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Souřadnicové měřící stroje 
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Jejich rozvoj, který začal začátkem sedmdesátých let způsobil 

nejvýznamnější inovaci v celé oblasti kontroly a měření. 

 

Umožňují komplexní  měření geometrie součásti.  

 

•Přesné mechanické provedení 

 

•Použití odměřovacích systémů 

 

•Počítačové zpracování naměřených údajů 

 

•Velmi malá chyba měření 



Obrázek 1. Souřadnicový měřící stroj 



V principu souřadnicové přístroje měří geometrii měřených součástí  

určením tzv. prostorových souřadnic několika měřících bodů. 

 

Z těchto určených souřadnic se pak v připojeném vyhodnocovacím  

zařízení určí geometrie součásti. 

 

Z toho vyplývá, že se před každým měřením musí definovat uživatelský  

souřadnicový systém. 



Dělení souřadnicových měřících strojů 

 

Dle konstrukce dělíme na: 

• Jednosouřadnicovéměřící přístroje – měří daný rozměr pouze 

v jedné ose 

 

• Dvojsouřadnicovéměřící přístroje – měří daný rozměr ve dvou 

kolmých osách, v jedné rovině 

 

• Trojsouřadnicovéměřící přístroje – měří rozměry ve třech navzájem 

kolmých osách, v prostoru. 



Jednosouřadnicové měřící stroje 

• Na měření součástí v jedné ose 

 

• Používá se v klimatizovaných laboratořích 

 

• Měřící rozsah až několik metrů 

 

Skládají se z: 

• základního lože 

• zhmotněné míry – čárové pravítko 

• zařízení na uchycení měřeného objektu 

• dotykového zařízení 

 



Dvousouřadnicové měřící stroje 

Na číslicovém displeji se odečítají hodnoty souřadnic, 

 

které se přenášejí do počítače a to pro další zpracování 

 

pomocí vhodného programu, který dodává firma spolu 

 

s měřícím přístrojem. 



Třísouřadnicový měřící stroj 

Výhodou u tohoto stroje je to, že na jedno upnutí dané součásti  

umožňuje složité rozměrové měření a to ve třech navzájem na sebe  

kolmých souřadnic. 

 

 

 

Dělení dle možnosti uspořádání: 

• stojanový typ 

• výložníkový typ 

• portálový typ 

• mostový typ 



 

Na 3D souřadnicovém systému lze určovat např. 

 

• měření vzdáleností mezi předem  definovanými body 

• střed a šířka šikmé drážky 

• výpočet středů a průměrů otvorů 

• výpočet průsečíků os 

• určení přímosti, kolmosti, rovinnosti a rovnoběžnosti 

• transformace souřadnic  

• určení středů oblouků 

• a mnoho dalších 



Obrázek 2. 3D měřící stroj LH 1210 



 

 

Tento 3D měřící stroj slouží k měření rozměrů, úchylek tvarů a polohy, 

které nelze změřit klasickými měřidly(např.přesné a atypické 

průměry, kruhovitosti, kolmosti, rovnoběžnosti, soustřednosti,....). 

Funguje v manuálním a NC módu.  



 

Pohybuje se pomocí vzduchových ložisek ve třech osách: 

 

• X(doleva, doprava) 

 

• Y(dopředu, dozadu) 

 

• Z(nahoru, dolů) 



 

 

Součástí vybavení stroje je otočná hlava PH10M, díky které lze dotek  

natáčet během měření dle potřeby. Další součástí je výměník doteků,  

díky kterému lze také během měření a dle potřeby měnit průměr a 

 délku hrotu. 

 

 

Stroj funguje na SW Metrosoft CM 3.70. 

Protokoly se ukládají ve formátu PDF. 



Seznam literatury: 

BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: 

Informatorium, 2009, 206 s. ISBN 978-80-7333-072-9. 


