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ţelezničního kolejového vozu ŢKV. Získané hodnoty jsou klíčové pro správné 

ustavení polohy dvojkolí vůči rámu podvozku a finální geometrii statického obrysu 

ŢKV. Je zde popsáno rozdělení a princip měřících systémů, podmínky rozměrové 

kontroly a poţadavky na měření stanovené předpisy českých drah. V další části jsou 

popsány chyby při měření, vypracován technologický postup a vyhodnocena 

opakovatelnost a reprodukovatelnost v programu pro statistické zpracování. Závěr 

práce spočívá v zhodnocení navrhované metody měření a časové úspory. 
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The work deals with the use of 3D laser measurement that applies to the main part 

of the railway vehicles. The values obtained are crucial for proper positioning of 

doble wheels on the chassis and the final geometry of the static gauge of railway 

vehicle. It describes the distribution and the principle of measuring systems, conditions 

of dimensional control and measurement requirements under the 

provisions of Czech Railways. The next step describes the measurement 

errors, developed technological practicesand 

assesstherepeatability and reproducibility in statistical software. In conclusion 

is the evaluation of the proposed measurement method and time saving. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek: 
 

ADM   absolutní dálkoměr 
  

[-] 

AT Controller     řídící jednotka 
  

[-] 

AV hodnota reprodukovatelnosti 
  

[%] 

BUI základní uţivatelské rozhraní softwaru 
  

[-] 

CAD  počítačem podporované projektování 
  

[-] 

CMM souřadnicový měřící stroj  
  

[-] 

CMOS typ snímače 
  

[-] 

ČD V20/20        předpis českých drah  
  

[-] 

ČSN česká státní norma 
  

[-] 

GD&T              geometrické kótování a tolerování 
  

[-] 

EV  hodnota opakovatelnosti 
  

[%] 

IFM interferometr 
  

[-] 

IGES a STEP  formát datových souborů 
  

[-] 

LCL dolní mez variačního rozpětí 
  

[-] 

NURBS křivky a plochy modelů 
  

[-] 

PSD   dvouosý fotosenzor 
  

[-] 

PV variabilita částí 
  

[%] 

R&R Opakovatelnost a reprodukovatelnost 
  

[%] 

SPC statistická kontrola procesu  
  

[-] 

T-Cam             digitální kamerový systém 
  

[-] 

TV celková variabilita 
  

[%] 

UCL horní mez variačního rozpětí 
  

[-] 

X/Y/Z souřadný systém kartézské soustavy 
  

[-] 

3D  trojrozměrný prostor 
  

[m] 

6DOF   šest stupňů volnosti 
  

[-] 

μ   střední hodnota normálního rozdělení   
  

[-] 

σ  směrodatná odchylka 
  

[-] 

δ(x)                  relativní chyba měření 
  

[%] 

Δ(x)                 absolutní chyba měření 
  

[%] 

xm naměřená hodnota  
  

[-] 

xs  skutečná hodnota 
  

[-] 
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Úvod  
 

Kontrola kvality je jednou z nejdůleţitějších oblastí ve výrobním procesu. Rychlá a 

přesná kontrola vyţaduje nejúčinnější techniky pro porovnání a kontrolu vyrobených 

dílů. Souřadnicové měřicí stroje v 80 letech 20. století sehrály důleţitou úlohu v oblasti 

kontrolingu. V leteckém a především automobilovém průmyslu se staly nedílnou 

součástí mezioperační a výstupní kontroly výrobního procesu.  

V teoretické části práce je seznámení s typy měřících systémů a dále pojednání o 

vybavení vybraného měřícího zařízení.  

V diplomové práci je řešeno vyuţití 3D laserového měření aplikované na rámu 

podvozku kolejového vozidla. Velký důraz je kladen především na přesnost a 

spolehlivost. Samostatné zpracování dat podléhá dalšímu důleţitému faktoru, a tou je 

stabilita procesu. Jako vhodné prostředí pro zpracování dat byl zvolen program 

Minitab. 

Další nedílná část práce spočívá v návrhu technologického postupu měření 

podvozku kolejového vozidla. Tento slouţí jako návodka pro operátory a je 

zpracována tak, aby přesně popisovala sled měřících operací.  

Cílem práce bylo prověřit způsobilost systému a vyhodnotit, zdali hodnoty celkové 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti % R&R jsou menší neţ 10%, tedy jeli systém 

měření přijatelný vzhledem k procesu. Dosaţené výsledky zvolené aplikace jsou 

popsány v závěrečném hodnocení. 
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1. Rozdělení 3D měřících systémů: 
 

                                        Rozdělení 3D měřících systémů: 

 

 

             Dotykové        Bezdotykové     Stacionární          Mobilní         Destruktivní 

 

 

1.1.Dotykové  systémy  
 

Dotykové systémy jsou v současnosti nejvyuţívanějším nástrojem ke sběru dat. 

Základním principem všech dotykových systémů, je získání informací o tvaru a 

rozměrech dílců fyzickým kontaktem sondy s měřenou součástí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 - datový přenos měřícího dotykového systému CMM [1] 
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1.1.1. Systém spínacího typu  
 

Spínací dotekové sondy měří nespojité body a jsou ideální pro kontrolu 

trojrozměrných geometrických dílů. 

Spínací sonda funguje tak, ţe v okamţiku, kdy měřící dotyk vyvine na měřený kus  

sílu o velikosti stanovené výrobcem (liší se dle aplikace), spínací sonda vydá 

elektronicky signál a dojde k okamţitému zastavení pohybu. Odměřovací systém 

provede načtení aktuálních souřadnic polohy dílu a ty následně vyhodnotí v měřícím 

programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2 - tenzometrická spínací sonda renishaw TP7M  [2] 

 

1.1.2. Systém snímacího typu - skenující sonda  
 

Systém snímacího typu se skládá z těla sondy, které je v pouzdře snímací hlavy a je 

uloţené v dvojitém nebo trojitém paralelogramu.  

Funkce skenující sondy je následující: Měřicí hrot pracuje v reţimu, při kterém je v 

neustálém kontaktu s měřeným objektem. Během procesu měření řídicí systém v 

okamţiku, kdy zaznamená kontakt hrotu s měřeným objektem, vypne přítlak, který 

vyvozuje nastavenou měřicí sílu a zapne pohony pro příslušné osy. Tímto způsobem se 

zabezpečí trvalý kontakt hrotu s měřeným předmětem.  

Skenující sonda můţe pracovat ve dvou reţimech:  

ve statickém reţimu – pokud je indukční měřicí systém v „0“ poloze je moţnost 

snímání správných hodnot souřadnic, jedná se o tzv. diskrétní snímání, v dynamickém 

reţimu – moţnost spojitého snímání, tzv. skenování sloţitých tvarů. [3]  
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Obrázek č.3 – sken. sonda Renishaw SP 25M [1]          Obrázek č.4 – systém Renishaw [1]           

1.2.1. Bezdotykové systémy  
 

 

 Bezdotykové měřící systémy nevyţadují fyzický kontakt s povrchem předmětu.  

Vyuţívají několik fyzikálních principů snímání. Mezi nejčastěji pouţívané patří 

optické systémy, dále pak systémy vyuţívající princip vířivých proudů (indukční) a v 

neposlední řadě kapacitní, ultrazvukové a magnetické. Jejich pouţití závisí na zvolené 

aplikaci měřených předmětů a navrhují se většinou jednoúčelově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - dvouosý optický měřicí systém SWIFT DUO [4] 

 

Typickým představitelem tohoto měření jsou optické systémy, které jsou u dvou 

souřadnicových měřicích strojů aplikované v automatických měřicích mikroskopech. 

U CMM a multi senzorových měřicích strojů (stacionárních a mobilních) pouţívají 

optické senzory, které pracují na principu bezdotykového snímání „3D digitalizaci“. 

Bezdotykové systémy pro 3D měření můţeme jinak nazvat jako skenery (digitalizéry). 

[3] 
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Podle pouţité technologie snímání rozdělujeme bezdotykové skenery na:  

a) optické skenery 

b) laserové skenery 

c) ultrazvukové skenery 

d) rentgenové skenery 

 

 

 

a) optické skenery 

Optické skenery pracují na principu bezdotykového snímání a digitalizují vnější 

povrch, na kterém dokáţou rozlišovat jeho textury.  

Princip optických skenerů spočívá v tom, ţe poţadovaný objekt je snímán z několika 

úhlů, přičemţ se poţadovaný díl naskenuje, vyfotí a naměřená data jsou následné 

odeslána do PC ke zpracování.   

 

 

     Obr. č.6 - optický systém SCAN 3D-HE [5]      Obrázek č.7 -  Steinbichler - COMET 5  

 

 

Snímání povrchu pomocí optických zařízení kamera, fotoaparát:  

kamera – předmět se nasvítí a pomocí pruhového projektoru se vysílají pásy, které 

kopírují povrch předmětu a zároveň jsou snímány kamerou. Pomocí pásů a značek se 

rozpoznává povrch.  
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Obrázek č.8 - princip promítání pruhů [3]  

 

fotoaparát - předmět se nafotí z různých stran a pomocí značek si systém poskládá 

fotografie do prostorového zobrazení. Nesmí chybět měrka, která rozpoznává 

vzdálenosti nafocených bodů (větší mnoţství nebo hustota fotografií zvyšuje kvalitu 

celého procesu). Značky slouţí k přesnějšímu vystihnutí tvaru povrchu. 

 Natočení skenovaného předmětu můţe být: 

-  ruční,  

- pomocí otočného stolu (krokový motor řízený PC).  

Po získání všech snímků, ze všech stran (úhlů pohledu) se data zpracují a pomocí 

metody aproximace se vytvoří digitalizovaný model. [3] 

 

Obrázek č. 9 - souprava zařízení Tritop [7] 

 

ATOS III Triple Scan je průmyslový přenosný optický 3D skener s největším 

rozlišením CCD čipu. Princip skenování - před skenováním se na snímaný objekt 
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pravidelně umístí pomocné značky, pomocí kterých systém vypočítá pozici měřících 

senzorů a změřené hodnoty transformuje přímo do souřadného systému objektu. Na 

povrchu objektu jsou promítané prouţky světla a pomocí dvou kamer jsou snímané z 

různých úhlů. Za pomoci digitálního zpracování obrazu se s vysokou přesností 

vypočítají 3D souřadnice kaţdého pixelu na snímku (pro kaţdou kameru zvlášť). 

Výhody: nedochází ke zkreslení souřadnic při změnách okolního osvětlení (protoţe 

CCD geometrie a projektor je při měření současně kalibrovaný), není nutné objekt 

skenovat po pravidelných úsecích, ale stačí vytvořit snímky nepravidelné a díky 

pomocným značkám systém vyhodnotí přesnou pozici snímku. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10 - optický skener ATOS ΙΙΙ Triple Scan [11]   

 

b) laserové skenery 

3D laserové skenování je technologie, při níţ je fyzický tvar objektu převeden na 

digitální pomocí triangulace.  
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Obrázek č. 11 - princip triangulace laserového skeneru [9] 

 

Obecně existují dva základní typy laserových skenerů: ruční skenery a skenery 

pouţívající referenci. 

Laserová triangulace je stereoskopická technika, kde je vzdálenost objektu vypočtena 

pomocí rozkmitávaného laserového paprsku a kamer. Laserový paprsek je promítán na 

povrch snímaného tělesa, kde jej snímají kamery. Kamery jsou umístěny ve známé 

poloze vůči skeneru a lze pomocí trigonometrie vypočítat 3D prostorové (XYZ) 

souřadnice bodů povrchu. Kamery zaznamenávají průměty laseru na povrch a 

digitalizují všechny body z laserové čáry. [6] 

 

 

 

Obrázek č. 12 - ruční laserový 3D skener HandyScan [6]  

 

Princip skenování spočívá v tom, ţe se kolmo proti předmětu vyšle laserový 

paprsek, který se od objektu odrazí a vrátí se zpět do skeneru, kde se vyhodnotí. 

Vyhodnocením doby, která uplyne od vyslání po návrat paprsku, získáme informaci o 

rozměru předmětu ve směru letu paprsku (vzdálenostní skener). Informace o zakřivení 
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povrchu vyplývá z úhlu, pod jakým se paprsek vrátí zpět do skeneru. Spojením obou 

základních informací skener získá přesnou polohu bodu, kterou potom vyšle do PC. 

Takovýmto způsobem orotuje celý objekt (těleso se otáčí na otočném stole a skener 

stojí na místě).  

Kvalita zdigitalizovaného tělesa je dána hustotou, s jakou laserový paprsek pokryl 

plochu reálného tělesa. Výstupem je soubor dat o polygonech definujících geometrii 

povrchu zkoumaného tělesa (součástky).  

Tento princip skenování zachytí jen geometrii povrchu, ne však jeho texturu. Na 

získání textury se pouţívá spojení laserové technologie s optickou. [3] 

Výhody laserových skenerů:  

vysoká přesnost měřené geometrie, rychlá a lehká obsluha oproti optickým skenerům,  

schopnost rozpoznat neprůchozí otvory, prohlubiny a výstupky, moţnost skenování 

velkých těles. 

Nevýhody laserových skenerů:  

menší produktivita oproti jiným metodám, vyšší cena oproti ostatním typům skenerů, 

problémy skenování při skenování lesklých a průhledných povrchů. 

 

c) ultrazvukové skenery 

Zařazujeme je mezi nedestruktivní mobilní skenery. Tento způsob 3D digitalizace 

funguje na principu bezkontaktního snímání povrchu objektu ultrazvukovou sondou. 

Skenování se provádí manuálně ultrazvukovou sondou, která má tvar pistole s 

kovovým hrotem, který přikládáme ke skenovanému povrchu, kde stisknutím páčky 

(spouště) dojde k vyslání signálu. Tento signál se dekóduje za pomocí ultrazvukových 

čidel do prostorových souřadnic, které se můţou vyslat do CAD systému. [3] 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek č.13 - ultrazvukový skener Freepoint [3] 
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d) rentgenové skenery 

Zařezujeme mezi nedestruktivní skenery, fungující na principu bezkontaktního 

snímání. Rentgenové skenery pracují na stejném principu jako klasické rentgeny.  

Technologie skenování je zaloţená na principu získávání informací o vnitřní geometrii 

součástek pouţitím rentgenového záření, tak jako to je u klasických rentgenů, jako jsou 

pouţívané ve zdravotnictví, ale s tím rozdílem, ţe při tomto je pouţívaná intenzita 

záření mnohem vyšší. Skenovaní objektů pomocí rentgenů bývá často zaměnitelné s 

tzv. defektoskopií, kde se záření vyuţívá k odhalení skrytých vad materiálu, jako např. 

v metalurgii. [3] 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Obrázek č.14 - rentgenový skener CT & X-Ray firmy Metris, typ XT H 225 [8] 

 

1.2.1. Stacionární měřící systémy 
 

Výrobci CMM strojů nabízejí celou řadu od malých stolních přístrojů aţ po velké 

mostové systémy. Pouţívají se hlavně ke kontrole rozměrů, tvaru a polohy běţných 

geometrických útvarů, které se vyskytují na výrobcích.  

Třísouřadnicové měřicí stroje – umoţňují měřit rozměry ve třech navzájem kolmých 

osách XYZ tedy v prostoru. Představují vrchol techniky měření geometrických veličin. 

Na jedno upnutí umoţňují sloţité rozměrové měření ve třech navzájem kolmých 

souřadnicích. [3] 

 

CMM dělíme do čtyř základních geometrických uspořádání:  

stojanový typ,  

výloţníkový typ,  

portálový typ,  

mostový typ.  
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a) Stojanový (sloupový) typ  

Měřený předmět se upíná na stůl, který se pohybuje ve směru osy „x“ a „y“ a 

měřicí pinola se pohybuje ve směru osy „z“. Stroje tohoto typu se řadí mezi 

nejpřesnější a jsou vhodné pro malé rozsahy měření, můţou být vybavené kruhovým 

stolem s úhlovou stupnicí. Jejich charakteristickými znaky jsou:  

o tuhá úhlová konstrukce,  

o dobrý přístup k měřenému předmětu.  

 

b) Výložníkový typ  

Měřený předmět se upíná na stůl, přičemţ měřicí pinola na výloţníku se pohybuje 

ve směru osy „y“ a kolmo v ose „x“, v ose „y“ se mění vyloţení pinoly od vodicí 

plochy, proto je nutné vyvaţování. Jejich charakteristickými znaky jsou:  

o z důvodu tuhosti je osa „y“ poměrně krátká,  

o dobrý přístup k měřenému předmětu – vhodný pro dlouhé úzké součásti.  

 

c) Portálový typ  

Patří k nejrozšířenějším CMM pro střední a velké rozsahy měření. Jejich 

charakteristickými znaky jsou:  

o velká tuhost (umoţňuje vysokou přesnost měření).  

Můţe být ve dvojím provedení:  

o pohyblivý portál – portál se pohybuje nad pevným stolem, přístup do měřicího 

prostoru je omezený konstrukcí stroje,  

o pevný portál – je pevný, vyţaduje pohyblivý stůl, který se pohybuje v ose „x“. [3] 

 

 

        Obrázek č. 15 - portálový měřící stroj TESA MICRO-HITE 3D [14] 
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d) Mostový typ   

Je charakteristický svou velikostí a má největší rozsahy měření. Měřicí rozsah v ose 

„x“ je aţ 24 m a více. Pouţívá se na měření nadrozměrných součástek, nejčastější 

vyuţití je v automobilovém a leteckém průmyslu.[3] 

Obrázek č.16 - mostový měřící stroj DEA LAMBDA SP [14] 

 

1.2.2. Mobilní 
 

Do kategorie mobilních měřících zařízení se řadí :  

a) laserové ruční,  

b) optické,  

c) dotykové zařízení s pohyblivým ramenem,  

d) trackery s odraţečem. 

 

Mobilní laserové ruční a optické zařízení byl představeno v předchozích kapitolách. 

Dotykové zařízení s pohyblivým ramenem připomíná tvar lidské ruky.  

Skládá se ze základny, měřícího hrotu a několika ramen spojenými klouby. 

Princip skenování ručním 3D skenerem spočívá v tom, ţe pomocí kontaktní sondy  

naskenujeme objekt, který je umístěný na mechanickém ramenu nebo na pevném  

rameni, kdyţ se jedná o přesné stacionárně souřadnicové měřicí zařízení. 

Jestliţe se jedná o mechanické rameno, tak rameno má v kaţdém kloubu senzor,  

zaznamenávající polohu a natočení kaţdého ramene v tom místě. Pomocí těchto senzorů  

systém rozpozná polohu kaţdého nasnímaného bodu. 
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 Obrázek č. 17 - měřící rameno FARO Laser Line Probe V3 [13] 

 

Mobilní zařízení od firmy Leica Absolute Tracker AT401 se řadí do kategorie 

mobilních 3D laserových systémů, které sledují polohu odrazového systému  

z určité vzdálenosti. K měření snímaného objektu vyuţívají laserový měřič vzdálenosti 

typu TOF (Time of Flight) o dvou přesných úhlových senzorech polohy (enkódery) a 

softwaru pro výpočet, ukládání a zobrazení polohy odrazového systému (reflektoru). 

Princip - laserový paprsek vycházející z vysílače se ovládá podle pohybu reflektoru 

dvěma servomotory, které natáčí laserovou hlavu. Sledovaný obraz laserového pulzu 

na reflektoru je aktualizovaný 1000 krát za sekundu, zajišťuje přesnost a 

opakovatelnost. Reflektor je vedený ručně nebo automaticky na objekty připravené 

k měření. Při měření vzdálenosti laserovým interferometrem se rozdělí paprsek do 

dvou svazků. Jeden svazek se vrátí zpět do interferometru a druhý dopadne na 

elektrický obvod, kde se počítá vzdálenost reflektoru od trackeru na základě cyklické 

změny vlnové délky. [3] 
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Obrázek č. 18 - mobilní 3D laserové zařízení Leica Laser Tracker AT401 [12] 

 

Ruční laserový skener T-Scan TS50 spolu se zařízením Leica Absolute Tracker AT901 

MR tvoří výkonné mobilní zařízení pro velkoobjemové skenování. Třetí generace Leica T-

Scan skenerů poskytuje vysokou přesnost, rozlišení a dokáţe skenovat širokou škálu 

různých typů povrchů bez nutnosti práškování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 - ruční laserový skenerem T-Scan TS50 [17] 
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1.3.1. Destruktivní 
 

Destruktivní skener dokáţe skenovat:  

vnější i vnitřní geometrii předmětu, umoţňuje digitalizovat sloţité tvary i dutinu 

vevnitř skenované součástky.  

Postup pouţívání destrukčního skeneru:  

před pouţitím se předmět zalije speciálním materiálem, speciální materiál zabezpečí 

vysoký kontrast barvy materiálu s předmětem a vyplní všechny dutiny, připravený 

blok se vloţí do skeneru a připevní se k frézce, fréza odfrézuje velmi tenkou vrstvu 

zalitého předmětu (průběh následuje automaticky), skenovací systém nasnímá novu 

vzniklý povrch, celý postup pokračuje tímto způsobem, neţ se neodfrézuje celý zalitý 

blok (obsahující předmět), poslední krok spočívá v transformaci 2D nasnímaných 

údajů jednotlivých vrstev do 3D modelu. [3] 

 

Obrázek č. 20 - destruktivní skener CSS 3000   [3] 

 

Výhoda: destruktivní skener dokáţe digitalizovat i vnitřní část předmětů (oproti 

optickým, laserovým, mechanickým skenerům).  

Nevýhoda: zničení celé součástky. 
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2. Chyby při měření 

 

Jakákoliv prováděná měření jsou zatíţena chybou. I za předpokladu, ţe provádíme 

opakovaná měření za stejných podmínek, dojdeme k závěru, ţe výsledky měření se od 

sebe více či méně liší. Největší negativní vlivy, které se při procesu měření vyskytují, 

se projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou měřené veličiny. Cílem 

měření je stanovit skutečné hodnoty. Tyto hodnoty lze správně stanovit za 

předpokladu, ţe určíme chyby měření. Chyby vyjadřujeme v absolutních nebo 

relativních hodnotách. Absolutní chyba měření Δ(x), je rozdíl mezi naměřenou 

hodnotou a pravou hodnotou.  

Udává se v jednotkách měřené veličiny: 

x x m x s , 

 kde xm - naměřená hodnota  

        xs - skutečná hodnota. 

Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dostaneme poměrné vyjádření chyby 

relativní δ(x): 

𝛿 𝑥 =
∆𝑥

𝑥𝑠
=
𝑥𝑚 − 𝑥𝑠

𝑥𝑠
 

případně: 

𝛿 𝑥 =
𝑥𝑚−𝑥𝑠

𝑥𝑠
∗ 100[%]   [19] 

 

2.1. Hlavní příčiny vzniku chyb při měření 

 

Proces měření se setkává s celou řadou nedokonalostí a problémů, které jsou  

vnášeny do finálních výsledků měření. Na základě stanovení příčin těchto chyb je lze 

rozdělit do následujících skupin: 

 chyby měřicí metody – jsou chyby, které nastávají při nesprávném pouţití měřicích 

metod, ze stanovení přibliţných hodnot fyzikálních konstant,  
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 chyby měřicího stroje, systému a měřidla – chyby, které vykazuje pouţitý měřicí 

přístroj. Tyto chyby mohou vzniknout jiţ při samotné výrobě zařízení, při montáţi 

popř. vlastním provozním opotřebením. Hodnoty chyb udávají výrobci ve formě 

korekčních křivek, ostatní chyby jsou definovány jako maximální dovolené chyby 

přístroje (se znaménkem ±), 

 chyby instalace – vznikají z důvodu nesprávného sestavení, uloţení, nastavení a 

zapojení měřidel a měřících zařízení 

 chyby vlivu prostředí – jsou takové chyby, které do měření vnáší nestálost 

parametrů prostředí, jejich kolísání a negativní vliv na měřené součásti, 

 chyby pozorováním – jsou chyby způsobené vyhodnocujícími smysly pozorovatele, 

nebo nesoustředěním a nedílnou částí závisí na charakteru osoby pozorovatele. Mezi 

vlastnosti ovlivňující výsledky řadíme zručnost, kvalifikaci pozorovatele, zkušenosti, 

psychický stav, a rozlišovací schopnost, 

 chyby vyhodnocení – jsou chyby, které vznikají zpracováním naměřených hodnot 

(zaokrouhlováním, nedostatečným vyčíslením konstant, pouţití přibliţných vztahů, 

chyby interpolace, apod.).[19] 

 

 

2.2. Dělení chyb  

 hrubé chyby -  jsou způsobeny chybným provedením měření, vadným měřidlem, 

nesprávným odečtením hodnot, zpracováním dat a nesprávnou manipulací s měřícím 

zařízením. Výsledek měření s tímto typem chyby je povaţován za nepouţitelný, 

zkresluje celý experiment, a takto naměřené hodnoty se výrazně liší od ostatních 

měření. Hrubé chyby se musí vyloučit z dalšího zpracování, aby nedošlo ke zkreslení 

výsledků měření. 

 

 chyby systematické -  jsou chyby, jejichţ hodnota se za stejných podmínek měření 

nemění a co do velikosti znaménka jsou konstantní. Systematické chyby se při změně 

podmínek měření mění podle určité závislosti a systematicky ovlivňují výsledek 

měření. Vznikají z příčin, které se soustavně a jednoznačně opakují. Systematické 

chyby a jejich vznik podobně jako pravá hodnota nemohou být zcela známy. 
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 chyby náhodné jsou způsobené příčinami náhodného charakteru, jsou obtíţně 

předvídatelné a nelze je vyloučit. Tyto chyby se vyskytují při kaţdém měření 

stanovené veličiny a významně ovlivňují naměřené hodnoty. Při opakovatelnosti 

měření se mění i jejich velikost a znaménko. Pro určení velikosti chyby se vychází z 

opakovaného měření a vyhodnocují se pomocí statistických metod, které odpovídají 

pravděpodobnostnímu modelu. V praxi je nejpouţívanější tzv. Gaussovo (normální) 

obr. č.21, které se pouţívá ve většině aplikací. Normální rozdělení má dva parametry, a 

to μ střední hodnotu a σ směrodatnou odchylku.[19] 

 

    

Obrázek č.21 - parametry Gaussova (normálního) rozdělení [19] 

     interval <μ - σ, μ + σ> obsahuje 68,27% náhodné veličiny 

     interval <μ - 2σ, μ + 2σ> obsahuje 95,45% náhodné veličiny, 

     interval <μ - 3σ, μ + 3σ> obsahuje 99,73% náhodné veličiny. [19] 
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3. Železniční doprava 
 

Ţelezniční doprava zastává přední místa v odvětví osobní i nákladní dopravy. 

Budování vysokorychlostních tratí a koridorů ukazuje na stále se rozvíjející oblíbenost 

ţelezniční dopravy v ČR.  

S nárůstem a rozšířením tratí přibývá i nutnost modernizovat a udrţovat vozový park 

dráţních vozidel. Z tohoto důvodu je potřebné provádět kontroly a údrţby vozidel ve 

stanovených časových intervalech. 

3.1. Typy oprava ŢKV   

 Ţelezniční kolejová vozidla podléhají pravidelným periodickým prohlídkám a 

opravám, které jsou stanoveny předpisy ČD. V provozu se ale vyskytují vozidla, na 

kterých se závada objeví dříve, neţ byla naplánována oprava, tuto pak nazýváme jako 

„údrţbový systém po poruše“.  

       Periodické opravy jsou rozděleny do skupin podle rozsahu opravy : 

      

Provozní ošetření  Po – mazání, doplnění kapalin 

Mezidobé opravy Mo – tyto opravy jsou převáţně prováděny v opravnách vozových 

dep. Základní charakteristikou je prohlídka popř. oprava pojezdu, skříně, el. výzbroje a 

části brzdového mechanismu. 

Revizní opravy Or – jsou prováděny v opravnách ŢKV. Na rozdíl od MO je provedeno 

i vyvázání podvozku, dvojkolí, oprava trakční časti, spodku vozu a rámů podvozků. 

Střední oprava Os – je provedena v rozsahu Or a navíc je provedena výměna 

podlahové krytiny, oprava laku a ovládacích mechanismů. 

Generální oprava Og – je nejvyšší stupeň opravy, při které se rozeberou všechny 

odnímatelné části, provede se jejich kontrola, oprava popř. výměna. 

Vyvazovací oprava VY – provede se vyvázání podvozků včetně opravy dvojkolí, rámů 

podvozků, trakce a spodku vozidla. [19] 

 

3.2. Podvozek jako celek   

Podvozky osobních vozů se skládají z velkého počtu dílů, tvořících mnohdy sloţité 

konstrukční celky. Jednotlivě tyto části podléhají v provozu různému stupni 

opotřebení, odvislému od konstrukčního řešení a způsobu provozního namáhání. 

Výrobní tolerance dílů jsou zpravidla voleny tak, aby provozní opotřebení nemělo za 
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následek předčasnou ztrátu funkčnosti daného uzlu, příp. aby nedocházelo ke sníţení 

bezpečnosti vozidla v provozu. 

U vybraných skupin, kde zejména převládají hlediska bezpečnosti a dále hlediska 

ekonomická, jsou mezní stavy opotřebení dány konkrétními údaji, uvedenými v 

příslušné části udrţovacího předpisu. Údaje zde uvedené jsou porovnávány při 

předepsaných kontrolách a pravidelných prohlídkách a opravách se skutečným stavem. 

Na základě těchto podkladů se pak rozhodne, zda předmětný díl se ponechá v provozu 

do další plánované opravy, nebo se nahradí novým, případně se opraví nebo vhodným 

způsobem renovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 22 - 3D model podvozku typ GP 200 [15] 

 



29 

 

Podvozky GP 200 S Mg typu 8-849.1 (s ruční brzdou) a 8-849.2 (bez ruční brzdy) 

jsou dvounápravové pro rozchod 1435 mm s rozvorem 2,6 m. Podvozky jsou celokovové 

svařované konstrukce s dvojitým ocelovým vypruţením s kotoučovou a kolejnicovou 

brzdou. Maximální dovolená rychlost je 160 km/h a nejvyšší statické zatíţení na kolébku je 

25 t. 

Podvozek s ruční brzdou je vybaven mechanizmem ovládání ruční brzdy, který se 

skládá ze 2 bowdenů, vahadla, vedení vahadla a kladky pro vedení lana z podvozku na 

spodek vozu. 

Podvozky sestávají z těchto uzlů: 

3.2.1. Dvojkolí  

(obr. příloha F) 

 

Dvojkolí mají celistvá kola Ø 920 mm s přípustným opotřebením jízdní plochy do 

minimálního průměru 854 mm (minimální průměr po poslední obnově obrysu 

870 mm). Pouţit je jízdní obrys dle EN 13 715 S1002/h28/e32,0/6,7%. Loţiskové čepy 

mají rozměry Ø130 x 191 mm. Na dříku nápravy jsou vytvořena 2 sedla Ø 193 mm, na 

kterých jsou nalisovány brzdové kotouče Ø 590 mm o šířce 110 mm. 

Loţiska jsou valivá vzoru 84 V. Na kaţdém nápravovém čepu jsou nataţeny vnitřní 

krouţky dvojice jednořadých válečkových loţisek typu PLC 410–15 a PLC 410-16. 

Loţisková skříň je ocelolitinová a sestává ze tří částí.  

3.2.2. Vedení dvojkolí v rámu podvozku  

(obr. příloha H) 

 

Vedení dvojkolí v podélném a příčném směru zajišťují podélné sklolaminátové 

pásy (poz. 9), které jednostranně (směrem ke středu podvozku) váţou kaţdou 

loţiskovou skříň ke konzole (poz. 10) na rámu podvozku. Ocelové výztuţe obou konců 

laminátových pásů mají příčné dráţkování, které zapadá jednoznačně (vylučuje se 

moţnost chybné montáţe) do dráţkování na horním dílu loţiskové skříně (poz. 7) a na 

konzole rámu (poz. 10), k nimţ jsou přitaţeny vţdy čtyřmi šrouby. 
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3.2.3. Vypruţení rámu podvozku - prvotní vypruţení   

(obr. příloha H) 

 

Je tvořeno na podvozku celkem osmi duplexními šroubovými pruţinami (poz. 19, 

20) mezi rámem podvozku a konzolami loţiskových skříní, na nichţ pruţiny spočívají 

prostřednictvím pryţokovových tlumicích podloţek (poz. 22). Tlumení prvotního 

vypruţení zajišťují na kaţdém podvozku 4 hydraulické teleskopické tlumiče 

připevněné mezi rám podvozku a konzoly, které jsou přes dráţkované plochy 

přišroubovány k loţiskovým skříním. 

 

3.2.4. Loţiska  

(obr. příloha H, I) 

 

Loţiska (poz. 3) jsou valivá vzoru 84 V. Na kaţdém nápravovém čepu jsou 

nataţeny vnitřní krouţky dvojice jednořadých válečkových loţisek typu PLC 410–15 a 

PLC 410-16. Loţisková skříň je ocelolitinová a sestává ze tří částí: z válcového 

pouzdra (poz. 2) sevřeného sešroubovanou dvoudílnou loţiskovou skříní (poz. 7, 8), 

jejíţ styčné plochy lícují dráţkováním. Horní část skříně vybíhá na obě strany do 

konzol pro uloţení pruţin prvotního vypruţení a má na svém vrcholu svislý čep, který 

zasahuje do dutiny v rámu podvozku a tvoří pojistné vedení dvojkolí ve vodorovné 

rovině a zároveň, spolu s podkovovitou pojistkou (poz. 11) vloţenou do dutiny rámu 

podvozku, pojištění prvotního vypruţení proti nadměrnému odlehčení a proti 

neţádoucímu oddělení dvojkolí od rámu podvozku. Dělená loţisková skříň umoţňuje 

po uvolnění její dolní části vyvázat dvojkolí bez demontáţe prvotního vypruţení, 

vedení dvojkolí a přístrojů připevněných na loţiskové skříni. 

. 

3.2.5. Kolébka  

 (obr. příloha F poz. 6) 

 

Kolébka má na obou koncích směrem dolů otevřené dutiny pro uloţení pruţin 

druhotného vypruţení. Uprostřed kolébky je svislý průchozí kruhový otvor 

s trubkovým nástavcem, do něhoţ zasahuje z hlavního příčníku spodku vozu otočný 

čep (nicohlav), uloţený v otvoru pomocí dvou pryţokovových pouzder. Blíţe koncům 
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kolébky jsou na její horní pásnici vytvořeny stoličky, na jejichţ horních plochách jsou 

umístěny kluznice, kaţdá se dvěma kruhovými teflonovými vloţkami. V dutině 

stoliček jsou uloţeny kuţelové pryţové pruţiny tvořící příčné pruţné naráţky kolébky 

vůči rámu podvozku. Na kolébce jsou dále pevné naráţky pro vymezení příčných a 

podélných pohybů, drţáky pro svislé a příčné hydraulické tlumiče a oka pro zakotvení 

podélných táhel vedení kolébky v rámu podvozku. 

3.2.6. Vypruţení kolébky 

 (obr. příloha J, K) 

 

 

Druhotné vypruţení zajišťuje: 

 přenos svislých a vodorovných sil od skříně do podvozku 

 svislé druhotné vypruţení 

 příčné vypruţení s omezením výchylek pevnými dorazy 

 pruţný přenos podélných sil z kolébky do rámu podvozku táhly s omezením podélných 

výchylek pevnými dorazy 

 natáčení podvozku kolem svislé osy vůči skříni. 

Vypruţení kolébky se skládá z těchto dílů: 

 z nosiče pruţin (poz. 12), který je tvořen dvěma podélnými nosníky (svařence 

skříňového průřezu), které jsou napříč podvozku rozpínány dvěma přišroubovanými 

nosníky profilu U. Podélné nosníky mají na horní pásnici úloţné plochy pro pruţiny 

druhotného vypruţení, na koncích svislé otvory pro zakotvení dolních břitů závěsek, 

na obou bocích po dvou přivařených čepech pro zavěšení lan nouzového závěsu a po 

dvou okách pro stavitelné zakotvení lan nouzového závěsu 

 ze čtyř závěsů nosníků pruţin, z nichţ kaţdý sestává z horního (poz. 3) a dolního 

(poz. 4) závěsu, spojených maticí s pravým a levým závitem (poz. 5) pro umoţnění 

změny délky závěsu a tím k regulaci výšky nárazníků, příp. regulaci kolových sil. 

Horní, resp. dolní závěs jsou uloţeny prostřednictvím sedel s břity orientovanými do 

kříţe v lůţkách opěrek v otvorech v rámu podvozku, resp. v nosiči pruţin. Závěsy jsou 

odkloněny od svislice dolním koncem směrem ven asi o 9°, coţ zlepšuje koeficient 

náklonu a připívá ke zlepšení příčného chodu. 

 ze čtyř pojistných závěsů (pro případ prasknutí závěsu nosníku pruţin), tvořených 

nekonečným ocelovým lanem (smyčkou, poz. 16), provlečeným oky na spodní pásnici 
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rámu podvozku a vedeným přes čepy na nosníku pruţin ke stavěcímu čepu (poz. 17), 

zakotvenému v oku nosiče pruţin (poz. 18) 

 ze čtyř sad dvojčitých šroubových pruţin (poz. 1, 2) svislého druhotného vypruţení, 

jimiţ spočívá kolébka na nosiči pruţin 

 ze dvou pruţných podélných táhel, po jednom na obou vnějších stranách podvozků, 

která zajišťují podélnou vazbu mezi kolébkou a rámem podvozku. Táhla, tvořená tyčí 

(poz. 22) a trubkou (poz. 20), jsou předepjatými pryţovými bloky (poz. 21, 24) 

zakotvena v konzolách na rámu podvozku a na kolébce. Předpětí pryţových bloků 

zajišťují matice na táhle (poz. 23, 25) 

 ze čtyř hydraulických teleskopických tlumičů (poz. 13), z nichţ dva, zabudované svisle 

mezi kolébku a rám podvozku, tlumí svislé druhotné vypruţení, a další dva, 

zabudované mezi kolébku a příčníky rámu podvozku, tlumí příčné vypruţení 

 z otočného čepu (poz. 8), kluznic (poz. 10), pruţných příčných naráţek kolébky 

(poz. 11), pevných příčných a podélných dorazů mezi kolébkou a rámem podvozku a 

z naráţek (poz. 29) mezi rámem podvozku a skříní s vůlí proměnnou v závislosti na 

poloměru oblouku. 

3.2.7. Brzda v podvozku  

(obr. příloha G poz. 8)  

 

Brzda podvozku se skládá ze 4 jednotek kotoučové brzdy (poz. 1), které svými 

čelistmi a brzdovým obloţením Becorit V30  působí na brzdové kotouče Ø 590 mm, 

nalisované na nápravách. Kaţdá brzdová jednotka je pomocí příruby a 4 šroubů 

připevněna ke konzole rámu podvozku. Vymezení konstantní vůle mezi obloţením a 

brzdovým kotoučem samočinně zajišťují brzdové jednotky. Na podvozku jsou 

umístěny dva vypouštěcí ventily DAKO N8, přičemţ kaţdý z nich slouţí pro dvě 

brzdové jednotky příslušné nápravy. Rozvod vzduchu na podvozku je proveden 

kovovým potrubím, přičemţ připojení k pohyblivým částem (spojení podvozek – 

skříň, rám podvozku – brzdové jednotky) zajišťují hadice. 

3.2.8. Ruční brzda  
 

Podvozek s ruční brzdou je vybaven dvěma bowdeny, jejichţ konce jsou připojeny  

ke všem 4 brzdovým jednotkám v podvozku. Ve střední části je plášť bowdenu 

přerušen a opírá se v těchto místech o konzolu rámu podvozku a o vahadlo, které je 

vedeno kluznicemi. Tahem lana dochází k posunu vahadla a k napínání bowdenů, čímţ 
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je u všech 4 brzdových jednotek vyvozen stejný přítlak čelistí na brzdové kotouče. 

Lano je vedeno kladkou a proti vysmeknutí zajištěno kruhovou tyčí přivařenou k rámu 

podvozku. 

3.2.9. Kolejnicová brzda  

(obr. příloha F poz.  12) 

 

Základem kolejnicové brzdy je rám tvořený dvěma podélně orientovanými 

elektromagnety a dvěma příčníky, který je pomocí 4 spouštěcích válců  zavěšen na 

rámu podvozku. Při aktivaci kolejnicové brzdy dojde ke vpuštění vzduchu do 

spouštěcích válců a k následnému spuštění rámu brzdy na kolejnice. Elektromagnety 

jsou pak přivedením napájecího napětí přitaţeny ke kolejnici silou 84 kN. Třením mezi 

kolejnicemi a elektromagnety je vyvozena brzdicí síla, která se z elektromagnetů do 

rámu podvozku přenáší kluznicemi přišroubovanými ke konzolám rámu podvozku. Po 

deaktivaci brzdy dochází účinkem vratných pruţin spouštěcích válců ke zdviţení rámu 

do horní polohy, omezené čtyřmi středicími lůţky na rámu podvozku a čtyřmi 

středicími trny na rámu brzdy. 

3.2.10. Zvláštní zařízení  

(obr. příloha G) 

 

Na loţiskových skříních jsou na jedné straně podvozku připevněny u obou dvojkolí 

generátory protismyku  DAKO FE 1.4 (poz. 9) a na opačné straně podvozku u krajního 

dvojkolí (1. a 4. náprava vozu) nápravový sběrač Frost (poz. 10). 

Oba podvozky jsou vybaveny protismykovým zařízením, které se skládá z generátorů 

protismyku DAKO FE1.4 a vypouštěcích ventilů DAKO N8. 

3.2.11. Rám podvozku  

 (obr. příloha F poz. 5)  

 

Je svařované konstrukce s nosníky skříňových průřezů. Sestává ze dvou podélníků 

a dvou příčníků (bez čelníků). V kaţdém podélníku jsou na vzdálenosti rozvoru dva 

svislé neprůchozí otvory pro pojistné čepy loţiskových skříní a ve střední části dva 

průchozí otvory pro zakotvení horních břitů závěsů druhotného vypruţení. Na rámu 

podvozku jsou vytvořeny naráţky kolébky v příčném a podélném směru, drţáky 

nouzového závěsu a konzoly pro upevnění pásů vedení dvojkolí, pro vedení a zavěšení 
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kolejnicové brzdy, pro táhla podélného vedení kolébky, pro zakotvení svislých a 

příčných tlumičů a pro upevnění jednotek kotoučové brzdy. 

Na vnitřní stojině jednoho podélníku jsou vytvořeny dvě měrné plošky, které určují 

vztaţnou rovinu pro proměřování rámu podvozku při výrobě a slouţí při zavazování 

dvojkolí ke kontrole soustoposti. Na vnějších stojinách podélníků ve vzdálenosti 

465 mm od středu podvozku směrem ke středu skříně jsou kladky příčných naráţek 

působících vůči profilovaným deskám na skříni (příčná vůle je zde proměnná 

v závislosti na poloměru oblouku). 

Po vyvázání dvojkolí a odstrojení komponentů je nutné prověřit geometrické 

odchylky rámu  podvozku  typ GP 200  na základě poţadavků  předpisu ČD V 20/19 a 

směrnici pro opravy a údrţbu podvozků osobních vozů typu SR 25.  Ta stanovuje 

proměření průhybu a deformací dílů rámu podvozků (příčníky, výztuhy, ţebra, příčné 

a podélné nosníky) s maximální odchylkou prohnutí na výšku, nebo do strany 5mm. 

V případě zjištění větší odchylky je nutné části rámu rovnat do poţadovaných 

tolerancí. Rovnání deformací rámu podvozku, je provedeno za tepla v rovnací stolici. 

Následuje rekonstrukce rámu, která spočívá v  odstranění stávajících konzol vedení. 

Původní konzoly byly z konstrukčního hlediska nevhodně řešeny a docházelo vlivem 

rázů v podvozku k trhlinám ve svarovém spoji. Nové konzoly vedení splňují pevnostní 

výpočty a poţadavky na bezpečnost a provozuschopnost (pozice 1 obr. 23) Při 

rekonstrukci je vyuţito přípravku K-2-3222.00, ve kterém jsou ustaveny konzoly 

vedení nápravy vůči rámu a následně svarem spojeny s rámem podvozku. Přípravek je 

nutné ustavit dle rysek vyznačených na pásnicích podélníků. Uvolnění přípravku se 

provede aţ po úplném zchladnutí svarů. 

Dalším neméně podstatným prvkem je doplnění rámu podvozku o konzoly 

uchycení kolejnicové brzdy (pozice 2 obr. 23). Pomocí přípravku 1RNV 1375 se ustaví 

do rámu podvozku konzoly kolejnicové brzdy. Uvedené díly se poté přivaří k rámu 

podvozku. Při svařování je nutné vnášet do příčníků co nejméně tepla pro zabránění 

deformací rámu. Po vychladnutí svařence, se provede měření rámu a vyplnění 

měrného listu 71-23-12. Nevyhovující rozměry je nutné opravit rovnáním rámu za 

tepla. 
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        Obrázek č. 23 - 3D model rámu podvozku typ GP 200 [15] 
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4. Návrh měřidla pro daný problém 

Pro aplikaci měření geometrie rámu podvozku GP 200 jsem zvolil jako 

nejvhodnější 3D laserové zařízení Leica Laser Tracker AT901 MR se sondou T-probe 

od švýcarské společnosti Leica Geosystems. 

 

Leica Absolute Tracker je mobilní optický CMM, který je schopen spočítat 

prostorovou  polohu  zařízení (T-Probe, reflektor) z vertikálního a horizontálního úhlu 

a zároveň je schopen měřit vzdálenosti. Horizontální a vertikální snímání jsou 

prováděna za pouţití kódovacích zařízení s vysokým rozlišením. Měření vzdálenosti 

jsou prováděny laserovým interferometrem, nebo nejpřesnějším měřidlem absolutní 

vzdálenosti (absolute distance meter - ADM). Zařízení dokáţe vyhodnocovat 3D 

souřadnice pomocí tří přídavných zařízení, kterými jsou: 

 

a) Odrazný reflektor ve tvaru koule s vestavěnými zrcadly 

b) Leica T-Probe ruční bezdrátový kontaktní snímač,  

c) Leica T-Scan  bezkontaktní vysokorychlostní skener.  

 

 

 

 

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 24 - shromáţdění souřadnic pomocí T-Probe [12] 
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4.1. Laserový tracker Leica  

 

V senzorové jednotce, která měří počáteční úhly a vzdálenosti, je vsazen laserový 

interferometr (IFM) a absolutní délkoměr (ADM), které jsou sloučeny do jednoho 

modulu pod názvem absolutní interferometr (AIFM). Při měření je laserový svazek 

vychýlen  pomocí  zrcadla do snímacího zařízení reflektoru, kde  je pomocí zrcadel 

v odrazném reflektoru poslán zpět do dvouosového foto senzoru (PSD) obrázek č.25. 

Rozdíly PSD hodnot umoţňují sledovací schopnost laserového Trackeru Leica. 

 

 

 

      Obrázek č. 25 - ukázka laserového měření pomocí reflektoru [18]             

 

Laser Tracker je pomocí rychloupínacího mechanizmu spojen s robustním 

tripoidem, který zabezpečuje stabilitu i v nejnáročnějších podmínkách se splněním 

 poţadavku na vysokou přesnost.  

4.2. AT Controller 

 

ATController je řídící jednotka Laserového Trackeru. Obsahuje systémy pro 

ovládání trackeru stejně jako potřebnou elektroniku k dekódování signálu z trackeru a 

jejich číselnou interpretaci. Obsahuje vlastní operační systém a firmware, který tvoří 

rozhraní mezi trackerem a měřícím softwarem. Systém, který běţí v ATControlleru, se 

nazývá emScon a pomocí vhodného rozhraní dokáţe ovládat všechny základní funkce 

trackeru. 
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Obrázek č.26 - AT Controller  

4.3. Absolute Interferometr 

 

Laserový interferometr dokáţe stanovit relativní vzdálenost od bodu k bodu 

v řádech nanometrů s okamţitou aktualizací. Ta je omezena pouze rychlostí, kterou je 

pohybováno reflektorem. Interferometr je zařízení, které je schopno měřit pouze 

relativní vzdálenosti za vysoké přesnosti. Zařízení nedokáţe určit polohu v 

třísouřadnicovém prostoru, aniţ by znalo počáteční bod. Absolutní vzdálenosti ke 

známému bodu v třisouřadnicovém prostoru je schopen vyhodnotit systém ADM s 

vysokou přesností, která je konstantní v celém měřícím rozsahu.[19] 

4.4. Leica T-Cam 
 

 je CMOS digitální kamerový systém pracující s viditelným světlem blízké 

infračervenému záření. Zařízení je vybaveno optickým vario zoomem a motorem pro 

úhlový a vertikální pohyb. V sestavě s Trackerem sleduje cílové zařízení a zachycuje 

obraz infračerveného záření LED diod umístěných v sondě T-Probe. Úhlové kódovací 

zařízení se pouţívá k zabezpečení vertikálního úhlového pohybu T-Cam podle 

naváděcích úhlů trackeru. Reflektor integrovaný v cílovém zařízení, spolu se souborem 

desíti IR LED diod vsazených na povrchu cílového zařízení, reprezentují měřící cíle 

systému. Šest měřících parametrů kompletně popisuje cílové zařízení ve spojení s 

laserovým sledovacím systémem. Jsou to 3 parametry polohy (x, y a z) a 3 parametry 

orientace (délka, šířka a výška). Spolu tvoří princip šesti stupňů (6DOF). Tyto 

parametry jsou určovány Leica Absolute Tracker-em (poloha) a Leica T-Cam-em 

(orientace). 

Vario zoom v Leica T-Cam udrţuje velikost cílového zařízení jako viditelnou 

konstantou CMOS snímače, která odstraňuje nedostatky fotogrammetrického systému, 
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které nebyly schopné sledovat cíle kvůli měnící se velikosti sledovaného objektu 

vnímané kamerou (čím vzdálenější je cílové zařízení, tím menší se jeví na snímači 

kamery). [19] 

 

                            

                               Obrázek č. 27 - CMOS kamera T-Cam [15] 

4.4. Reflektor 

 

 je zařízení zpravidla kulovitého tvaru přesných rozměru, které v sobě obsahuje 

systém zrcadel nebo jiných odrazových ploch k odraţení přijatého laserového paprsku 

zpět do trackeru. Existuje několik druhu reflektoru, které se liší velikostí (1,5“;0,5“), 

pouţitým materiálem, odolností vůči pádu a podobně. [19] 

 

                                        

                                     Obrázek č. 28 - odrazný reflektor [18]           
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4.5. T-Probe   

 

je ruční bezdrátový kontaktní snímač s integrovaným reflektorem, s vyměnitelným 

snímacím dotykem a souborem desíti IR LED diod vsazených na povrchu zařízení.  

T – Probe umoţňuje měřit do vzdálenosti 9 m od trackeru s přesností 60µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č.29 - sonda T-Probe se snímacím hrotem  

 

4.6. Skenovací hlava pro T-Probe II 

 

Vysoko rychlostní laserový skener ProbeScanner pro Leica T-Probe je ideálním 

doplněním jednobodového snímání pomocí hrotů sondy T-Probe. Díky kompaktním 

rozměrům a minimu potřebného příslušenství dělá z T-Probe rychlý a přesný skener 

pro snímání kompletních tvarových ploch, kontur atd.  

Díky moţnosti upnutí v obou konektorech sondy T-Probe a moţnosti 3 otočení, 

poskytuje ProbeScanner uţivateli moţnost 6 různých poloh pro skenování, co 

umoţňuje naskenovat celý měřený objekt z jediné pozice laserového trackeru. Skener 

funguje na principu Plug&Play, co znamená, ţe po připojení skeneru na sondu T-Probe 

jej systém automaticky detekuje a operátor můţe okamţitě začít měřit.  

Probe Scanner se vyznačuje vysokou hustotou skenovaných dat – rozlišení aţ 

0,093mm a díky nejmodernějším technologiím poskytuje uţivateli vysoce kvalitní 

výstupní data. 
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 Obrázek č. 30 - skenovací hlava ProbeScanner pro T-Probe II [17] 

4.7. Software 

 

Software Polyworks/Inspector je velmi výkonní metrologický software vyvíjen 

kanadskou firmou InnovMetric, který na základě jedinečné softwarové architektury 

dokáţe efektivně pokrýt velké mnoţství aplikací, které se v průmyslu vyskytují. 

Program umí zpracovat a vyhodnotit plošné i jednobodové měření z dotykových nebo 

bezdotykových snímačů, je vhodný na reverzní inţenýrství (tvorba NURBS ploch) a 

inspekce libovolné sloţitosti, můţe vygenerovat konfigurovatelné formy měřících 

protokolů, nebo provádět automatizované vyhodnocování. Polyworks rovněţ obsahuje 

podporu přímého skenování do vlastního softwarového rozhraní pro mnohé měřicí 

zařízení i podporu importu a exportu standardních formátů.   
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V kombinaci s měřicím zařízením poskytuje tyto možnosti:  

 

a) vytváření geometrických prvků  

- pomocí snímání měřicím zařízením  

 

- napasování ze skenovaných dat  

- z CAD dat konstrukcí nebo průnikem jiných objektů  

 

b) vyhodnocení 

- srovnání naměřených dat s výkresovou dokumentací nebo CAD daty  

- GD&T analýzy – rovinnost, pozice, rovnoběţnost, kolmost, souosost, házení, 

kruhovitost, válcovitost, kuţelovitost atd.  

- vyhodnocení vzdáleností, úhlů, poloměrů v 3D prostoru a ve směru jednotlivých os 

souřadnicového systému  

- statistická kontrola procesu – výpočet statistických parametrů ze série měřených dat a 

moţnost jejich vloţení do protokolu  

 - částečná nebo úplná automatizace inspekčního procesu - tvorba maker, tvorba 

protokolů  

 - export měřených dát, tabulek a obrázků přímo do MS Excel a MS Word  

- teplotní kompenzace – automatická teplotní kompenzace měřených dat na základě    

zvoleného materiálu nebo parametrů tepelné roztaţnosti materiálu a aktuální teploty 

při měření  

- plně automatizované vyhodnocení (aţ po výstupní protokol) při opakovaném nebo 

sériovém měření  

 

Podporované formáty:  

• import: IGES, STEP, STL, volitelně Catia V4, Catia V5, Pro/E, a další  

• export: prvky, řezy, mračna bodů - IGS, txt  

• výstup ve formě protokolů: JPG, XLS, HTML, PDF   
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4.7.1. Základní rozhraní Software - ikony panelu nástrojů 

 

 

           

Obrázek č. 31 - okno PolyWorks/Inspector Probing 

 

          Pomocí šipky na ikoně Připojit k zařízení je nutné zvolit poţadované měřící zařízení  

         (Leica Laser Tracker) a pak zmáčknout připojit. 

 

           Nastavení snímání umoţňuje uţivateli konfigurovat různé parametry měření, jako  

              například parametry prostředí, vzhled okna číselného výstupu, výchozí tolerance    

            prvků atd. 

  

                Ikona Vlastnosti zařízení zpravuje moţnosti připojeného zařízení (viz. Vlastnosti     

              Leica Laser Tracker) 

 

               Ikona umoţňuje nastavit typ připojené sondy (reflektor T-Probe), zobrazuje průměr       

               této sondy  

 

               Tato ikona zobrazuje/skrývá Okno číselného výstupu. 
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                                                  Ikona informuje o parametrech prostředí jako jsou teplotu,     

                                                  vlhkost a tlak. 

 

                        Ikony Spustit/Zastavit měření a Ukončit snímání slouţí k manuálnímu ovládání, 

                             které je potřeba při měření pomocí reflektoru, nebo při špatné dostupnosti       

                             tlačítek T-Probe. [19] 

 

4.7.2. Základní metody vytvoření prvku 

 

Vybrat na NURBS – pomocí myši vytváří prvky na importovaném CAD modelu 

Pomocí myši – pomocí myši vytváří prvek na libovolném objektu 3D scény 

Numericky – vytváří prvek podle zadaných číselných parametrů 

Napasovat – vytváří prvek z označených datových (snímaných) bodů 

Snímání – poskytne rozhraní pro snímání prvků pomocí připojeného měřícího zařízení 

Z objektů – vytváří prvek z jiného/jiných objektů 

Z průsečíku - vytváří prvek z průsečíku jiných objektů 

 

4.7.3. Tvorba prvků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.32 - panel nástrojů volby geometrických prvků  

 

Pro vytváření všech geometrických elementů platí následující pravidla, na základě 

kterých se dialogové okno nepatrně liší. 
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1D a 2D prvky (kruţnice, elipsa, bod, mnohoúhelník, pravoúhelník, dráţka, vektor) 

musí mít definovanou omezující rovinu. Tato rovina můţe být pomocí příslušného 

pole vybrána z jiţ existujících prvků, nebo můţe být také snímaná pomocí příkazu 

Snímat nové. V takovém případě je nutné bez ohledu na poţadovaný prvek nejprve 

sejmout jeho omezující rovinu. 

Pro vytvoření prvků formou snímání je nutné pomocí sondy sejmout minimální 

počet bodů tak, aby bylo moţné prvek vytvořit. Čím více je těchto bodů nasnímáno, 

tím je výsledné měření přesnější. Při vytváření jakéhokoliv prvku metodou snímání je 

nutné dbát na to, aby sonda směrovala vţdy kolmo ke snímanému objektu ze kterého 

bude prvek sestrojen. [19] 

 

        Základní prvky geometrických tvarůPro snímání  počtem snímaných bodů:       

       

                Prvek rovina – min. počet bodů 3 

 

                Prvek vektor – 2 body 

 

                Prvek bod – 1 bod 

                

                Prvek kruh – min. počet bodů 4 

 

                Prvek válec – min. počet bodů 6 

 

                Prvek čtyřúhelník min. počet bodů 8 

 

                Prvek mnohoúhelník počet bodů min 10 

 

Omezující rovinu je moţné nastavit i při některých 3D prvcích (kuţel, válec), co 

má za následek ideální kolmost vytvořeného prvku vůči této rovině. Kaţdému prvku 

lze nastavit fixní, nebo neomezený počet bodů. V případě neomezeného počtu bodů je 

nutné po ukončení snímání prvku potvrdit ukončení příslušným tlačítkem. V případě 

nastavení fixního počtu bodů je snímání ukončeno automaticky. Vytvořené prvky se 

ukládají v sekci Prvky v stromovém zobrazení, kde je moţné je později modifikovat, 

mazat, vytvářet různá měření atd. (viz. Práce s prvky). 
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       Pomocí okna Vlastnosti Leica Laser Trackeru je moţné přistupovat - 

k nejdůleţitějším funkcím emSconu, jako například inicializace trackeru, správa a 

nastavení laseru, konfigurace vlastností sondy T-Probe a přístup do základního 

uţivatelského rozhraní emSconu (Base User Interface BUI). [19] 

                                               

4.7.4. Práce s prvky 
 

Geometrické elementy – Prvky vytvořené různými metodami se ukládají v sekci 

Prvky v stromovém zobrazení, kde je moţné s nimi dále pracovat. Kaţdý prvek 

programu Inspect/Probing můţe obsahovat dvě části – nominální a měřenou. Typ 

vytvářené části prvku je moţné definovat při vytváření prvků pro kaţdou metodu, 

obecně však program automaticky nastavuje nominální typ pro metody Vybrat na 

NURBS, Numericky a měřenou pro metodu Snímání. Části prvků se zobrazí po 

kliknutí na malé znaménko + vedle kaţdého prvku.  

 

Pro snadnější práci s rozhraním softwaru je v poli 3D scéna vyobrazeno grafické 

znázornění vytvořených prvků.  

 

 

 

     Obr.č.33 - dialogové okno 3D scény PolyWorks  
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5. Využití 3D laserového měření 
 

5.1. Příprava měřícího zařízení 
 

Zařízení je nutné před vlastním měřením sestavit, zapojit a zapnout. Po zahřátí 

laserové trubice a ustálení teploty zařízení je moţné provést kalibraci hrotu T-Probe. 

Délku a průměr měřící sondy volíme s ohledem na měřenou součást tak, aby bylo 

moţné provést měření všech prvků. Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka na T-Probe 

uvedeme zařízení do provozního stavu. Natočením T-Camu pomocí softwaru 

nasměrujeme laserový paprsek tak, aby došlo ke spojení odraţeče T-Probe a 

laserového Trackeru. Pokud se signalizační dioda na trackeru rozsvítí T-Probe 

signalizuje správné připojení a můţe dojít k samotné kalibraci. Po kalibraci sondy jsou  

údaje uchovány v emScon serveru aţ do příští kalibrace a jsou načítány vţdy, kdyţ 

uţivatel připojí k T-Probe sondě definovaný hrot.  Předpoklad pro vyrovnání dílu 

v souřadném systému X/Y/Z se stanoveným počátkem je existence roviny, vektoru a 

bodu, pomocí kterých bude realizováno. Zařízení je nutné ustavit tak, aby bylo moţné 

sledovat pozici sondy T-Probe při snímání jednotlivých prvků a nebyl tak přerušen 

laserový svazek. Pokud díl (rám podvozku) nebyl dosud měřen, musí se pomocí prvků 

v panelu nástrojů softwaru definovat kaţdý měřený prvek (rovina, válec, bod…). Při 

opakované kontrole lze z vytvořených prvků sestavit program, který slouţí jako návod 

pro obsluhu v jakém pořadí a kolika body prvky snímat.  [19] 

     5.2. Příprava kontrolované součásti  

 
Plochy, které je nutné dle technologického postupu na rámu podvozku kontrolovat, 

musí být zbaveny hrubých nečistot a následně otryskán ocelovým abrazivem v 

tryskacím zařízení. Rám podvozku je nutné ustavit na měřící stůl, aby byla zajištěna 

stabilita dílu při snímání dat. 

 5.3.  Technologický postup měření 

 
Před rekonstrukcí (navaření konzol vedení a kolejnicové brzdy) je nutné prověřit 

deformaci příčníků a podélníků. 

K zajištění poţadované rovinnosti ploch je pouţita aplikace snímání mračna bodů, 

která je napasována na 3D model. Snímání je provedeno skenováním pomocí měřícího 

hrotu sondy, který je v kontaktu s měřeným povrchem. Výsledkem je mapa deformací 
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rámu, kde se odchylky od nominální hodnoty zobrazují změnou barevného spektra viz 

obrázek č. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek č.34 - mapa deformací rámu podvozku před opravou 

 

   Technologický postup měření po rekonstrukci rámu GP 200 slouţí k určení 

správného pořadí snímání prvků dle grafického znázornění – přílohy A – D. 

Rovina i (základní rovina B) rovinu snímáme ze 16 bodů. Snímáme vţdy 4 body 

kolem měrných míst 1 – 4. 

Středový bod S - vytvoříme snímáním otvorů nouzového vedení dvojkolí a to 

pomocí prvků kruh. Před tím je ale nutné provést měření omezující roviny pro kruhy. 

Následně v měřícím programu vytvoříme středové body kruhů a z nich středový bod S. 

Příčná osa 03 - sestrojíme rovinu z příloţek (základní rovina A) na měrných 

příloţkách P1, P2. Na kaţdé měrné příloţce sestrojíme dva body roviny. Osu 

vytvoříme jako vektor kolmý na rovinu z příloţek a zároveň procházející středovým 

bodem S. 

Rozměr b1 – b4 nominální hodnota  1300 mm ± 1 je vzdálenost středů kruhů 1 – 4 

k příčné ose 03. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose x, které je moţné provést z jiţ 

vytvořených prvků vyrovnání.  



49 

 

Rozměr c1, c2  140 mm ± 1 je vzdálenost kruhů 2,3 k rovině z příloţek. 

Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. Vyhodnocení provedeme z jiţ měřených prvků 

pro vyrovnání. 

Rozměr d1, d2  1860 mm ± 1 je vzdálenost kruhů 1,2 k rovině z příloţek. 

Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. Vyhodnocení provedeme z jiţ měřených prvků 

pro vyrovnání. 

Rozměr f1 – f4 nominální hodnota 553 mm ± 0,5 je vzdálenost mezi příčnou osou 

03 a středovými body (13 dráţka) konzol vedení dvojkolí v ose x. Měření provedeme 

snímáním omezujících rovin a prvků bod ve středu 13 dráţky konzol vedení. 

Rozměr g1 – g4 nominální hodnota 523 mm ± 1 je vzdálenost mezi příčnou osou 

03 a otvory na konzolách vedení. Měření provedeme snímáním kruhů a1.1 – a 4.2 a 

vyhodnotíme vzdálenost k příčné příčné ose 03.  

Rozměr h1 – h4  nominální hodnota 193 mm ± 1 je vzdálenost vnitřních dorazů 

podvozku k ose 03. Měření provedeme snímáním omezujícíh rovin a prvků bod na 

ploše dorazů. V měřícím softwaru provedeme vyhodnocení vzdáleností bodů k příčné 

ose 03 v ose x 

Rozměr m1 – m4 nominální hodnota ±223mm−2   
+0 je vdálenost dráţkovaných 

ploch konzol vedení dvojkolí k  základní rovině I. K vytvoření rozmerů vyuţijeme 

omezující roviny pro rozměry f1 – f4. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose z. 

Rozměr n1 – n4 nominální hodnota  337,5 mm ± 1 je vzdálenost otvoru v dosedací 

ploše uchycení magnetické brzdy k příčné ose 03.  Měření provedeme snímáním 

omezujícíh rovin na dosedacích plochách a prvku kruh n1-n4. Vzdálenost 

vyhodnocujeme v ose x. 

Rozměr o1, o2 nominální hodnota 327,8 mm ± 1 je vzdálenost otvoru v dosedací 

ploše uchycení magnetické brzdy k rovině z příloţek. Ke zjištění  rozměru pouţijeme 

kruhy n3, n4. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. 

Rozměr q1 – q4  nominální hodnota 68 mm ± 2 je vzdálenost základní roviny ke 

středu dosedacích ploch konzol uchycení brzdových jednotek. Měření provedeme 

snímáním omezující roviny a kruhů v otvorech konzoly. Vytvoříme středové body 

kruhů a z kterých sestrojíme středový bod konzoly. Rozměr vyhodnocujeme v ose z. 

Rozměr r1, r2 nominální hodnota 1392,5 mm ± 1 je vzdálenost otvoru v dosedací 

ploše uchycení magnetické brzdy k rovině z příloţek. K vytvoření rozměru pouţijeme 

kruhy n1, n2. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. 

Rozměr s1 – s4 nominální hodnota ±509𝑚𝑚−0.5   
+1,5 je vzdálenost vnitřní plochy 

konzoly magnetické brzdy k příčné ose 03. Měření provedeme snímáním omezující 
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roviny a prvku bod. Rozměr vyhodnocujeme jako vzdálenost bodu k příčné ose 03 v 

ose x.  

Rozměr t1, t2 nominální hodnota 219 mm ± 1,5 je vzdálenost vnější plochy 

konzoly magnetické brzdy k rovině z příloţek. Měření provedeme snímáním omezující 

roviny a prvku bod na rovině w3, w4. Rozměr vyhodnocujeme jako vzdálenost roviny 

z příloţek k sesnímaným bodům v ose y. 

Rozměr u1, u2 nomińální hodnota 1501 mm ± 1,5 je vzdálenost vnější plochy 

konzoly magnetické brzdy k rovině z příloţek. Měření provedeme snímáním omezující 

roviny a prvku bod na rovině w1, w2. Rozměr vyhodnocujeme jako vzdálenost roviny 

z příloţek k sesnímaným bodům v ose y. 

Rozměr x1, x2 nominální hodnota 1800 mm ± 1 je vzdálenost roviny z příloţek a 

kruhů a 1.2, a 2.2. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. 

Rozměr y1, y2 nominální hodnota 80 mm ± 1 je vzdálenost roviny z příloţek a 

kruhů a 3.2 a 4.2. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose y. 

Rozměr z1 – z4 nominální hodnota 366𝑚𝑚−1
+2  mm  je vzdálenost mezi kruhy z1 – 

z4 a kruhy n1 – n4 . Meření provedeme snímáním kruhů z1 - z4 na dosedací ploše 

uchycení pístu magnetické brzdy. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose z.  

Rozměr i maximální hodnota 1,5 mm je rovinnost dosedacích míst pro pruţiny 

kolem měrných míst 1 – 4. Rozměr vytvoříme z roviny i. Vyhodnocujeme jako 

rovinnost. 

Rozměr a maximální hodnota 1 mm je rovinnost horních ploch konzol vedení 

dvojkolí. Měření provedeme sesnímáním roviny tvořené 16 body. Snímáme vţdy 4 

body na kaţdé konzole vedení dvojkolí. Vyhodnocujeme jako rovinnost. 

Rozměr k maximální hodnota 2 mm je rovnoběţnost vektorů z kruhů 1 - 4. Z 

kruhů 1,2 a 3,4 vytvoříme vektory a vyhodnotíme jejich rovnoběţnost. 

Rozměr e1, e2  maximální hodnota 0,5 mmje kolmost vektorů z bodů a1 – a4 k 

rovině z příloţek (základní rovina A). Ve 

Rozměr j  maximální hodnota 0,3 mm je rovnoběţnost vektorů z 13. dráţek. 

Rozměr vytvoříme z vektorů pro hodnoty e1, e2. Vyhodnocujeme rovnoběţnost. 

Rozměr p1 – p4, w1 – w4 maximální hodnota 0,5 mm je kolmost ploch konzoly 

magnetické brzdy k rovině I (základní rovina B).K vyhodnocení pouţijeme omezující 

roviny bodů p1 – p4, w1 – w4  Vyhodnocujeme kolmost. 

 

Zvláštní důraz je kladen na rozměr středu konzoly vedení vztaţeného k ose 3 

nominální hodnota 548 ± 1mm. Vzdálenost vyhodnocujeme v ose x. Měření 
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provedeme snímáním čtyř kruhů na konzole vedení, jako omezující roviny 

pouţijeme roviny pro rozměry f1 – f4. V měřícím softwaru vytvoříme středové 

body snímaných kruhů a jejich středový bod. Na tomto rozměru bude provedena 

analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. 
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6. Analýza systému měření 
 

Jakost systému měření je posuzována na základě řady statistických vlastností. K 

nejdůleţitějším prvkům pro vyhodnocení jakosti měření se řadí strannost a shodnost, 

které spadají do základních sloţek přesnosti měření.  

6.1. Shodnost 
 

Shodnost vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření totoţného znaku 

kvality. Prvkem pro posouzení měření je obvykle jeho shodnost, která se vyjadřuje 

pomocí směrodatné odchylky, nebo výsledků skutečné variability měření 5,15σ 

případně 6σ. 

6.2. Strannost  
 

Strannost je hodnocení správnosti měření, které je vyjádřeno jako rozdíl mezi 

výsledky střední hodnoty opakovaného měření a referenční hodnoty. 

Charakteristickým znakem je tedy celková systematická chyba měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 35 - shodnost a strannost měření (x − aritmetický průměr opakovaných 

měření, xr – přijatá referenční hodnota) [25] 

   

       Variabilita systému sestává z analýz opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. 

Grafické rozdělení je uvedeno v obrázku č. 35. 
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       Obrázek č. 36 - celková variabilita systému [25] 

6.3. Reprodukovatelnost  AV 
 

Reprodukovatelnost je variabilita středních hodnot měření kontrolovaných různými 

operátory, kteří vyuţívají shodné měřící zařízení pro měření stejné charakteristiky na 

stejném dílu. Tímto způsobem probíhá kontrola variability systému měření, která je 

způsobena rozdílným přístupem jednotlivých operátorů. V praxi se nejvíce vyuţívá 

případ, kdy měření provádějí různí pracovníci, avšak lze rovněţ posoudit 

reprodukovatelnost jedním operátorem, který k vyhodnocení vyuţije různá měřidla 

popřípadě provede měření na odlišných měřicích pracovištích. 

 

Obrázek č. 37 - reprodukovatelnost měření [25] 
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 6.4. Opakovatelnost EV 
 

Jedná se o nezávislou analýzu měření, kdy výsledky měření získává stejný operátor 

stejnou metodou, stejným měřícím zařízením, ve stejném místě měření a v co 

nejkratším časovém rozmezí.  

6.5. Stabilita 
 

Stabilita měření představuje celkovou variabilitu výsledků měření stejného dílu a 

shodné jakosti. Měření je prováděno v delším časovém intervalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Obrázek č. 38 - stabilita a variabilita měření [25] 
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7. Opakovatelnost a reprodukovatelnost (R&R)  
        

Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření je posouzení, zda-li 

je proces měření z hlediska variability opakovaných měření prováděných jednotlivými 

operátory statisticky zvládnutý. [25] 

 

                                           

Hodnocení je provedeno pomocí metody průměru a rozpětí. 

Fáze přípravy: 

 Před zahájením analýzy systému, je nutné prověřit, zda-li je měřena správná veličina. 

Pro vlastní měření je nutné pouţít měřidlo s dostatečnou rozlišovací schopností. Dále 

je nutné stanovit počet operátorů, kteří budou měření provádět (standard je 3 

operátoři). Z probíhajícího výrobního procesu je nutné vybrat díly určené k měření tak, 

aby rovnoměrně pokryly celé výrobní rozpětí (v programu Minitab Part-to-Part). Počet 

vybraných dílů je standardně určena na 10ks za předpokladu opakování v rozsahu 2-3 

krát (metoda ANOVA). Před vlastním měřením je nutné díly označit pro jejich 

případnou zaměnitelnost. 

Měření musí být provedeno tak, aby operátoři o analýze procesu nevěděli. 

Fáze měření: 

Měření je provedeno v místě standardního pouţívání měřidla a všichni operátoři musí 

dodrţet stejný postup měření. Pořadí měřených dílů musí být náhodné, aby pracovníci 

neměli informaci o velikosti měřené veličiny.  

Vyhodnocení analýzy: 

Z naměřených dat se vypočítají  hodnoty variačního rozpětí opakovaně měřených kusů 

jednotlivými operátory vztahem: 

                                 kde 

x min – minimální hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem 

x max - maximální hodnota z opakovaných měření daného kusu daným operátorem 

 

 

Mimo tyto hodnoty variačního rozpětí se ještě stanovují hodnoty průměrného 

variačního rozpětí získané jednotlivými operátory R  podle vztahu: 

 

minmax xxR 
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Kde 

R  - hodnoty variačního rozpětí opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými 

operátory 

k – počet kusů   [25] 

 

Úrovně horní (UCL) a dolní (LCL) regulační meze regulačního diagram pro 

variační rozpětí opakovaných měření se počítají ze vztahu: 

.*

*

3

4

RDLCL

RDUCL




 kde: 

 

D3,D4 jsou koeficienty závislé na rozsahu podskupiny 

Rozsah podskupiny pro který je potřeba znát hodnoty koeficientů D3,D4 odpovídá 

počtu opakovaných měření jednotlivých kusů jednotlivými operatory, obvykle n=2, 

nebo n=3.   [25] 

Pro dosaţení stavu, kdy process měření je z hlediska dosahované variability 

opakovaných měření statisticky zvládnutý, lze stanovit hodnotu opakovatelnosti EV 

podle vztahu: 

 

*

2

*15,5*15,5
d

R
EV e    

kde  

e  - směrodatná odchylka opakovatelnosti 

*

2d  - koeficient závislý na počtu opakování měření a součinu počtu měřených součástí 

a počtu operátorů. [25] 
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Reprodukovatelnost lze vyjádřit na základě hodnot variačního rozpětí podle vztahu: 

𝐴𝑉 =  (5,15 ∗ σ0)2 −  
(𝐸𝑉)2

𝑛 .𝑟
  =  5,15 ∗  

𝑅0

𝑑2
∗ 

2

 −  
(𝐸𝑉)2

𝑛 .𝑟
  

kde: 

σ0 - směrodatná odchylka reprodukovatelnosti 

r – počet měřených kusů 

n – počet opakovaných měření 

𝑑2
∗ - koeficient závislý na počtu opetátorů 

 

Na základě stanovené opakovatelnosti (EV) a reprodukovatelnosti (AV) lze 

vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost měření  R&R. 

R&R =  (𝐸𝑉)2 + (𝐴𝑉)2 

 

Uvedený vztah vychází ze skutečnosti, ţe celkový rozptyl naměřených údajů 

vyvolaný opakovatelností a reprodukovatelností odpovídá součtu rozptylu 

opakovatelnosti a rozptylu reprodukovatelnosti. [25] 

 

Stanovené hodnoty opakovatelnosti (EV), reprodukovatelnosti (AV) a 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R měření umoţňují posoudit jakým podílem 

se na celkovém rozptylu daném opakovatelností a reprodukovatelností podílí samotná 

opakovatelnost a samotná reprodukovatelnost. Příslušné podíly se obvykle vyjadřují 

v procentech pomocí vztahů: 

 

𝑃𝐸𝑉 =
(𝐸𝑉)2

(R&𝑅 )2
∗ 100         - podíl opakovatelnosti 

 

𝑃𝐴𝑉 =
(𝐴𝑉)2

(R&𝑅 )2
∗ 100         - podíl reprodukovatelnosti 

 

Přičemţ platí: 

PEV + PAV = 100     

  

Vypočítaná hodnota opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R však nevypovídá 

o vhodnosti analyzovaného systému měření, protoţe není vztaţená k celkové 

variabilitě. [25] 
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Variabilita mezi měřenými kusy (PV – Part Variation) se stanoví ze vztahu: 

𝑃𝑉 = 5,15 ∗ 𝜎𝑝 = 5,15 ∗
𝑅𝑝

𝑑2
∗  

kde: 

𝜎𝑝  - směrodatná odchylka hodnot znaku u měřených kusů 

𝑑2
∗ - koeficient závislý na počtu měřených kusů 

 

Vhodnost systému měření pro posouzení variability mezi měřenými kusy lze 

vyhodnotit pomocí regulačního diagramu průměrů hodnot opakovaných měření 

jednotlivých kusů jednotlivými operátory.  Pro výpočet úrovní centrální a regulační 

přímky a regulačních mezí platí: 

Analýza R&R měřidla zahrnuje i regulační diagramy pro x  a R  . Do nich se na ose 

x  vynáší oblasti pro jednotlivé operátory a jejich měření. Uvaţují se obvyklé regulační 

meze pro  : 

 

RAxLCL

RAxUCL

x

x

2

2




 

x  - aritmetický průměr měření všech kusů jednotlivými operátory 

R  - průměrné variační rozpětí opakovaných měření pro všechny operátory 

A2 -  koeficient závislý na počtu opakovaných měření [25] 

 

Vzhledem k tomu, ţe se regulační meze stanovují na základě variability stanovené 

uvnitř podskupin, nelze očekávat, ţe vynášené hodnoty budou leţet uvnitř regulačních 

mezí. Systém měření se povaţuje za vhodný pro posouzení mezi kusy, jestliţe je 

většina (více ne 50%) vynesených průměrných hodnot leţí mimo regulační meze., 

přičemţ operátoři na těchto kusech naměří stejné hodnoty. [25] 

 

Celková variabilita (Total Variability) je odmocnina součtu kvadrátů variability 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR - Gage Reproducibility & Repeability) a 

variability částí (PV- Part Variability). 

 

22 )() R&R( PVTV   

 

x



59 

 

Opakovatelnost je někdy nazývána variabilitou zařízení (EV - Equipment 

Variation). Procentuelní vyjádření opakovatelnosti je vyjádřeno vztahem: 

% 𝐸𝑉 =  
𝐸𝑉

𝑇𝑉
∗ 100 

Ostatní vztahy pro variabilitu hodnotitelů (AV - Appraiser Variation), variabilitu 

R&R měřidla (GRR - Gage R&R Variation) a variabilitu částí (PV - Part to Part 

Variation) se vyjádří stejným způsobem: 

 

% 𝐴𝑉 =  
𝐴𝑉

𝑇𝑉
∗ 100 

% R&𝑅 =  
R&𝑅

𝑇𝑉
∗ 100 

% 𝑃𝑉 =  
𝑃𝑉

𝑇𝑉
∗ 100       [25] 

 

Stanovené podíly vyjádřené v procentech (EV, AV, R&R a PV) nejsou v součtu 

100%, protoţe hodnoty směrodatných odchylek nelze sčítat.  

Za účelem vyhodnocení vhodnosti systému měření je nejdůleţitější procentuální 

vyjádření podílu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti z celkové variability, neboť na 

jeho základě se posuzuje přijatelnost analyzovaného systému měření. [25] 

 

Kritéria hodnocení: 

 

R&R% < 10% - systém měření je přijatelný vzhledem 

k procesu resp. tolerančnímu rozpětí 

10% < R&R% < 30% - systém měření je podmíněně 

přípustný vzhledem k procesu resp. tolerančnímu rozpětí, závisí na 

poměru ceny nápravy a významnosti sledované veličiny. 

R&R% > 30% - systém měření není přípustný vzhledem 

k procesu resp. tolerančnímu rozpětí, je nutné zlepšení.  
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7.1. Analýza R&R aplikovaná na rozměrech rámu podvozku GP 200 

 Praktické provedení: 

 

Cílem studie bylo ověřit opakovatelnost a reprodukovatelnost měření konzol rámů 

podvozků pomocí 3D Leica tracker. Měřené veličiny byly délkové rozměry a to 

vzdálenosti středů konzol vedení rámu podvozku k sestrojenému vektoru O3. Hodnoty 

byly vybrány z důvodu dlouhodobé nekvality, která je příčinou nedostatečného 

srovnání podélníků před navařením konzol. Smyslem analýzy je prověřit systém 

měření s pouţitím 3D laserového měřícího zařízení. 

 

Měření probíhalo za účasti 3 operátorů (David, Pavel, Tomáš) 3 opakovaných 

měření a s mnoţstvím měřených kusů 16. Plán měření byl připraven v programu 

Minitab, který umí navrhnout postup tak, aby byly dodrţeny principy nahodilosti. 

Naměřené hodnoty byly importovány do tabulky v Minitabu.   

      

 

Obrázek č. 39 - tabulka naměřených hodnot importovaná do programu Minitab 
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Nyní stručně popíšeme cestu k následnému vyhodnocení analýzy v Minitabu. Přes 

záloţku Stat – Quality Tools – Gage Study se dostaneme do datového okna Gage R&R 

Study (Crossed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Obrázek č. 40 -  průvodce programem Minitab 

 
V datovém okně Gage R&R Study (Crossed) - záloţky v pravé části vyplníme 

údaje týkající se tolerančních mezí výrobku (horní a dolní mez), variační rozpětí, 

interval směrodatné odchylky, název a datum provedené analýzy. Zvolíme 

vyhodnocení analýzy metodou ANOVA. Výstupem jsou tabulky hodnot „Gage R&R 

Study - ANOVA Method“ která je doplněna o grafické znázornění.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 41 – Datové okno Minitab  
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Gage R&R Study - ANOVA Method  
 
Gage R&R for  

 

Gage name: Analýza rozměrů rámu podvozku GP 200 

Date of study:   25.04.2013 

Reported by:     Pavel Svoboda 

Tolerance:       ± 1mm 

Misc: 

 

 

Two-Way ANOVA Table With Interaction  
 
Source           DF       SS       MS        F      P 

Díl              15  52,4354  3,49570  1627,96  0,000 

operátor          2   0,0069  0,00346     1,61  0,216 

Díl * operátor   30   0,0644  0,00215     7,97  0,000 

Repeatability    96   0,0259  0,00027 

Total           143  52,5326 

 

 

Alpha to remove interaction term = 0,25 

 

   Obrázek č. 42 Tabulka hodnot v programu Minitab 

 

 

Komentář k tabulce Gage R&R Study - ANOVA Method  

 

 

Při vyhodnocení výsledků porovnáváme nulovou hypotézu H0 proti alternativní 

hypotéze H1. Pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí nulové hypotézy jsme zvolili hladinu 

významnosti alfa = 0,05. Hladinu významnosti jsme zadali jako vstupní parametr pro 

výpočet R&R. Tato hladina významnosti se pouţívá pro běţné průmyslové procesy, u 

kterých předpokládáme normální rozdělení dat, tzn. všude tam, kde není poţadavek na 

vysokou míru spolehlivosti výsledků (na rozdíl od jaderné energetiky, kde se pracuje 

s mnohem vyšší spolehlivostí). 

Program Minitab spočte zvolenou metodou Anova rozhodovací kritérium (tzv. P-

value), které porovnáme s teoretickou hodnotou P = 0,05. Je-li pak Pspočtená < P0,05, pak 

zamítáme nulovou hypotézu H0 a současně přijímáme alternativní hypotézu H1 na 

zvolené hladině významnosti alfa, tedy ţe daný faktor je významný. 

 

Z uvedených faktorů díl, operátor a interakce mezi faktory jsou na základě hodnoty 

P určené jako významné tyto: 

 Díl 

 Interakce díl a operátor. 

Faktor operátor je nevýznamný. 
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Gage R&R  
 
                             %Contribution 

Source              VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R     0,000923           0,24 

  Repeatability    0,000269           0,07 

  Reproducibility  0,000653           0,17 

    operátor       0,000027           0,01 

    operátor*Díl   0,000626           0,16 

Part-To-Part       0,388172          99,76 

Total Variation    0,389095         100,00 

 

 

Process tolerance = 2 

 

 

                                Study Var  %Study Var  %Tolerance 

Source             StdDev (SD)   (6 * SD)       (%SV)  (SV/Toler) 

Total Gage R&R        0,030376    0,18226        4,87        9,11 

  Repeatability       0,016411    0,09846        2,63        4,92 

  Reproducibility     0,025562    0,15337        4,10        7,67 

    operátor          0,005237    0,03142        0,84        1,57 

    operátor*Díl      0,025020    0,15012        4,01        7,51 

Part-To-Part          0,623035    3,73821       99,88      186,91 

Total Variation       0,623775    3,74265      100,00      187,13 

 

 

Number of Distinct Categories = 28 

 

  

 

Obrázek č. 43 Tabulka hodnot v programu Minitab 

 

 

 

Komentář k tabulce Gage R&R  
 

Při výběru hodnot jsme se zaměřili na výběr měřených dílů tak, aby pokryly celé 

toleranční pole a současně aby obsahoval i díly, které jsou mimo toleranční pole. To 

z toho důvodu, abychom prověřili systém v celém rozsahu zákazníkem dovolené 

specifikaci. Toto lze vyčíst z hodnoty Part-to-Part = 186,91 %. V případě, ţe by tato 

hodnota byla menší neţ 100 %, znamenalo by to, ţe při R&R není prověřen celý 

zákazníkem tolerovaný rozsah. 

Dalším důleţitým kritériem je poloţka Number of distinct categories, která údává, 

kolik hodnot je systém měření v dané toleranci schopen rozlišit. Obecně by měl být 

větší neţ 10. V našem případě je to 28, coţ je plně dostačující. 

 

Podíl, kterým se na celkovém % R&R podílí: 

a) opakovatelnost je 2,63 % (variabilita měřícího zařízení) 

b) reprodukovatelnost je 4,10 % (variabilita operátora) 

c) podíl operátora je jen 0,84 % 

d) podíl interakce mezi operátorem a dílem je 4,01 %.  
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Měření také potvrdilo předpoklad, ţe operátor má na výsledek měření prakticky 

nulový vliv. Současně je i % SV/Tolerance < 30 % (= 9,11%), tzn., ţe lze pouţít pro 

zákazníkem sledovaný znak kvality. Celkové % R&R je 4,87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 44 graf celkového vyhodnocení analýzy R&R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č. 45 graf variability měření 
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Obrázek č. 46 graf naměřených hodnot měřených dílů 

 

Z grafického výstupu na obr. č. 41 lze přehledně zkontrolovat, ţe u R-chart jsou 

všechny hodnoty směrodatných odchylek ve spočtených tolerančních mezích. Ani 

jeden z operátorů tedy při ţádném měření neměl velký rozptyl měření. 
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Obrázek č. 47 graf hodnot R- chart a X – chart 
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U X-chart je naopak vidět, ţe více neţ polovina bodů leţí mimo spočtené meze. 

Navíc se jedná u všech tří operátorů o stejné měření. Z tohoto důvodu lze opět 

konstatovat, ţe zvolený systém měření je vhodný pro posouzení variability mezi kusy.  

 

Graf Box-plot pak ukazuje, ţe u všech tří operátorů indikaci jedné odlehlé veličiny. 

Tento díl byl z důvodu špatně zvoleného výrobního postupu zhotoven mimo toleranční 

pole, avšak z  analýzy systému měření tento díl nebyl vyloučen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 48 – graf hodnot Box plot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek č. 49 -   porovnání průměrných hodnot pro jednotlivé vzorky tak, jak 

byly změřeny jednotlivými operátory. 
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8. Technicko-ekonomické zhodnocení 

 

Zařízení od firmy Leica – Laser Tracker AT 901 s příslušenstvím je vhodným 

prostředkem k zajištění rozměrové kontroly objemnějších dílů, kde je kladen důraz na 

přesnost měření a to v řádech µm. Časová náročnost měření rámů podvozků s tímto 3D 

laserovým zařízením byla vyhodnocena na 2 hodiny/1ks. Pouţití konvenčních měřidel 

pro tuto aplikaci není moţné z důvodu zajištění poţadované přesnosti. Byla prověřena 

i moţnost provedení měření formou Outsourcingu kde byla vyčíslena hodinová sazba 

za výkon 1120 Kč/h. Hodinová sazba operátora v Pars nova a.s. je 530 Kč/h. Rozdíl 

sazeb za měření je tedy 590 Kč/h. Pořizovací náklady zařízení jsou 4 500 000 Kč. 

Zařízení je vyuţíváno pro rozměrovou kontrolu skříní vozidel, převodových skříní a 

pro kalibraci vybraných typů měřidel a přípravků.  Týdenní vyuţitelnost zařízení je 

v současnosti 28 hod z 37,5 hod moţných. Roční fond pracovní doby činí 1800 

hod/rok bez nutných překáţek. Ty jsou stanoveny v průměru na 240 hod/rok. Při dané 

vyuţitelnosti 1104h /rok lze vyčíslit ekonomickou úsporu zařízení oproti sluţbě 

formou Outsourcingu 651 360 Kč/rok. (Za měsíc 54 280 Kč) Ekonomická návratnost 

byla vyčíslena na 83 měsíců (cca 7let). 

 

Celkové variabilita systému měření byla vyhodnocena metodou ANOVA a to 

hodnotou 4,87 % R&R, jeţ zohledňuje jak opakovatelnost, tak reprodukovatelnost. Na 

základě kritéria hodnocení, kde R&R% < 10%, lze systém měření prohlásit za 

přijatelný vzhledem k procesu resp. tolerančnímu rozpětí.  
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9. Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat stabilitu systému při měření. Ta byla vyhodnocena na 

základě statistických údajů jako přijatelná vzhledem k procesu. Technologický postup 

pro měření podvozků rámů GP 200 byl zpracován tak, aby jakýkoliv operátor byl 

schopen podle grafického znázornění správně určit postup snímaných prvků. V práci je 

zpracován i podrobný návod pro hardwarovou i softwarovou obsluhu 3D zařízení, coţ 

usnadní zaškolení potencionálních operátorů do procesu. 
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