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ÚLOHA Č.8 

ODCHÝLKY TVARU A POLOHY – MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI 

1. Zadanie: 

Určiť odchýlku kolmosti a priamosti meracej prizmy prípadne vzorovej súčiastky. 

2. Cieľ merania: 

Naučiť sa merať na špecializovaných prístrojoch a vyhodnocovať odchýlku priamosti a kolmosti 
matematicky aj graficky. 

3. Použité ozna čenie: 

 kolmosť priamosť 

dĺžka ramena (merania)     

poloha merania     

počet meraní     

hodnota odchýlky nameraná z ľavej strany *    

hodnota odchýlky nameraná z pravej strany *    

výberový priemer odchýlok pre ľavú stranu *    

výberový priemer odchýlok pre pravú stranu *    

nameraná hodnota súradnice x v 1. krajnej polohe **    

nameraná hodnota súradnice x v 2. krajnej polohe **    

výberový priemer hodnôt súradníc x v 1. krajnej polohe **    

výberový priemer hodnôt súradníc x v 2. krajnej polohe **    

nameraná hodnota odchýlky *    

nameraná hodnota súradnice x **    

nameraná hodnota súradnice y **    

celková odchýlka    

celková odchýlka v systéme E    

celková odchýlka v systéme M    

parameter strednej priamky (priesečník)    

parameter strednej priamky (sklon)    

maximálna nepresnosť meracieho prístroja   

koeficienty rozšírenia (1, 2)   

štandardná neistota typu B 1   
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rozšírená neistota merania 2   

výsledok merania     

    
* meranie na dotykovom prístroji 

** meranie na univerzálnom meracom mikroskope 
1 pre rovnomerné rozdelenie 
2 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 

4. Kľúčové slová: 

priamosť, kolmosť, obalový systém vyhodnocovania priamosti (E-systém: MZS), stredný systém 
vyhodnocovania priamosti (M-systém: LSS) 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

  

  

Pre meranie na dotykovom prístroji: 

 

 

Pre meranie na univerzálnom meracom mikroskope: 
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7. Metóda merania: 

  

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 (typ) výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

prístroj na meranie kolmosti         

univerzálny merací mikroskop         

výškomer s nádrhom         

Pomôcky: konzervačná súprava 

Schéma merania: 
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9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

Pre meranie na dotykovom prístroji: 

• odkonzervovať meranú súčiastku, predmetový stolík a meracie dotyky prístroja, 

• zistiť funkčnosť prístroja (kontrola meracích dotykov, meracieho rozsahu), 

• stanoviť dĺžku ramena, na ktorom sa bude merať odchýlka kolmosti a pomocou výškomera s nádrhom 
nastaviť túto hodnotu na meracom prístroji medzi pevnými a meracími dotykmi, 

• merať odchýlku na nastavenej dĺžke 3× z ľavej a 3× z pravej strany, namerané hodnoty zapísať do 
pripravenej tabuľky, 

• určiť odchýlku kolmosti ako priemernú hodnotu z výberových priemerov merania z pravej a ľavej strany, 
zapísať odchýlku kolmosti vo forme zahrňujúcej dĺžku ramena, 

• pre stanovenie odchýlky priamosti merať odchýlky len z ľavej resp. pravej strany na dĺžke merania 
v rozstupoch 4 mm, 

• namerané hodnoty odchýlok zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku, predmetový stolík a meracie dotyky prístroja, 

• odchýlku priamosti určiť graficky v systéme E a v systéme M, 

• na základe určených odchýlok kolmosti zaradiť prizmu do príslušnej triedy presnosti. 

Pre meranie na univerzálnom meracom mikroskope: 

• odkonzervovať meranú súčiastku, zapnúť osvetľovaciu časť mikroskopu a preveriť funkčnosť jednotlivých 
jeho častí (osvetlenie, objektív, okuláre resp. matnica, nitkový kríž, posuv v smere osi x a y), 

• natočiť nitkový kríž do polohy 0° (vodorovná čiara nitkového kríža je totožná s osou x a zvislá čiara s 
osou y), 

• uložiť súčiastku na merací stolík a stotožniť definovanú základňu s osou x, 

• stanoviť dĺžku ramena, na ktorom sa bude merať odchýlka kolmosti, 

• polohovať v smere osi x čiaru nitkového kríža kolmú k základni do krajných polôh meraného profilu na 
dĺžke ramena a namerané hodnoty súradnice x zapísať do pripravenej tabuľky, meranie opakovať 3×, 

• z nameraných hodnôt určiť odchýlku kolmosti, 

• pre stanovenie odchýlky priamosti merať y-ovú súradnicu 15 bodov profilu v smere osi x v 2 mm 
rozstupoch, 

• hodnoty súradnice x a namerané hodnoty súradnice y zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania vypnúť osvetľovaciu časť mikroskopu, očistiť a nakonzervovať súčiastku, 

• odchýlku priamosti určiť graficky v systéme E a v systéme M, 

• na základe výkresovej dokumentácie posúdiť, či sa merané charakteristiky nachádzajú v predpísaných 
tolerančných hraniciach. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka pre meranie kolmosti: 

i 1 2 3  
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Tabuľka pre meranie priamosti: 

M-systém 
i   

  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Σ     

Spracovanie nameraných hodnôt: 
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Grafické vyhodnotenie odchýlok priamosti: 

 Mierka: 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Prečo je potrebné na dotykovom meracom prístroji merať odchýlku kolmosti z pravej aj ľavej strany? Prečo 
pri meraní priamosti nepostačujú k vyhodnoteniu iba dva body ako je to pri meraní kolmosti? Akú výhodu má 
metóda merania na Vami použitom prístroji oproti metóde použitej kolegami? 
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