etalon a dané podmínky 

měření. Pro přehlednost jsou výpočty ostatních etalonů uvedeny v příloze D. Vypočtené 

hodnoty se porovnají s hodnotami, které jsou výstupem výpočtů dle simulační metody Monte 

Carlo.  

7.1 Grubbsův test odlehlých hodnot 

Před samotným dosazením do rovnic a výpočtem složek je potřeba naměřené hodnoty 

zkontrolovat. Dle normy ČSN ISO 5725-2 se nejprve provede vyloučení odlehlých hodnot. 

Odlehlé hodnoty se zjistí pomocí Grubbsova testu, který je v uvedené normě popsán. V dnešní 

době již není třeba provádět výpočet ručně a lze využít některého ze specializovaných PC 

programů. Jedním z nich je program Minitab, ve kterém byl proveden test odlehlých hodnot 

právě pomocí Grubbsova testu. Test probíhá na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Obrázek č. 19 

ukazuje výsledky prvního testování. 

Obr. 19)    Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 3 mm s odlehlou hodnotou 

 

3,00313,00303,00293,00283,00273,00263,0025

3,00 3,00 3,76 0,000

Min Max G P

Grubbs' Test

Naměřené hodnoty průměru etalonu 3 mm [mm]

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 3 mm



 

54 

 

Z uvedeného obrázku vyplývá, že se v datech nachází odlehlá hodnota. Tu je třeba 

odstranit a test opakovat. Jeho výsledek po odstranění odlehlé hodnoty zachycuje obrázek č. 20: 

Obr. 20)    Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 3 mm po odstranění odlehlé hodnoty 

 

Dle Grubbsova testu není v naměřených datech další odlehlá hodnota. Z obrázku č. 20 

vyplývá, že po odstranění dvou odlehlých hodnot již nelze na hladině významnosti 0,05 

zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci odlehlých hodnot v pozorovaném souboru. Takový 

soubor tedy můžeme s danou spolehlivostí považovat za zbavený odlehlých hodnot 

7.2 Výpočet nejistoty měření substituční metodou 

7.2.1 Vliv rozlišení měřícího systému přístroje SIOS NMM-1 

Zahrnuje standardní nejistotu rozlišení měřicího přístroje. Výrobcem udávaná hodnota rozlišení 

je 0,1 nm. Předpokládá se rovnoměrné pravděpodobnostní rozdělní, pro které se používá 

koeficient √3. Výpočet se provede dle vztahu č. 22:  

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑁𝑀𝑀

𝜒
=

0,1 nm

√3
= 0,06 nm. (22) 

7.2.2 Vliv použité dotykové sondy 

Zahrnuje standardní nejistotu použité dotykové sondy Gannen XP. Výrobcem udávaná 

kombinovaná nejistota 3D měření této sondy 45 nm. Ta je ovšem výrobcem rozšířena 

koeficientem 𝑘 = 2. Výpočet standardní nejistoty se provede dle vztahu č. 23: [20] 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 =
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏
=

45 nm

2
= 22,5 nm. (23) 

3,003053,003003,002953,002903,002853,00280

3,00 3,00 2,12 0,495
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7.2.3 Standardní nejistota typu A 

Standardní nejistota typu A je statistická analýza naměřených dat. Nejdříve se spočte výběrový 

průměr �̅� z naměřených hodnot, jak uvádí č. 12, poté výběrová směrodatná odchylka 𝑠(�̅�) dle 

vztahu č. 11. 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

20
(3002899,81 + ⋯ + 3002888,71) nm = 3002953,78 nm. (12) 

𝑢𝐴 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=

= √
1

20 − 1
((3002899,81 − 3002953,78)2 + ⋯ + (3002888,71 − 3002953,78 )2 )nm

= 62,07 nm. 

(13) 

7.2.4 Nejistota kalibrace použitého etalonu 

Zahrnuje vliv použitého standardu a nejistoty měření při jeho kalibraci. Účinek této složky je 

založen na hodnotě rozšířené nejistoty měření etalonu během jeho kalibrace, označenou jako 

𝑈𝑐𝑎𝑙. Tu lze vyčíst z kalibračního listu daného etalonu, kde je ovšem uvedena hodnota 

rozšířená. Hodnoty k etalonu 3 mm jsou uvedeny v kalibračním listu 6014-KL-F0144-18, který 

je přílohou A této práce. Další důležité údaje o etalonech jsou uvedeny na internetových 

stránkách výrobce [18]. Dle kalibračního listu mají etalony rozšířenou nejistou stanovenou 

vztahem č. 24: 

𝑈𝑐𝑎𝑙 = (0,05 + 0,5𝐿)μm, (28) 

kde 𝐿 je měřená délka [m]. 

Výpočet se tedy provede následovně: 

𝑈𝑐𝑎𝑙 = (0,05 + 0,5𝐿)μm = (0,05 + 0,5 × 0,003)μm = 0,0515 μm = 51,5 nm, (28) 

 

Pro výpočet standardní nejistoty kalibrace etalonu vztah č. 23: 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
=

51,5

2
= 25,75 nm (24) 

7.2.5 Vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

Zahrnuje vliv teploty při měření na velikost etalonu. Vliv této složky se vypočte dle vztahu 

č. 25. 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 = 𝐿 × √((𝑇𝑒𝑡 − 20) × 𝑢𝛼𝑒𝑡)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑒𝑡
2

= 0,003

× √((24,83 − 20) × 0,2 × 10−6)
2

+ (0,032 + (25,75 × 10−9)2) × (8,4 × 10−6)2

=  0,00000000299 m = 2,99 nm. 

(25) 
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Nejistota použitého teploměru 𝑢𝛼𝑒𝑡 vychází z jeho kalibračního listu, uvedeného 

v příloze B. 

7.2.6 Vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

Zahrnuje vliv teploty při měření na přesnost měření nano-CMM. Vlivem tepelné roztažnosti 

dochází k deformaci rámu přístroje. Nicméně, vzhledem k materiálům použitých pro konstrukci 

přístroje není vliv velký. Pro výpočet byla upravena rovnice č. 13 společně s [19] a [20]. 

Výpočet se provede dle vztahu č. 24:  

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 = 𝐿 × √((𝑇𝑁𝑀𝑀 − 20) × 𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑁𝑀𝑀
2

= 0,003

× √((24,83 − 20) × 0,2 × 10−6) + (0,0032 + (25,75 × 10−9) × 02

= 0,00000000290 m = 2,90 nm.  

(26) 

7.2.7 Výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 substituční metodou 

Výpočet se provede dle zmíněn0 rovnice č. 27: 

𝑈𝑆𝑈𝐵 = 𝑘 × √𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏

2 + 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀

2

= 2 × √0,062 + 22,52 + 62,072 + 25,752 + 2,992 + 2,902

= 141,97 nm. 

(27) 

Pro zpřehlednění podílu jednotlivých složek na nejistotu měření slouží výsečový graf 

na obrázku č. 21. 
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PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK NA 
NEJISTOTU MĚŘENÍ ETALONU 3 MM

Obr. 21)    Podíl jednotlivých složek na celkovou nejistotu měření etalonu 3 mm 
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Z uvedeného grafu vyplývá příspěvek jednotlivých složek nejistoty k celkové nejistotě 

měření. Největší příspěvek tvoří standardní nejistota typu A, vycházející ze statistické analýzy 

naměřených dat a její velikost je dána velkým rozptylem naměřených hodnot. Další velký 

příspěvek tvoří vliv kalibrace použitého etalonu. Jeho nejistota měření, stanovená v příslušném 

kalibračním listu, je pro měření v oblasti nanometrologie stále příliš vysoká. Taktéž vliv použité 

dotykové sondy a její nejistoty pro 3D měření není zanedbatelný. Nicméně, v dané oblasti se 

jedná o jednu z nejlepší a nejdostupnější voleb. Příspěvky dané vlivem teplotních odchylek 

během měření nejsou velké. Pokud se ovšem požaduje co nejpřesnější měření, bylo by vhodné 

je odstranit.  

Přístroj SIOS NMM-1 nemá žádné aktivní chlazení, které by udržovalo teplotu při 

měření na stanovené hodnotě. To způsobuje změnu skutečného rozměru etalonu a deformaci 

rámu přístroje vlivem teplotních odchylek. Udržování stálých environmentálních podmínek při 

měření je navíc důležité i pro přesnost používaných laserových interferometrů. Nicméně, jak 

bylo zmíněno, ty jsou vybaveny snímači okolních podmínek při měření a případný vliv je 

kompenzován. 

7.3 Stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 metodou Monte Carlo 

Skript pro stanovení nejistoty měření metodou Monte Carlo byl již popsán. Stejně jako 

u substituční metody, i zde se nejdříve musí provést Grubbsův test odlehlých hodnot. Vstupní 

data se používají stejná, jako pro substituční metodu. Není potřeba testování znovu provádět, 

stačí pouze pracovat s daty již zbavenými odlehlých hodnot, tedy se stejným souborem hodnot, 

který byl použit pro substituční metodu. 

Před spuštěním skriptu je nutné doplnit potřebné charakteristiky vstupních veličin, 

uvedené v kapitol 5.5.1 a ověřit správnost zvolených pravděpodobnostních rozdělení. Pro 

naměřené hodnoty se předpokládá normální rozdělení. Ty jsou pro každý soubor měření 

individuální. Podoba uvedeného skriptu s příslušnými hodnotami jednotlivých parametrů pro 

etalon 3 mm je uvedena v příloze C. Výstupem této metody je histogram rozdělení vypočtených 

dat modelu, na obrázku č. 22, hodnoty průměru, standardní nejistoty a rozšířené nejistoty 

z vygenerovaných dat. Ty jsou uvedené v tabulce č. 2. 

Tab 2)  Vypočtené hodnoty metodou Monte Carlo 

Parametr Význam Vypočtené hodnoty [nm] 

𝑃𝑟_𝑌𝑠 Aritmetický průměr dle zvoleného modelu  2,99970E+06 

𝑝𝑋_𝑌 Aritmetický průměr měřených hodnot  3,00295E+06 

𝑢𝑋_𝑌 Směrodatná odchylka měřených hodnot 62,07     

𝑢𝑌𝑠 Standardní nejistota dle zvoleného modelu 67,24     

𝑈𝑌𝑠 Rozšířená nejistota dle zvoleného modelu 134,47     
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Obr. 22)    Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot 

7.4 Srovnání výsledků nejistoty měření substituční metodou a metodou Monte 

Carlo 

Obdobným způsobem, jako je uvedeno na příkladu výpočtu nejistoty měření substituční 

metodou při použití etalonu 3 mm, se provede vyhodnocení i pro zbývající použité etalony. 

Tyto výpočty jsou uvedeny v příloze E. V tabulce č. 3 je srovnání velikosti jednotlivých složek 

nejistoty měření na celkovou nejistotu měření přístroje při použití substituční metody pro 

jednotlivé etalony. 

Tab 3)  Výsledky nejistoty měření jednotlivých etalonů substituční metodou 

Složka nejistoty etalon 1 mm etalon 2 mm etalon 3 mm etalon 4 mm 

𝒖𝒓𝒆𝒔 [𝐧𝐦] 0,06 0,06 0,06 0,06 

𝒖𝒑𝒓𝒐𝒃 [𝐧𝐦] 22,50 22,50 22,50 22,50 

𝒖𝑨 [𝐧𝐦] 458,88 168,98 62,07 60,88 

𝒖𝒄𝒂𝒍 [𝐧𝐦] 25,25 25,50 25,75 26,00 

𝒖𝒕𝒆𝒎𝒑_𝒆𝒕 [𝐧𝐦] 1,07 2,12 2,99 4,16 

𝒖𝒕𝒆𝒎𝒑_𝑵𝑴𝑴 [𝐧𝐦] 1,04 2,06 2,90 4,04 

𝒌 2 2 2 2 

𝑼𝑺𝑼𝑩 [𝐧𝐦] 920,26 344,79 141,97 140,31 
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Stejným způsobem se provede vyhodnocení i pro zbývající použité etalony. Výsledky 

simulací pro ostatní etalony jsou uvedeny v příloze E. V tabulce č. 4 je srovnání vypočtených 

hodnot a nejistoty měření přístroje při použití metody Monte Carlo pro jednotlivé etalony. 

Tab 4)  Získané parametry a nejistota měření jednotlivých etalonů metodou Monte Carlo [nm] 

Parametr etalon 1 mm etalon 2 mm etalon 3 mm etalon 4 mm 

Aritmetický průměr  

dle zvoleného modelu 
9,9967E+05 1,9996E+06 2,9997E+06 3,9997E+06 

Aritmetický průměr 

měřených hodnot 
1,0037E+06 2,0025E+06 3,0029E+06 4,0023E+06 

Směrodatná odchylka 

měřených hodnot 
 458,88     168,98     62,07     60,88     

Standardní nejistota  

dle zvoleného modelu 
 459,59     170,91     67,24     66,32     

Rozšířená nejistota 

metodou Monte Carlo 
 919,19     341,82     134,47     132,65     

 

7.4.1 Stanovení nejistoty měření přístroje nano-CMM 

Hodnoty rozšířené nejistoty pro každý měřený etalon, při použití substituční metody i metody 

Monte Carlo, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tab 5)  Hodnoty rozšířené nejistoty měření etalonů substituční a metodou Monte Carlo 

Parametr etalon 1 mm etalon 2 mm etalon 3 mm etalon 4 mm 

U_SUB 920,26 344,79 141,97 140,31 

U_MCM 919,19     341,82     134,47     132,65     

 

Výpočty s daty pro ostatní etalony jsou uvedeny v příloze D (výpočet při použití 

substituční metody) a E (výpočet metodou Monte Carlo). Lze zhodnotit, že při správně 

zvoleném modelu v metodě Monte Carlo se jedná o metodu vhodnou k určení nejistoty měření 

přístroje. Tento předpoklad vychází z rozdílů výsledků při měření etalonu mezi zmíněnými 

metodami, které jsou malé a od měření objektů větších než 3 mm se zdá být rozdíl mezi 

substituční metodou a metodou Monte Carlo přibližně stejný. V případě měření objektů větších 

3 mm je tento rozdíl přibližně 7 až 8 nanometrů, v případě objektů menších tento rozdíl klesá, 

jelikož roste podíl nejistoty typu A na celkové nejistotě měření přístroje. Tento fakt souvisí 

se zvoleným modelem v simulační metodě Monte Carlo. 

V případě použití uvedeného přístroje při uvedeném nastavení všech parametrů měření 

a při stejné velikosti kuličky dotykové sondy lze usoudit, že pro měření s nejistotou měření 

přibližně 130 až 140 nm je vhodné měřit objekty o velikosti 3 mm a větší. V případě měření 

objektů menších než 3 mm je nutno počítat s rostoucí nejistotou měření, jak je uvedeno 

v tabulce č. 5.  

Přínosné by bylo vybavit přístroj menším rozměrem dotykové kuličky. Ty se pro sondu 

Gannex XP vyrábí v rozměrech 120, 300 a 500 µm. V takovém případě by ovšem musel být 

znovu proveden proces stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 s danou dotykovou 

sondou. Při použití rozměru dotykové sondy 500 µm je při měření objektů menších než 3 mm 
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rozšířená nejistota měření (na poměry nano-CMM) velká a se zmenšující se velikostí měřeného 

objektu roste. Z tohoto důvodu je vhodné zvolit menší průměry dotykové sondy.  

Z uvedené tabulky č. 5 a grafu na obrázku č. 23 byl sestrojen graf na obrázku č. 23, 

vyobrazující rozdíl substituční metody a metody Monte Carlo pro měření jednotlivých etalonů 

a jejich závislost na velikosti měřeného objektu. Ten znázorňuje již uvedené zhodnocení 

o malém rozdílu mezi metodami při měření etalonu 1 mm a 2 mm. Vzhledem k malým 

výsledkům se zpočátku křivky překrývají. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová se zabývá problematikou nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1, umístěném 

na pracovišti CEITEC na ČMI Brno. Cílem práce bylo stanovit nejistotu měření tohoto přístroje 

při použití dotykové sondy. 

V úvodu práce byly uvedeny základní definice z oblasti metrologie, související 

s nejistotou měření. Byl také popsán vzájemný vztah mezi uvedenými pojmy. Dále byl uveden 

obecný přístup k vyhodnocení nejistoty měření, používající se v běžné praxi. V další kapitole 

byly popsány obecné přístupy, používané ke stanovení nejistoty měření CMM. Po jejich 

prostudování byly vybrány dvě metody pro aplikaci na nano-CMM. Konkrétně byla zvolena 

metoda substituční a metoda Monte Carlo. Pro správnou úpravu vybraných přístupů byly 

vzhledem k potřebám nano-CMM popsány základní konstrukční prvky a požadavky na 3D 

měřicí přístroje. Také byly popsány rozdíly mezi CMM, nano-CMM a faktory, které mohou 

měření nepříznivě ovlivnit, zvláště pak v případě měření na přístrojích pro měření 

v nanometrologii. Nebyl opomenut ani důkladný popis přístroje SIOS NMM-1. 

Na základě zmíněných poznatků a znalostí získaných během měření na uvedeném 

přístroji byly obě metody upraveny pro jejich aplikaci na přístroj SIOS NMM-1. Ten je jedním 

ze zástupců v oblasti nano-CMM. Měření proběhla s využitím čtyř etalonů – rubínových 

kuliček o rozměru 1 až 4 mm. Na základě naměřených hodnot byly provedeny výpočty pomocí 

substituční metody i metody Monte Carlo. Obě metody byly vzájemně porovnány a následně 

byla vyhodnocena nejistota měření přístroje SIOS NMM-1. 

Získané výsledky ukazují na rostoucí nejistou měření pro objekty menší 3 mm. Děje 

se tak z důvodu použité dotykové sondy se snímací kuličkou o rozměru 500 µm, která je pro 

takto malé objekty již příliš velká a dochází ke zkreslení naměřených hodnot. Možným řešením 

by bylo pořízení sondy Gannen XP se snímací kuličkou o velikosti 120 µm, která pro měření 

nebyla k dispozici. Díky tomu by došlo k velkému snížení nejistoty měření u objektů menších 

3 mm. V takovém případě by ovšem musel být proces stanovení nejistoty měření přístroje 

opakován. 

Při měření etalonů menších 3 mm se hodnota rozšířené nejistoty měření pohybovala 

v řádech stovek nanometrů, při měření etalonů 3 mm a větších se hodnota nejistoty měření již 

stabilizovala a rozšířená nejistota měření přístroje se pohybovala mezi 132 až 142 nm. Rozdíl 

mezi uvedenými metodami je v této oblasti přibližně 7 až 8 nm. Dá se tedy předpokládat, že 

se jedná o metody přinášející obdobné výsledky. 

Využití získaných poznatků a výsledků měření bude mít praktické uplatnění, neboť 

budou zapracovány do kalibračního postupu tohoto přístroje na ČMI v Brně. V budoucnu 

se počítá s využitím přístroje nejen pro laboratorní a vědecké účely, ale také pro možnost 

kalibrace etalonů. Samotné měření na přístroji však doprovázely určité komplikace.  

Prvním problémem bylo nastavení vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k příliš 

velkým změnám podmínek okolního prostředí (zejména teploty) během měření. Přístroj totiž 

nedisponuje žádným aktivním systémem chlazení, který by udržoval teplotu na dané hodnotě. 

Druhým problémem bylo opakované přerušování měření. Přístroj je na pracovišti již 5 

let, přičemž je často v provozu. Ačkoli se střídají používané snímací systémy podle potřeby 
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měření, během měření s dotykovou sondou docházelo často k výpadku signálů některého 

z laserových interferometrů. Tento jev vždy vedl k zastavení měření a nutnosti jeho opakování.  

Zmíněné problémy byly konzultovány s výrobcem přístroje a na základě poskytnutých 

údajů byla zjištěna nutnost provedení servisní prohlídky. Ta se podařila zajistit až na počátek 

léta roku 2018, tedy po termínu dokončení této práce. Také bylo navrhnuto doplnění 

dodávaného software o některé funkce.  

I přes zmíněné potíže lze v blízké době očekávat využití toho přístroje pro akreditované 

kalibrace etalonů na ČMI. Oblast nano-CMM je teprve na počátku svého vývoje, který 

ale probíhá vysokým tempem. Postupem času se budou tyto přístroje stále více uplatňovat nejen 

v laboratorních podmínkách nebo při kalibraci etalonů, ale i v průmyslové výrobě, vyžadující 

velice přesné měření. Oblast jejich využití je v případě přístroje SIOS NMM-1 navíc rozšířena 

o možnost volby z několika typů snímacích systémů. To dělá z tohoto přístroje důstojnou 

alternativu pro výzkum a laboratorní měření. 
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10.3  Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

CMM Coordinate measuring machine – souřadnicový měřicí stroj 

Nano-CMM souřadnicový měřicí stroj pro nanometrologii 

NMM Nanopositioning and Nanomeasuring machine – stroj s nano-

pozicováním a nano-měřením 

ČSN Česká technická norma 

EN evropská norma 

ISO International Organization for Standardization – mezinárodní 

organizace pro normalizaci 

CEITEC Central European Institute of Technology – Středoevropský 

technologický institut 

ČMI Český metrologický institut 

3D trojdimenzionální 

PC personal computer – osobní počítač 

10.4 Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

𝛼𝑒𝑡 [K-1] teplotní součinitel délkové roztažnosti etalonu 

𝛼𝑁𝑀𝑀 [K-1] teplotní součinitel délkové roztažnosti rámu nano-CMM 

𝜒 [–] koeficient pro rovnoměrné pravděpodobnostní rozdělení 

𝐴𝑗 [–] součinitel citlivosti zdroje 𝑗 

𝑏 [m] systematická chyba 

𝐸𝐷 [m] průměrná chyba doteku 

𝐸𝐿 [m] průměrná chyba měření standardu délky 

𝐸𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 [m] průměrná chyba měření vzdálenosti 

𝐸𝑑 [m] korekce měření standardu vnitřního/vnějšího průměru 

𝑘 [–] koeficient rozšíření vycházející ze zvoleného 

pravděpodobnostního rozdělení 

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏 [–] koeficient rozšíření, použitý výrobcem při výpočtu nejistoty 

𝑘𝑟 [–] koeficient rozšíření 

𝑘𝑠 [–] koeficient kompenzující malé množství provedených měření 

𝐿 [m] měřený rozměr, nominální hodnota 

𝐿𝑐𝑎𝑙𝑠𝑡𝑑 [m] hodnota kalibrace délkového standardu 

𝐿𝑚𝑒𝑎𝑠𝑠𝑡𝑑 [m] průměrná hodnota standardu délky 
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𝑀 [–] počet opakování metody Monte Carlo 

𝑛 [–] počet měření 

𝑛3 [–] celkový počet měření standardu průměru 

𝑝 [–] požadovaný interval spolehlivosti pro Metodu Monte Carlo 

𝑝𝑋_𝑌 [nm] aritmetický průměr měřených hodnot 

𝑃 [%] pravděpodobnosti 

𝑃𝑟_𝑌𝑠 [nm] aritmetický průměr hodnot zvoleného modelu 

𝑅𝑁𝑀𝑀 [nm] hodnota rozlišení měřicího přístroje SIOS NMM-1 

𝑠(�̅�) [m] výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru 

𝑇 [°C] teplota 

𝑇𝑒𝑡 [°C] průměrná teplota etalonu během měření 

𝑇𝑁𝑀𝑀 [°C] průměrná teplota nano-CMM během měření 

𝑢𝛼 [K-1] standardní nejistota teplotního součinitele délkové 

roztažnosti 

𝑢𝛼𝑒𝑡 [K-1] standardní nejistota teplotního součinitele délkové 

roztažnosti etalonu 

𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀 [K-1] standardní nejistota teplotního součinitele délkové 

roztažnosti rámu nano-CMM 

𝑢𝐴 [m] standardní nejistota typu A 

𝑢𝐵 [m] standardní nejistota typu B 

𝑢𝐵(𝑧𝑗) [m] nejistota typu B zdroje 𝑗 

𝑢𝐶  [m] kombinovaná nejistota 

𝑢𝑏  [m] standardní nejistota systematické chyby kalibrovaného 

objektu 

𝑢𝑐𝑎𝑙 [m] standardní nejistota parametru kalibrovaného objektu 

𝑢𝑐𝑜𝑟𝑟𝐿 [m] nejistota korekcí získaná při měření vzdálenosti standardu 

𝑢𝑑  [m] standardní nejistota chyby měření vnitřního a vnějšího 

průměru 

𝑢𝑔𝑒𝑜 [m] standardní nejistota geometrických chyb CMM 

𝑢𝑝  [m] standardní nejistota spojená s postupem měření 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 [nm] vliv použité dotykové sondy 

𝑢𝑟𝑒𝑝 [m] standardní nejistota opakovatelnosti CMM 

𝑢𝑟𝑒𝑠 [nm] vliv rozlišení měřicího systému 

𝑢𝑡  [°C-1] standardní nejistota teploměru používaného během měření 
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𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝 [m] standardní nejistotu tepelných korekcí CMM, měřeného 

etalonu 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 [m] vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 [m] vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

𝑢𝑤  [m] standardní nejistota spojená s materiálovými a výrobními 

změnami 

𝑢𝑤  [m] standardní nejistota spojená s materiálovými a výrobními 

změnami 

𝑢𝑤𝑝 [m] standardní nejistota spojená se změnami v mechanických 

vlastnostech nekalibrovaných objektů 

𝑢𝑤𝑡 [m] příspěvek vyplývající převážně ze změny součinitele teplotní 

roztažnosti 

𝑢𝑋_𝑌 [nm] směrodatná odchylka měřených hodnot 

𝑈𝑐𝑎𝑙 [nm] rozšířená nejistota kalibrace použitého etalonu 

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏 [nm] kombinovaná nejistota měření sondy stanovená výrobcem 

𝑈𝑧𝑗 [m] rozšířená nejistota zdroje  𝑗 

𝑢𝑌𝑠 [nm] standardní nejistota dle zvoleného modelu 

𝑈 [m] nejistota měření 

𝑈𝑌𝑠 [nm] rozšířená nejistota dle zvoleného modelu 

�̅� [m] aritmetický průměr 

𝑥𝑐𝑎𝑙 [m] hodnota kalibrovaného objektu 

𝑥𝑖 [m] i naměřená hodnota 

𝑦 [m] průměrná hodnota získaná ze všech měření geometrických 

charakteristik objektu 

�̅� [m] aritmetický průměr měření 

𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟 [m] korigovaná hodnota výsledku měření 

𝑦𝑖 [m] 𝑖 výsledek měření během vyhodnocení nejistoty měření 

𝑧𝑗 𝑚𝑎𝑥 [m] maximální odchylka zdroje nejistoty 𝑧𝑗 
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Kalibrační listy použitých etalonů 

Etalon 1 mm 
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Etalon 2 mm 
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Etalon 3 mm 
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Etalon 4 mm 
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Příloha B – Kalibrační list použitého teploměru 
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Příloha C – Matlab Skript Pro výpočet nejistoty měření 

SIOS NMM-1 MetodoU Monte Carlo 

Obecně zapsaný skript 

%% Metoda Monte Carlo pro odhad nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 

  
% Import naměřených dat 
A=importdata('data_etalon_*.txt');  % Import naměřených dat do matice A 

  

%% Vstupní veličiny MCM 
M=;                        % počet opakování MCM 

  

% ycara_s -> Charakteristiky naměřených hodnot 
% Normální rozdělení 
pX_Y=mean(A)            % očekávaná hodnota 
uX_Y=std(A)             % směrodatná odchylka - nejistota 
Y_s=normrnd(pX_Y,uX_Y,1,M); 

  
% alfa -> Teplotní součinitel délkové roztažnosti etalonu, [°C] 
% Rovnoměrné rozdělení 
a_alfa=;        % meze 
b_alfa=;        % meze 
alfa=unifrnd(a_alfa,b_alfa,1,M); 

  
% delta -> Rozdíl mezi teplotou při měření a teplotou při kalibraci etalonu 

[°C] 
% Rovnoměrné rozdělení 
a_delta=;            % meze 
b_delta=;            % meze 
delta=unifrnd(a_delta,b_delta,1,M); 

  
% Hodnoty z kalibrace etalonu 
% Normální rozdělení 
pX_K=;             % očekávaná hodnota 
uX_K=;               % směrodatná odchylka 
nom=;              % nominální hodnota etalonu 
kalibrace=normrnd(pX_K,uX_K,1,M); 

  

%% Model Y=f(x)  
Ys=nom*(1+alfa.*delta)-(Y_s-kalibrace); 

  

%% Výsledky metody monte Carlo 
% Vykreslení histogramu 
hist(Ys,50) 

title('Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot') 
xlabel('Vypočtený průměr z nasimulovaných hodnot [nm]') 
ylabel('Počet hodnot') 

  
% Uložení histogramu 
savefig('histogram_etalon_*.fig') 

  
% Výpočet průměru z vygenerovaných hodnot daného modelu 
Pr_Ys=mean(Ys) 

  

%% Výpočet nejistoty 
% Výpočet standardní nejistoty při normálním rozdělení vygenerovaných hodnot 

daného modelu 
uYs=std(Ys) 
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% Výpočet rozšířené nejistoty s k = 2 vygenerovaných hodnot daného modelu 
UYs=uYs*2 

 

Skript s daty pro etalon 3 mm 

%% Metoda Monte Carlo pro odhad nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 

  
% Import naměřených dat 
A=importdata('data_etalon_3mm.txt');  % Import naměřených dat do matice A  

 
%% Vstupní veličiny MCM 
M=200000;                       % počet opakování MCM 

  
% ycara_s -> Charakteristiky naměřených hodnot 
% Normální rozdělení 
pX_Y=mean(A)            % očekávaná hodnota 
uX_Y=std(A)             % směrodatná odchylka - nejistota 
Y_s=normrnd(pX_Y,uX_Y,1,M); 

  
% alfa -> Teplotní součinitel délkové roztažnosti etalonu, [°C] 
% Rovnoměrné rozdělení 
a_alfa=8.3*10^-6;       % meze 
b_alfa=8.5*10^-6;       % meze 
alfa=unifrnd(a_alfa,b_alfa,1,M); 

  
% delta -> Rozdíl mezi teplotou při měření a teplotou při kalibraci etalonu 

[°C] 
% Rovnoměrné rozdělení 
a_delta=4.7;            % meze 
b_delta=5.0;            % meze 
delta=unifrnd(a_delta,b_delta,1,M); 

  
% Hodnoty z kalibrace etalonu 
% Normální rozdělení 
pX_K=3002529;            % očekávaná hodnota 
uX_K=25.75;              % směrodatná odchylka 
nom=3000000;             % nominální hodnota etalonu 
kalibrace=normrnd(pX_K,uX_K,1,M); 

  

%% Model Y=f(x)  
Ys=nom*(1+alfa.*delta)-(Y_s-kalibrace);  

 
%% Výsledky metody monte Carlo 
% Vykreslení histogramu 
hist(Ys,50) 

title('Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot') 
xlabel('Vypočtený průměr z nasimulovaných hodnot [nm]') 
ylabel('Počet hodnot') 

  
% Uložení histogramu 
savefig('histogram3mm.fig') 

  
% Výpočet průměru z vygenerovaných hodnot daného modelu 
Pr_Ys=mean(Ys) 

  

 
%% Výpočet nejistoty 
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% Výpočet standardní nejistoty při normálním rozdělení vygenerovaných hodnot 

daného modelu 
uYs=std(Ys) 

  
% Výpočet rozšířené nejistoty s k = 2 vygenerovaných hodnot daného modelu 
UYs=uYs*2 
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Příloha D – Výpočet nejistoty měření SIOS NMM-1 

substituční metodou 

Etalon 1 mm 

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 1 mm 

 

 

 

1,00551,00501,00451,00401,00351,00301,0025

1,00 1,01 2,85 0,049

Min Max G P

Grubbs' Test

Naměřené hodnoty průměru etalonu 1 mm [mm]

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 1 mm

1,00501,00451,00401,00351,00301,0025

1,00 1,00 2,68 0,095

Min Max G P

Grubbs' Test

Naměřené hodnoty průměru etalonu 1 mm [mm]

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 1 mm
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Výpočet nejistoty měření etalonu 1 mm substituční metodou 

Vliv rozlišení měřícího systému přístroje SIOS NMM-1 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑁𝑀𝑀

𝜒
=

0,1 nm

√3
= 0,06 nm. 

Vliv použité dotykové sondy 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 =
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏
=

45 nm

2
= 22,5 nm. 

Standardní nejistota typu A 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

25
(1003805,34 + ⋯ + 1003840,08) nm = 1003788,23 nm. 

𝑢𝐴 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=

= √
1

25 − 1
((1003805,34 − 1003788,23)2 + ⋯ + (1003840,08 − 1003788,23 )2 )nm

= 458,88 nm. 

Nejistota kalibrace použitého etalonu 

𝑈𝑐𝑎𝑙 = (0,05 + 0,5𝐿)μm = (0,05 + 0,5 × 0,001)μm = 0,0505 μm = 50,5 nm, 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
=

50,5

2
= 25,25 nm. 

Vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 = 𝐿 × √((𝑇𝑒𝑡 − 20) × 𝑢𝛼𝑒𝑡)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑒𝑡
2

= 0,001 × √((25,19 − 20) × 0,2 × 10−6)
2

+ (0,032 + (25,25 × 10−9)2) × (8,4 × 10−6)2

=  0,00000000107 m = 1,07 nm. 

Vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 = 𝐿 × √((𝑇𝑁𝑀𝑀 − 20) × 𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑁𝑀𝑀
2

= 0,001

× √((25,192 − 20) × 0,2 × 10−6) + (0,0032 + (25,25 × 10−9) × 02

= 0,00000000104 m = 1,04 nm.  

Výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 substituční metodou 

𝑈𝑆𝑈𝐵 = 𝑘 × √𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏

2 + 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑡

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝𝑁𝑀𝑀

2

= 2 × √0,062 + 22,52 + 458,882 + 25,252 + 1,072 + 1,042 = 920,26 nm. 
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Podíl jednotlivých složek na nejistotě měření etalonu 1 mm 

 

 

 

Etalon 2 mm 

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 2 mm 

 

 

 

2,00292,00282,00272,00262,00252,0024

2,00 2,00 1,82 1,000

Min Max G P

Grubbs' Test

Naměřené hodnoty průměru etalonu 2 mm [mm]

Grubbsův test pro odlehlé hodnoty etalonu 2 mm

u_res
0%

u_prob
5%

u_A
90%

u_cal
5%

u_temp_et
0%

u_temp_NMM
0%

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK NA 
NEJISTOTU MĚŘENÍ ETALONU 1 MM

utemp_NMM 

0% 

utemp_et 

0% 

ucal 

5% 

 

uA 

90% 

uprob 

5% 

ures 
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Výpočet nejistoty měření etalonu 2 mm substituční metodou 

Vliv rozlišení měřícího systému přístroje SIOS NMM-1 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑁𝑀𝑀

𝜒
=

0,1 nm

√3
= 0,06 nm. 

Vliv použité dotykové sondy 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 =
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏
=

45 nm

2
= 22,5 nm. 

Standardní nejistota typu A 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

22
(2002827,16 + ⋯ + 2002379,67) nm = 2002592,45 nm. 

𝑢𝐴 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=

= √
1

22 − 1
((2002827,16 − 2002592,45)2 + ⋯ + (2002379,67 − 2002592,45 )2 )nm

= 168,98 nm. 

Nejistota kalibrace použitého etalonu 

𝑈𝑐𝑎𝑙 = (0,05 + 0,5𝐿)μm = (0,05 + 0,5 × 0,002)μm = 0,051 μm = 51 nm, 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
=

51

2
= 25,5 nm. 

Vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 = 𝐿 × √((𝑇𝑒𝑡 − 20) × 𝑢𝛼𝑒𝑡)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑒𝑡
2

= 0,002 × √((25,15 − 20) × 0,2 × 10−6)
2

+ (0,032 + (25,5 × 10−9)2) × (8,4 × 10−6)2

=  0,00000000212 m = 2,12 nm. 

Vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 = 𝐿 × √((𝑇𝑁𝑀𝑀 − 20) × 𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑁𝑀𝑀
2

= 0,002 × √((25,15 − 20) × 0,2 × 10−6) + (0,0032 + (25,5 × 10−9) × 02

= 0,00000000206 m = 2,06 nm.  

Výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 substituční metodou 

𝑈𝑆𝑈𝐵 = 𝑘 × √𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏

2 + 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀

2

= 2 × √0,062 + 22,52 + 168,982 + 25,52 + 2,122 + 2,062 = 344,79 nm. 
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Podíl jednotlivých složek na nejistotě měření etalonu 2 mm 

 

 

 

Etalon 4 mm 

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 4 mm 

 

 

 

4,002454,002404,002354,002304,00225

4,00 4,00 1,89 0,978

Min Max G P

Grubbs' Test

Naměřené hodnoty průměru etalonu 4 mm [mm]

Grubbsův test odlehlých hodnot etalonu 4 mm

u_res
0%

u_prob
10%

u_A
76%

u_cal
12%

u_temp_et
1% u_temp_NMM

1%

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK NA 
NEJISTOTU MĚŘENÍ ETALONU 2 MM

utemp_NMM 

1% 

utemp_et 

1% 

ucal 

12% 

 

uA 

73% 

uprob 

11% 

ures 
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Výpočet nejistoty měření etalonu 4 mm substituční metodou 

Vliv rozlišení měřícího systému přístroje SIOS NMM-1 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑁𝑀𝑀

𝜒
=

0,1 nm

√3
= 0,06 nm. 

Vliv použité dotykové sondy 

𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏 =
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑘𝑝𝑟𝑜𝑏
=

45 nm

2
= 22,5 nm. 

Standardní nejistota typu A 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

20
(4002337,93 + ⋯ + 4002298,35) nm = 4002316,86 nm. 

𝑢𝐴 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=

= √
1

20 − 1
((4002337,93 − 4002316,86)2 + ⋯ + (4002298,35 − 4002316,86 )2 )nm

= 60,88 nm. 

Nejistota kalibrace použitého etalonu 

𝑈𝑐𝑎𝑙 = (0,05 + 0,5𝐿)μm = (0,05 + 0,5 × 0,004)μm = 0,052 μm = 52 nm, 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
=

52

2
= 26 nm. 

Vliv teplotních odchylek na etalon během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡 = 𝐿 × √((𝑇𝑒𝑡 − 20) × 𝑢𝛼𝑒𝑡)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑒𝑡
2

= 0,004 × √((25,05 − 20) × 0,2 × 10−6)
2

+ (0,032 + (26 × 10−9)2) × (8,4 × 10−6)2

=  0,00000000416 m = 4,16 nm. 

Vliv teplotních odchylek na nano-CMM během měření 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀 = 𝐿 × √((𝑇𝑁𝑀𝑀 − 20) × 𝑢𝛼𝑁𝑀𝑀)
2

+ (𝑢𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 ) × 𝛼𝑁𝑀𝑀
2

= 0,004 × √((25,05 − 20) × 0,2 × 10−6) + (0,0032 + (26 × 10−9) × 02

= 0,00000000404 m = 4,04 nm.  

Výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1 substituční metodou 

𝑈𝑆𝑈𝐵 = 𝑘 × √𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏

2 + 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑒𝑡
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑁𝑀𝑀

2

= 2 × √0,062 + 22,52 + 60,882 + 262  + 4,162 + 4,042 = 140,31 nm. 
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Podíl jednotlivých složek na nejistotě měření etalonu 4 mm 

 

 

  

u_res
0%

u_prob
19%

u_A
52%

u_cal
22%

u_temp_et
4%

u_temp_NMM
3%

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK NA 
NEJISTOTU MĚŘENÍ ETALONU 4 MM

utemp_NMM 

3% 

utemp_et 

4% 

ucal 

22% 

 

uA 

52% 

uprob 

19% 

ures 
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Příloha E – Výpočet nejistoty měření SIOS NmM-1 

Metodou monte Carlo 

Etalon 1 mm 

Vypočtené hodnoty metodou Monte Carlo 

Parametr Význam Vypočtené hodnoty [nm] 

𝑃𝑟_𝑌𝑠 Aritmetický průměr dle zvoleného modelu  9,99678E+05 

𝑝𝑋_𝑌 Aritmetický průměr měřených hodnot  1,00379E+06 

𝑢𝑋_𝑌 Směrodatná odchylka měřených hodnot 458,88     

𝑢𝑌𝑠 Standardní nejistota dle zvoleného modelu 459,59     

𝑈𝑌𝑠 Rozšířená nejistota dle zvoleného modelu 919,19     

 

Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot 
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Etalon 2 mm 

Vypočtené hodnoty metodou Monte Carlo 

Parametr Význam Vypočtené hodnoty [nm] 

𝑃𝑟_𝑌𝑠 Aritmetický průměr dle zvoleného modelu  1,99961E+06 

𝑝𝑋_𝑌 Aritmetický průměr měřených hodnot  2,00259E+06 

𝑢𝑋_𝑌 Směrodatná odchylka měřených hodnot  168,98     

𝑢𝑌𝑠 Standardní nejistota dle zvoleného modelu  170,91     

𝑈𝑌𝑠 Rozšířená nejistota dle zvoleného modelu  341,82     

 

Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot 

 

 

Etalon 2 mm 

Vypočtené hodnoty metodou Monte Carlo 

Parametr Význam Vypočtené hodnoty [nm] 

𝑃𝑟_𝑌𝑠 Aritmetický průměr dle zvoleného modelu  3,99972E+06 

𝑝𝑋_𝑌 Aritmetický průměr měřených hodnot  4,00232E+06 

𝑢𝑋_𝑌 Směrodatná odchylka měřených hodnot  60,88     

𝑢𝑌𝑠 Standardní nejistota dle zvoleného modelu  66,32     

𝑈𝑌𝑠 Rozšířená nejistota dle zvoleného modelu  132,65     
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Histogram spočtených dat modelu z vygenerovaných hodnot 

 


