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AnotaceAnotaceAnotaceAnotace    

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na 
základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační 
práce. V rámci vytyčených cílů je navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické 
přesnosti pracovního prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je 
navržena s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navržená metoda 
je aplikována při měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru vybraného pětiosého 
frézovacího stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření je identifikována míra 
zjednodušení v případě konvenčního přístupu měření tepelného chování OS dle standardu ISO 
230-3. Rovněž je diskutována praktická využitelnost navržené metody. Předložená disertační práce 
se dále zabývá návrhem postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru 
základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. Navržený postup je 
experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů. Výsledky získané pomocí 
navrženého postupu jsou verifikovány porovnáním s výsledky měření a vyhodnocení získanými na 
základě uplatnění konvenčních metod měření. 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
The presented doctoral thesis deals with the research of accuracy of five-axis milling machines. 
Based on the research of the current state of the art, the goals of the doctoral thesis are set out. 
Within the outlined goals, a method for fast and effective measurement of the volumetric accuracy 
of the whole working space of small and medium-sized five-axis milling machines is proposed. 
The method is designed with regard to the usability of measurements in temperature nonstable 
states. The proposed method is applied on the measuring the volumetric errors of the whole 
working space of the selected five-axis milling machine. Based on the results obtained from the 
realized measurements, a simplification rate is identified in the case of a conventional approach 
to measuring the thermal behaviour of the machine tool according to the ISO 230-3 standard. 
The practical applicability of the proposed method is also discussed. The presented doctoral thesis 
also deals with the design of a procedure for fast measurement and evaluation of the set of basic 
geometric errors of the five-axis milling machines. The designed procedure is experimentally 
verified on a pair of five-axis milling machines. The results obtained using the designed procedure 
are verified by comparing with the measurement and evaluation of results obtained using 
conventional measurement methods. 
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Seznam Seznam Seznam Seznam použitých symbolů a zkratekpoužitých symbolů a zkratekpoužitých symbolů a zkratekpoužitých symbolů a zkratek    

A  Strojní osa A 

α [°K-1] Součinitele teplotní roztažnosti 

uA(x) [µm] Nejistota typu A 

sX [µm] směrodatné odchylce aritmetického průměru 

B  Strojní osa B 

C  Strojní osa C 

C [µm.m-1] Odchylka kolmosti 

CMM  Coordinate measuring machine 

D0 [m] Jmenovitý průměrů interpolované kružnice 

D135 [m] Průměr interpolované kružnice na pozici 135° 

D45 [m] Průměr interpolované kružnice na pozici 45° 

DBB  Double ball bar 

δC% [%] Chyby od pohonů strojních os 

δd% [%] Chyby od dynamického chování stroje 

∆D [m] Rozdíl průměrů interpolované kružnice 

deltaERR [µm] Zbytková odchylka 

∆T [°K] Změna teploty 

∆X [m] Deformace vlivem teplotní roztažnosti materiálu 

δl% [%] Chyby polohy strojních 

δm% [%] Chyby pohybu strojních os 

δqs% [%] Soubor kvazistatických chyb 

δtd% [%] Chyby způsobené teplotními drifty 

EAC [µm.m-1] Úhlová odchylka pohybu osy C s natočením podle osy A 

EAOC [µm.m-1] Úhlová odchylka středu otáčení osy C s natočením podle osy A 

EAX [µm] Odchylka naklánění při pohybu osy X 

EBC [µm.m-1] Úhlová odchylka pohybu osy C s natočením podle osy B 

EBOC [µm.m-1] Úhlová odchylka středu otáčení osy C s natočením podle osy B 

EBX [µm] Odchylka klopení při pohybu osy X 

ECX [µm] Odchylka natáčení při pohybu osy X 

ErrCALC [µm] Odchylka vypočtená kinematickým modelem 

ErrMTCH [µm] Odchylka měřená samocentrovatelnou hlavou (MT-Check) 

ETVE  Environmental temperature variation error 

EXC [µm] Radiální odchylka ve směru osy X pohybu osy C 

EXOC [µm] Posunutí středu otáčení osy C ve směru osy X 

EXOY [µm.m-1] Odchylka kolmosti mezi osu X a Y 
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EXX [µm] Odchylka polohování osy X 

EYC [µm] Radiální odchylka ve směru osy Y pohybu osy C 

EYOC [µm] Posunutí středu otáčení osy C ve směru osy Y 

EYOZ [µm.m-1] Odchylka kolmosti mezi osou Y a Z 

EYX [µm] Odchylka přímočarosti pohybu osy X ve směru osy Y 

EZC [µm] Axiální odchylka pohybu osy C 

EZOX [µm.m-1] Odchylka kolmosti mezi osou Z a X 

EZX [µm] Odchylka přímočarosti pohybu osy X ve směru osy Z 

F [mm.min-1] Posuvová rychlost 

FFT  Fast Fourierova transformace 

φA [°] Natočení osy A 

HTM  Homogenní transformační matice 

k  Koeficient rozšíření 

MCS  Machine coordinate system 

n  Počet stupňů volnosti mechanismu 

NC  Numeric control 

OS  Obráběcí stroj 

PLC  Programmable Logic Controller 

ŘS  Řídící systém strojem 

SW  software 

TCP  Tool center point, hrot nástroje 

U [µm] Rozšířená nejistota měření 

u  Počet těles mechanismu 

uB(x) [µm] Nejistota typu B 

uC(x) [µm] Kombinovaná nejistota měření 

X  Strojní osa X 

X0 [m] Počáteční délka 

x(t) [µm] Poloha v ose X 

Y  Strojní osa Y 

Z  Strojní osa Z 
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1.1.1.1. ÚvodÚvodÚvodÚvod    

Rostoucí požadavky na geometrickou přesnost a tvarovou složitost obrobků spolu s neutichající 
snahou o snižování výrobních časů a nákladů způsobují neustálé posilování pozice pětiosých 
frézovacích center na poli obráběcích strojů.  

První pětiosá obráběcí centra se vyvinula z tříosých frézovacích strojů přidáním dvou rotačních os 
ke třem stávajícím lineárním osám. Drtivá většina pětiosých frézovacích strojů disponuje třemi 
posuvovými a dvěma rotačními osami. Výjimku tvoří úzká skupina strojů pro obrábění lodních 
šroubů [1111]. Kombinace tří translačních a dvou rotačních os představuje maximální flexibilitu 
relativního polohování nástroje vůči obrobku. Strojní osy jsou pak umístěny v nástrojové nebo 
obrobkové větvi v různém pořadí. V současnosti se vyskytující pětiosé frézovací stroje lze rozdělit 
do tří kategorií podle uspořádání rotačních a translačních os: 

• obrobek je upnut na pevném stole (případně pojíždí ve směru jedné lineární osy) a všechny 
strojní osy pohybují nástrojem; 

• lineární osy jsou v nástrojové větvi a rotační osy ve větvi obrobkové;  

• kombinace prvních dvou bodů, kdy je jedna rotační osa v nástrojové a druhá v obrobkové 
větvi. 

Bohez [1111] uvádí, že nejčastěji je užíváno prvních dvou případů a to s ohledem na velikost obrobku 
a způsob obrábění. První skupina je užívána především pro obrábění hmotných a rozměrných 
obrobků. Nevýhodou tohoto uspořádání je však dlouhý kinematický řetězec, snižující tuhost celého 
mechanismu. Druhá skupina je oproti tomu využívána pro menší obrobky a lze jí obecně považovat 
za nejrozšířenější. 

Abbaszadeh-Mir a kolektiv [2222] uvádějí jako hlavní výhody pětiosých frézovacích strojů především: 

• dobré geometrické ustavení polohy nástroje vůči povrchu obrobku; 

• technicky správné nastavení nástroje podél řezné dráhy; 

• malé množství přípravků, upínek a především možnost komplexního obrobení tvarově 
složitého dílce na jedno upnutí. 

Zargarbashi a Mayer [3333] však upozorňují, že pětiosé stroje jsou náchylnější na přesnost práce díky 
složitější kinematické struktuře a náročnějšímu řízení součinnosti pohonů strojních os. Proto je 
třeba vyvíjet prostředky schopné vlastnosti pětiosých frézovacích strojů komplexně a efektivně 
měřit, generovat data pro jejich diagnostiku a kompenzaci a dosáhnout tak vyšší přesnosti práce. 

Florussen a kolektiv [4444] jmenují hlavní faktory ovlivňující přesnost práce obráběcích strojů a dělí je 
do čtyř kategorií: 

• geometrické chyby komponent strojních os; 

• konečné tuhosti strukturálních smyček při statickém zatížení; 

• deformace komponent stroje způsobené změnou teploty; 

• dynamické vlastnosti stroje. 
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Autoři [4444] dále uvádějí, že první tři skupiny jsou takzvané kvazistatické zdroje chyb. Definují se jako 
zdroje způsobující chybu relativní polohy nástroje vůči obrobku. Týkají se samotné struktury stroje 
a ve výsledku tvoří více jak 70% celkové pracovní přesnosti stroje. Tuto skutečnost potvrzují i autoři 
Andolfatta, Lavernha a Mayera. Ve své práci [5555] experimentálně ověřili podíl chyb způsobených 
interpolací strojních os, kvazistatických geometrických a dynamických geometrických chyb na 
výsledné přesnosti pětiosého frézovacího centra. Výsledky shrnuje Tab. 1. Kde ��,% představuje 

chyby od pohonů strojních os, ���,% soubor kvazistatických chyb, který je dále rozdělen na ��,% 

chyby polohy strojních os vůči sobě, ��,% chyby pohybu strojních os a �	
,% chyby způsobené 

teplotními drifty. �
,% značí chyby od dynamického chování stroje. 

Tab. 1: Procentuální podíl chyb od interpolace strojních os, geometrických a dynamických chyb na 
celkové přesnosti pětiosého frézovacího centra pro různé rychlosti posuvů, [5]. 

 

Zásadní vliv na výslednou volumetrickou chybu lze tedy přisoudit geometrickým chybám. 
Volumetrická chyba představuje výslednou odchylku nastavení relativní polohy nástroje vůči 
obrobku. Schwenke, Knapp a kolektiv [6666] uvádějí dvě metody získání hodnot volumetrické chyby:  

• měří se jednotlivé geometrické chyby a pomocí matematického modelu stroje je vypočtena 
chyba volumetrická; 

• volumetrická chyba je přímo měřena v konkrétních bodech pracovního prostoru stroje. 
Vznikne tak jakási prostorová síť bodů se známou volumetrickou chybou. 

Obě metody komentují i Ramu, Yagüe, Hocken a Miller [7777]. Podle autorů se přímé měření 
volumetrické chyby značně komplikuje v okamžiku, kdy stroj disponuje nejen lineárními, ale i 
rotačními osami. Bohez [1111] definuje pracovní prostor pětiosého frézovacího stroje jako množinu 
bodů, do kterých může být nástroj polohován relativně vůči obrobku v rámci rozsahu pojezdu 
jednotlivých os. Rozsah pojezdů jednotlivých os je limitován rohy pětirozměrné hyperkrychle. Jako 
možná alternativa se nabízí právě výpočet volumetrické chyby pomocí matematického modelu 
stroje. Parametrické nebo jednotlivé geometrické chyby strojních os se stanoví jako funkce 
souřadnice strojních os a využijí se pro výpočet volumetrické chyby v programované poloze. 
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2.2.2.2. Současný stav řešené problematikySoučasný stav řešené problematikySoučasný stav řešené problematikySoučasný stav řešené problematiky    

Souhrnná kritická rešerše je zaměřena na problematiku volumetrické přesnosti pětiosých 
frézovacích strojů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány metodám měření přesnosti obráběcích strojů, 
výpočetním modelům pro stanovení volumetrické chyby a způsobům její kompenzace. Rovněž 
budou prostudovány příslušné standardy zabývající se přesností obráběcích strojů. Zásadní vliv na 
výslednou přesnost práce obráběcího stroje má jeho chování při teplotně neustáleném stavu. 

 Přehled příslušných norem 

Testování obráběcích strojů popisuje, mimo jiné, soubor norem ČSN ISO 230. Obsahuje celkem 
deset částí věnovaných geometrické přesnosti, přesnosti a opakovatelnosti nastavení číslicově 
řízených os, určení termálních účinků, přesnosti kruhové interpolace číslicově řízených obráběcích 
strojů, zkoušky přesnosti polohování na diagonálách tělesa a stěn, geometrické přesnosti rotačních 
os a dalšímu. Soubor norem ČSN ISO 230 je věnován všem typům obráběcích, ale i jiným výrobním 
strojů, kterých se tyto zkoušky týkají. Skupina norem ČSN ISO 10791 je určena speciálně pro 
obráběcí centra, popisuje metody a postupy pro jejich testování a dovolené odchylky. Dále budou 
uvedeny normy, případně jejich části, věnované měření přesnosti rotačních os či pětiosých 
frézovacích center.  

Předmětem normy ČSN ISO 230-1 [8888] jsou geometrické zkoušky, případně zkoušky obráběním za 
dokončovacích podmínek obráběcích strojů. Norma se vztahuje pouze na zkoušky přesnosti. 
Měření spojená s chybami rotačního pohybu popsaná v této normě jsou prezentována na 
případech vřeten. Metody jsou však snadno aplikovatelné i na ostatní rotační osy obráběcích 
strojů. V současné době je ovšem dokončováno nové vydání ČSN ISO 230-1, které by mělo být o 
poznání obsáhlejší a to i v souvislosti s rotačními osami. Geometrické přesnosti rotačních os je 
věnovaná samostatná norma ČSN ISO 230-7 [9999]. Definuje jednotlivé chyby a metody jejich měření 
a vyhodnocování. Metody zde uvedené jsou použitelné pro vřetena, otočné a kolébkové stoly atd. 
Přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených rotačních osách se stručně věnuje 
norma ČSN ISO 230-2 [10101010]. 

Norma ČSN ISO 10791 se zabývá zkoušením obráběcích center. Část 1 [11111111] je věnována zkouškám 
geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena a s hlavami jako příslušenstvím. V příloze 
B jsou uvedeny zkoušky pro měření geometrické přesnosti frézovacích hlav s dvěma číslicově 
řízenými, navzájem kolmými rotačními osami. Zkouškami geometrické přesnosti strojů se svislou 
osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení se zabývá část 2 [12121212]. 
V přílohách B a C jsou uvedeny zkoušky geometrické přesnosti otočných hlav s jednou nebo dvěma 
navzájem kolmými, otočnými číslicově řízenými osami. V částech 1 a 2 normy ČSN ISO 10791 jsou 
rotační osy uvažovány pouze jako přídavná zařízení. Testování strojů mající rotační osy jako 
standardní vybavení je věnována část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými 
indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami [13131313]. Příslušné zkoušky ověřují 
všechny geometrické vlastnosti rotačních os A a B na straně nástroje a osy C na straně stolu, 
ovlivňující výslednou přesnost práce stroje. Výjimkou je pouze přesnost a opakovatelnost nastavení 
polohy ve dvou otočných osách. Tyto zkoušky lze rovněž použít pro podrobnější posouzení 
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rotačních os. Těmto zkouškám se věnuje obdoba ČSN ISO 230-2, zaměřená na obráběcí centra. 
Jedná se o čtvrtou část ČSN ISO 10791 [14141414]. Norma s odkazem na ISO 230-2 specifikuje tolerance 
pro nastavování polohy v lineárních osách do délky 2000m a v otočných osách u obráběcích 
center. 

Přesnost posuvů, frekvence otáčení a interpolací je předmětem normy ISO 10791-6 [15151515]. Z hlediska 
rotačních os jsou důležité především zkoušky úhlové interpolace a sférické interpolace pohybů 
v pěti osách aplikovatelné na univerzální frézovací hlavy řízené ve dvou otočných osách. Úhlová 
interpolace má za úkol ověřit přesnost interpolace dvou otočných os při přestavení ze svislé do 
vodorovné polohy a naopak. Sférická interpolace pohybů v pěti osách ověřuje přesnost kruhových 
drah opisovaných koncem vřetena na povrchu kulové plochy, ke které je vřeteno udržováno kolmo. 
Zkouška zahrnuje současné pohyby ve třech osách. Schéma sférické interpolace včetně 
předepsaných poloh jednotlivých strojních os znázorňuje Obr. 1. 

Obr. 1: Znázornění sférické interpolace [15]. 

Poslední částí, kterou je třeba zmínit je část 7 [16161616]. Zabývá se přesností dokončovaného zkušebního 
obrobku. Neuvádí ovšem žádný obrobek, který by k obrobení vyžadoval jedné nebo dvou rotačních 
os, respektive obrábění za interpolace rotačních lineárních strojních os.  
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 Metody měření přesnosti pětiosých frézovacích center 

Schwenke a kolektiv v [6666] dělí metody měření geometrických chyb na přímé a nepřímé. Přímé 
metody představují měření jednotlivých geometrických chyb konkrétní strojní osy, bez ovlivnění 
měření jinou strojní osou. Oproti tomu, nepřímé metody představují měření a následnou analýzu 
superponovaných geometrických chyb. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Konvenční metody měření geometrických chybKonvenční metody měření geometrických chybKonvenční metody měření geometrických chybKonvenční metody měření geometrických chyb    pětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích center    

Měření geometrických chyb konvenčními metodami v drtivé většině případů představuje postup, 
kdy z jednoho měření získáme jednu geometrickou chybu. Tento postup je časově náročný, byť 
v současnosti stále poměrně značně užívaný, nejen výrobci, ale i koncovými uživateli obráběcích 
strojů. 

Translační osy 

Metody a postupy pro měření a vyhodnocování geometrických chyb translačních strojních os jsou 
totožné s měřením na tříosých frézovacích strojích. Jsou dostatečně popsány v celé řadě publikací. 
Disertační práce se jimi bude zabývat pouze okrajově. 

Rotační osy 

Konvenční metody měření geometrické přesnosti rotačních os jsou uvedeny v normě ČSN ISO 230-
7 [9999]. S rotační strojní osou je spojeno 6 chyb pohybu, viz Obr. 2a. Axiální chybu (EZC) a dvě 
radiální chyby (EXC a EYC) lze měřit například číselníkovým úchylkoměrem na středovém otvoru 
otočného stolu. Případně lze místo středového otvoru použít přesný měřící artefakt. Efektivnější je 
použití kapacitního či indukčního senzoru (např. Ball Bar v kapitole 2.2.2). 

 

Obr. 2: Geometrické chyby pohybu a umístění rotační osy [9]. 

a) b) 



Martin Morávek  Disertační práce 

-6- 
 

Pro měření úhlových chyb (EAC a EBC) je třeba užít dvou číselníkových úchylkoměrů, ustavených 
v jedné rovině společně s osou otáčení rotační osy a kolmé na osu otáčení měřené chyby. 
Z naměřených odchylek je následně dopočtena hodnota úhlové chyby. Přesnost a opakovatelnost 
nastavení polohy číslicově řízené rotační osy testuje ČSN ISO 10791-4 [14141414]. Norma doporučuje 
užití laserového interferometru s úhlovým indexovacím stolem, auto kolimátoru s polygonem 
nebo jiného měřícího systému se srovnatelnou přesností. Obr. 2b znázorňuje geometrické chyby 
umístění rotační osy vůči ostatním strojním osám. Jedná se o posunutí středu ve směru osy X a Y 
(EXOC a EYOC) a chybu kolmosti k ose X a Y (EAOC a EBOC). Metody, postupy a přístroje zde 
zmíněné jsou pouze vybranou částí z celého spektra. Jejich podrobné uvádění by přesáhlo rozsah 
a zaměření práce. Proto nebudou uvedeny. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Měření volumetrické přesnMěření volumetrické přesnMěření volumetrické přesnMěření volumetrické přesnostiostiostiosti    pětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích center    

Měření volumetrické přesnosti poskytuje komplexní pohled na přesnost obráběcího stroje. 
Výsledkem měření je vektor odchylky relativní polohy nástroje vůči obrobku. Existuje řada postupů 
pro měření a analyzování volumetrické přesnosti. Zařízení pro měření volumetrické přesnosti bývají 
standardně vybavena vyhodnocovacím softwarem. Výstupem měření pak může být vektor 
volumetrické chyby, či jeho složky do směrů os souřadného systému stroje. Pokročilejší a 
sofistikovanější zařízení dokáží ze série měřících testů vyhodnotit jednotlivé geometrické chyby, 
případně i další chyby související například s dynamickým chováním stroje. Měření volumetrické 
přesnosti tak bezesporu přináší značné snížení časových prodlev ve výrobě, zapříčiněných 
měřením. Nehledě na skutečnost, že výstup z takového měření lze mnohdy přímo aplikovat do 
řídicího systému stroje v podobě kompenzačních souborů. 

Metody na principu „chase the ball“ 

Měření volumetrické chyby označované jako „chase the ball“ využívá součinnosti všech pěti 
strojních os. Zpravidla je na stole stroje upevněna přesná kulička a ve vřeteni je místo nástroje 
upnuta snímací hlava osazená určitým typem snímačů. Během měření je pomocí rotačních os 
kulička orientována do různých bodů pracovního prostoru. Lineární osy jsou programovány tak, 
aby svými pohyby udržovaly konstantní vzdálenost mezi stolem a vřetenem. Podstatou celého 
měření je tedy snímání skutečné polohy kuličky, respektive jejího středu ve vztahu ke hrotu nástroje 
(TCP) [3333], [5555] a [17171717]. V ideálním případě absolutně přesného stroje by během celého měření byla 
vzdálenost konstantní, respektive by byla naměřena nulová odchylka. Snímací hlava je osazena 
třemi lineárními snímači, uspořádanými tak, aby se jejich osy měření protínaly v jednom bodě. 
Tento bod přestavuje TCP, zároveň je v ideálním případě shodný se středem měřící kuličky. Vlivem 
geometrických ale i dynamických chyb a chyb řízení pohonů [5555] se během pohybů po měřící 
trajektorii projeví v podobě změny polohy středu kuličky vůči TCP, [3333], [5555] a [17171717]. Příklad uspořádání 
měřící aparatury včetně schematického znázornění ukazuje Obr. 3. 

Zařízení produkovaná jednotlivými výrobci se liší typem použitých snímačů, průměrem kuličky a 
softwarem pro vyhodnocování měření. Princip zůstává stejný. V zásadě je používáno buď 
bezdotykových kapacitních snímačů [3333], [5555], nebo dotykových snímačů, pracujících na indukčním 
principu [17171717]. Rozdílné jsou i tvary měřících trajektorií, především v závislosti na vyhodnocovaných 
parametrech. 
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Obr. 3: Uspořádání a schéma měření volumetrické přesnosti na principu "chase the ball", [5]. 

Výrobce IBS Precision Engineering uvádí využití svého zařízení nazvaného R-test [17171717] jako 
prostředek pro demonstraci funkčnosti stroje při technické přejímce stroje, měření a 
kompenzování rotačních os a testování dynamických vlastností obráběcích strojů. Snímací hlava 
měří skutečnou polohu středu kuličky ve směru X, Y a Z. Výrobce udává přesnost měření 0,8 µm. 
Kulička je unášena rotačními osami, snímací hlava je umísťována na osy lineární. Měření je možné 
provádět staticky i dynamicky. R-Test je poměrně efektivním prostředkem pro předvedení 
kinematických vlastností stroje při přejímací zkoušce. Mimo jiných kinematických testů je nejběžněji 
užíván test interpolace tří a pěti os dle ISO 10791-6 [15151515], viz kapitola 2.1 a Obr. 1. Výrobce rovněž 
deklaruje aplikovatelnost aparatury na všechny konfigurace pětiosých strojů uvedených v normě 
ISO 10791-6 [15151515]. Jiné měření aparaturou R-test umožňuje stanovení skutečné polohy otočného 
stolu. Měření spočívá v inkrementálním polohování v celém rozsahu osy. Snímací hlava sleduje 
pohyb kuličky pohybem lineárních os. V každém měřeném bodě je zastaveno a je zaznamenána 
skutečná poloha středu kuličky. Z měření lze vyhodnotit chyby umístění rotační osy (viz Obr. 2b). 
Výsledky jsou rovnou uváděny v souřadném systému stroje a jsou přímo aplikovatelné do řídicího 
systému stroje v podobě kompenzačního souboru. Výrobce rovněž doporučuje opakovat měření 
pro dosažení přesnější kompenzace. Další možné využití nabízí R-Test v podobě testování 
dynamických vlastností pětiosých strojů. Trajektorie je v tomto případě tvořena současným 
pohybem dvou či více lineárních a rotačních os, přičemž data jsou zaznamenávána za chodu. 
Přiložený software dokáže mimo vyhodnocení dynamických chyb a chyb kolmosti vyhodnotit 
měření FFT analýzou. V neposlední řadě je možné porovnání statických a dynamických měření.  

Mayer a kolektiv ve [3333] a [5555] vyvinuli vlastní měřící zařízení nazvané Cap Ball. Je stejné koncepce 
jako R-Test firmy IBS Precision Engineering. Rozdílné jsou pouze použité snímače. Místo 
dotykových použili bezdotykové kapacitní snímače. Autoři v článku [5555] prezentují metodu, kdy 
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pomocí speciální trajektorie identifikují osm chyb umístění dvou rotačních os. Trajektorie se skládá 
ze tří otoček osy B a pojezdu osy A v rozsahu od -45° do 45°. Kulička je během testu umístěna 
v bodě (0, 150, 130) vzdáleném od průsečíku os otáčení rotačních os. Trajektorie je provedena 
pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček, pro eliminaci vlivu vůlí. Pomocí sestaveného 
kinematického modelu lze z naměřených dat vyhodnotit osm chyb umístění, čtyři pro každou 
rotační osu. Dále je možné určit chybu umístění nástroje a obrobku. Osm parametrických chyb 
identifikovaných měřením je následně použito pro stanovení volumetrické chyby kinematickým 
modelem na bázi HTM pro dvě nové trajektorie. Model předběžně vypočetl 52-84% volumetrické 
chyby na nově testovaných trajektoriích, viz Obr. 5.  

Práce [5555] autorů Adolfatta, Lavernha a Mayera se zabývá vlivem geometrických a dynamických 
chyb a chyb servopohonů na výslednou volumetrickou chybu stroje. Záměrně byla zvolena 
trajektorie měření s téměř rohovým zlomem (Obr. 4), aby obsahovala značné geometrické 
nesouvislosti, které budou vyžadovat náhlé zrychlování a brždění strojních os. Trajektorie byla 
měřena pro šest odlišných posuvových rychlostí od 1000 do 18 896 mm/min. Výsledky tohoto 
experimentu ukázaly, že i při testech za vysokých posuvových rychlostí ve velké míře převládá vliv 
geometrických chyb na výslednou volumetrickou přesnost. Výsledky uvádí Tab. 1. 

 

 

Obr. 4: Trajektorie pro test vlivu jednotlivých chyb na celkovou volumetrickou přesnost stroje, [5]. 

Lei a Hsu [18181818] prezentují vlastní měřící zařízení zvané 3D Probe-ball. Zařízení kombinuje myšlenku 
sledování kuličky snímací hlavou s principem zařízení Ball Bar (uvedeno v dalším). Jedná se o 
metodu, kdy je přesná kulička upevněna na stůl stroje a ve vřeteni místo nástroje je upnuta 3D 
snímací hlava. Odlišnost od výše zmíněných metod tkví v tom, že kulička je se snímací hlavou 
spojena prostřednictvím prodlužovací tyče. Tato tyč je součástí snímací hlavy a její prostorový 
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pohyb je snímán senzory ve snímací hlavě. Volný konec tyče je opatřen speciálním lůžkem, které 
je během měření magneticky přidržováno na povrchu přesné kuličky. Viz Obr. 6. 

 

 

Obr. 5: Trajektorie měření pomocí Cap Ball, [3]. 

Délka prodlužovací tyče je měnitelná prostřednictvím výměnných nástavců, což umožňuje volit 
různé poloměry testovací trajektorie. Práce autorů představuje vytvoření měřící procedury, kdy je 
na základě proměřené trajektorie vyhodnocená celková volumetrická chyba pětiosého stroje. Obr. 
7 ukazuje možné trajektorie, jež byly autory testovány. 

 

Obr. 6: Uspořádání měření pomocí zařízení 3D Probe-ball, [18]. 

Analýzou kinematických vlastností pětiosého frézovacího centra bylo zjištěno, že trajektorií testu 
může být jakákoliv křivka ležící na kulové ploše s poloměrem rovným délce ramene aparatury 3D 
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Probe-ball a středem definovaným kuličkou na stole stroje (Obr. 7). Během měření je relativní 
orientace nástroje polohována dvěma rotačními osami a tři lineární osy svými pohyby udržují 
konstantní vzdálenost mezi vřetenem a stolem. Jako nejvhodnější se pro testování celkové chyby 
polohování hodí trajektorie F, protože pro její dosažení je třeba využít velkou část rozsahu všech 
pěti strojních os. 

Obr. 7: Možné trajektorie pohybů při měření aparaturou 3D Probe-ball, [18]. 

Ball Bar 

Aparatura Ball Bar je v praxi velmi známá a rozšířená. Především díky snadnému a rychlému 
užívání. Ball Bar nabízí poměrně široké spektrum využití k testování obráběcích strojů. Mimo 
standardní metody měření jako například test kruhové interpolace dvou lineárních číslicově 
řízených os (ISO 230-4) lze Ball Bar užít i k dalším speciálním a experimentálním měřením. 
Standardní metody měření aparaturou Ball bar jsou již dostatečně popsány jinde. Navíc mnohdy 
ani nesouvisí s pětiosými frézovacími centry. Proto zde nebudou uvedeny.  

Aparatura se skládá ze dvou přesných kuliček a spojujícího pouzdra, které měří skutečnou 
vzdálenost mezi kuličkami. Jedna z kuliček je upevněna na stůl stroje v samocentrovatelné objímce, 
druhá kulička je pevně upnuta ve vřeteni v držáku nástrojů. Oba konce spojovacího pouzdra jsou 
osazeny speciálními hnízdy s tříbodovými dotyky. Hnízda jsou během měření magneticky 
přidržována na povrchu kuliček. Měřící trajektorie muže být libovolná, musí ovšem ležet v rozsahu 
povrchu polokoule, jejíž střed je tvořen kuličkou upnutou na stole a poloměrem daným vzdáleností 
středů obou kuliček. V případě speciálních měření, lze volit i jinou trajektorii, jak ukazuje Obr. 8. 
Pohyby strojních os jsou tedy programovány tak, aby byla udržována konstantní vzdálenost mezi 
středy kuliček. Jakákoliv změna této vzdálenosti je způsobena geometrickými či dynamickými 
chybami a je detekována lineárním snímačem ve spojovacím pouzdře. V podstatě se tedy jedná o 
délkové měřidlo, snímající odchylku ve směru kolmém na trajektorii pohybu. 

Autoři práce [19191919] a [20202020] použili Ball Baru k identifikaci geometrických chyb spjatých s rotačními 
osami. Pro každou rotační osu byla provedena tři měření (příklad viz Obr. 8), přičemž v každém 
měření byl Ball Bar ustaven tak, aby byl rovnoběžný s jednou z posuvových os. Šest geometrických 
chyb rotační osy je následně dopočítáno pomocí soustavy rovnic odvozených z transformačních 
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matic popisujících pohyb rotační osy během měření. Metoda uvedená v [19191919] a [20202020] je založená na 
interpolaci tří strojních os. Vždy se jedná o interpolaci jedné rotační a dvou lineárních os v jedné 
rovině. 

Využití Ball Baru k vyhodnocování geometrických chyb víceosých obráběcích strojů prezentuje 
Florussen a kol. v [4444]. Navrhli sérii testovacích trajektorií a univerzální model stroje, kterým lze 
z naměřených dat vyhodnotit geometrické chyby lineárních os. Analýzou zjistili, že jedno měření 
v rámci povrchu polokoule není dostatečné, protože některé parametry geometrických chyb 
nemohou být jednoznačně stanoveny. Pro křížové ověření modelu byla provedena zvláštní měření 
s jiným poloměrem (200 a 250 mm) a v jiné oblasti pracovního prostoru. Obr. 9 znázorňuje 
rozmístění jednotlivých měření. Křížkem a číslem jsou označeny středy, plnou čárou trajektorie 
jednotlivých měření s vyznačenými body, v nichž byla snímána data. Pět znázorněných měření bylo 
opakováno ve třech různých polohách osy Y. Chybové geometrické parametry vypočtené 
matematickým modelem byly užity k předvídání polohové odchylky nástroje. Po aplikaci výsledků 
chybového modelu bylo 95% zbytkové polohové odchylky nástroje menší než ±4 µm v celém 
pracovním prostoru stroje. 

 

Obr. 8: Uspořádání aparatury Ball Bar při měření geometrických chyb rotačních os, [19]. 
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Obr. 9: Lokace jednotlivých měření aparaturou Ball Bar, [4]. 

 

Laser-interferometrické metody 

Metody měření vlastností obráběcích strojů využívající laserového paprsku mají poměrně široké 
využití. Princip spočívá v měření délky. Záření vychází z laserové hlavy a odražečem je vráceno zpět 
do hlavy. Ze známé vlnové délky a času je vypočtena vzdálenost mezi laserovou hlavou a 
odražečem.  Měření volumetrické chyby u tříosých frézovacích center definuje norma ISO 230-6. 
Jedná se o měření přesnosti nastavení polohy na tělesových a stranových diagonálách kvádru, 
tvořícího pracovní prostor tříosého frézovacího stroje. Tato norma se stala inspirací mnohým 
autorům, jejichž práce si kladly za úkol přinést jisté zlepšení, či zefektivnění měření a 
vyhodnocování dat. Zmínit lze například práci Liotta a Wanga [21212121] a disertační práci Svobody [22222222]. 
Autoři stanovili odlišný postup pro měření polohování v diagonálách. Vytvořená vektorová metoda 
spočívá v najíždění měřených bodů na diagonále postupně, pohyby vždy pouze jedné osy. Po 
každém pohybu následuje měření. Tím pádem je získáno třikrát více dat. Vyvinutý matematický 
model je pak schopný z naměřených dat vypočítat jednotlivé geometrické chyby. Obdobná metoda 
se objevuje i v [20202020]. Autoři uvádějí, že pro získání 21 geometrických chyb spojených se třemi 
lineárními osami použili metodu založenou na měření 12 přímek umístěných v objemu pracovního 
prostoru stroje (Obr. 10). 

Data naměřená laser-interferometrem byla následně analyzována speciálním algoritmem. Bohužel 
článek, z něhož autoři [20202020] metody převzali je dostupný pouze v čínštině. Aguado a kolektiv [23232323] 
prezentují metodu identifikace parametrů volumetrické chyby, jenž je založená na měření laser-
trackerem. Rozdíl od metod výše zmíněných, používajících klasického laser-interferometru spočívá 
ve směru měření, které je vždy rovnoběžné se směrem pohybu jedné z posuvových os. Další 
výhodou je, že laser-tracker je schopný samotného polohování. Uvedené metody jsou však 
orientovány pouze na případ měření lineárních os. 
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Obr. 10: Metoda měření 12 přímek, [20]. 

Zmíněné laser-trackery a lasertracery otevírají poměrně široké možnosti měření volumetrické 
přesnosti tříosých, ale i pětiosých obráběcích strojů. Jedná se o moderní zařízení, podporovaná 
sofistikovaným softwarem pro vyhodnocování požadovaných parametrů. V podstatě se jedná o 
laser-interferometr vybavený polohovacím zařízením, viz Obr. 11. 

 

 

Obr. 11: Lasertracer se šesti stupni volnosti. 1 paprsek záření, 2 kulový optický prvek, 3 zdroj 
laserového záření, [24]. 

Schwenke a kolektiv ve [24242424] prezentují metodu pro kalibraci lineárních a rotačních os užívající laser-
trackeru měřícího při pohybu strojních os. Kalibrace je založena na principu měření polohování 
mezi lasertracerem a odrazným zrcátkem upnutým ve vřeteni během pohybů po definované 
trajektorii. Parametry chyb jsou definovány na základě rozdílů mezi nominální a měřenou délkou. 
Přičemž je třeba měřit nejméně ze tří pozic pro kompletní kalibraci. Obvykle je však měření 
realizováno ze čtyř pozic, přičemž se využívá principu redundance. Je použito vysoce přesného 
délkového měřícího systému, který je schopen sledovat odražeč na definované trajektorii měření. 
Rozšířená nejistota U (k=2) =0,2 µm ± 0,3 µm/m. Měří se při různých natočeních rotační osy. 
V závislosti na vyhodnocovaných chybách se volí konfigurace lasertraceru a odražeče. Volba měřící 
strategie je rozhodující pro výslednou přesnost měření.  
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Obr. 12 znázorňuje uspořádání lasertraceru a odražeče pro měření, ze kterého lze vyhodnotit 
všechny geometrické chyby rotační osy dle ISO 230-7 [9999]. Lasertracer je upevněn na stole a odražeč 
je polohován do čtyř znázorněných poloh. Pro každou polohu odražeče lasertracer rotuje o 360°, 
přičemž je vzorkovací frekvencí zaznamenávána vzdálenost mezi lasertracerem a odražečem. 
Tento postup je opakován pro všechny tři polohy lasertraceru. Nepřesnost měřených kinematických 
parametrů závisí na přesnosti měření vzdálenosti mezi lasertracerem a odražečem a chybách 
lineárních strojních os. Přesnost lineárních os může být předně kompenzována pro zvýšení 
přesnosti měření. Metoda byla otestována porovnáním vyhodnocených geometrických chyb se 
stejnými chybami měřenými standardními metodami. Souvislé kalibrační měření poskytuje jednak 
snížení času a zároveň zvýšení přesnosti. Problém nastává v synchronizaci signálu z lasertraceru a 
okamžité polohy stroje při vysokých vzorkovacích frekvencích. Kvalita synchronizace ovlivňuje 
přesnost měření. Použitý lasertracer zvládá vzorkování 32 kHz s rozlišením 1 nm. Získat údaje o 
poloze strojních os lze dvěma způsoby. Prvním je načítání z NC stroje. Mnohdy však tyto data 
nejsou v reálném čase přístupná. Druhý způsob představuje načítání dat polohy z odměřovacích 
systémů stroje. Jsou přístupná a v mnoha případech nezávislá na ŘS stroje [24242424]. 

V závěru práce [24242424] autoři uvádějí, že porovnání geometrických chyb měřených pomocí 
lasertraceru a klasickými metodami vykazuje velice dobrou shodu. Lasertracer je zařízení schopné 
kompletně kalibrovat pětiosý obráběcí stroj bez potřeby dalšího vybavení a v čase pod dvě hodiny. 

 

Obr. 12: Uspořádání měření pro kalibraci rotačních os, [24]. 

Zařízení laser tracker není oproti výše zmíněnému lasertraceru příliš vhodné pro měření přesnosti, 
či kalibraci obráběcích strojů. Důvodem je nízká přesnost těchto zařízení, způsobená principem 
určení polohy měřeného bodu v prostoru. Poloha bodu ve sférickém souřadném systému je určena 
dvěma úhly a vzdáleností bodu od počátku. Laser tracker používá dvou rotačních enkodérů k 
měření dvou úhlů sférického souřadného systému a laserového odměřování vzdálenosti k určení 
třetí souřadnice. Přesnost odměřování polohy při uvažování úhlů je zhruba 0,02÷0,03mm, 
přesnost interferometrického odměřování vzdálenosti se pohybuje kolem 1 µm. Důležitou 

vlastností Laser Trackeru je schopnost automaticky sledovat pohyb koutového odražeče. Toho 
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využívá přístup pro zpřesnění stacionárního měření laser trackerem pomocí opakovaného nájezdu, 
prezentovaný ve výzkumné zprávě [25252525]. Snahou je docílit zpřesnění pomocí opakovaného měření, 
které má jako mezikrok vychýlení laserového paprsku. Publikace [25252525] uvádí, že chyba měření 
úhlového natočení a absolutního měření vzdálenosti je asi desetkrát větší než rozlišovací schopnost 
čidel. Lze tedy předpokládat, že opakovaným najetím na stejnou polohu stacionárního cíle lze 
získat více informací o poloze měřeného bodu. Za předpokladu normálního rozdělení chyb polohy 
měřeného stacionárního bodu, lze z množiny naměřených bodů vypočítat střední hodnotu tohoto 
rozdělení a konfidenční interval pro odhad střední hodnoty a tím získat přesnější polohu 
koutového odražeče. 

Princip redundantního měření 

Princip redundantního měření představuje postup, kdy je využíváno informací z více snímačů, či 
senzorů než je počet nezbytný pro získání požadovaného počtu odchylek. Lze tedy provádět 
synchronní měření s více senzory současně, a dosáhnout tak vyšší přesnosti. Redundantní přístup 
měření rovněž disponuje funkcí samokalibrace pro zvýšení přesnosti měření [26262626]. Další výhodou je 
fakt, že měřící pohyb stačí provést pouze jednou. To přináší jednak časovou úsporu, ale rovněž 
přesnější výsledky, neboť přesně zopakovat měřicí pohyb mnohdy není realizovatelné. Například 
kvůli teplotně neustálenému stavu testovaného stroje či jeho okolí. Vývoj a testování měřícího 
zařízení RedCam, pracujícím na principu redundantního měření prezentují autoři v publikaci [26262626]. 
Zařízení RedCam byl udělen evropský patent č. EP 1 968 773 B1 a americký patent č. US 8,297,103 
B2.  

 

Obr. 13: Redundatní měřící zařízení RedCam QUATRO. 

Jedná se o přídavné měřicí zařízení s paralelní kinematikou, sloužící k určení polohy tělesa 
v prostoru. Zařízení je složeno z pěti částí a disponuje 6° volnosti. Jde o čtyři nohy a jednu 
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společnou platformu. Ta je z pravidla upevněna do vřetena stroje. Každá z nohou je tvořena trojicí 
těles kinematicky spojených sérií rotačních vazeb. Využití zařízení RedCam v provedení QUATRO 
(viz Obr. 13) pro testování prostorové přesnosti svislého tříosého frézovacího stroje uvádí 
výzkumná zpráva [27272727].  

Metody využívající speciálních měřících artefaktů 

Metody založené na principu proměřování přesného kalibrovaného artefaktu na obráběcím stroji 
byly převzaty ze souřadnicových měřících strojů [7777]. Obě metody jsou založeny na principu 
proměřování, liší se pouze postupem. Metody měření s artefakty představují proměřování přesné 
součásti na nepřesném obráběcím stroji. Oproti tomu zkušební, nepřesně obrobený kus je 
proměřován na přesném souřadnicovém měřícím stroji. Teoreticky, pokud by zkušební obrobek a 
měřící artefakt měly stejné tvary a rozměry funkčních ploch, měly by z obou měření vzejít stejné 
výsledky. Pokud bychom se vyvarovali nepřesností způsobených samotným řezným procesem.  

Existuje velké množství metod zjišťování přesnosti stroje využívajících měřících artefaktů 
rozmanitých tvarů. V některých případech se o jedná komerčně užívané aparatury sloužící ke 
kalibraci obráběcích strojů, jindy jimi jsou experimentálně navržené součásti sloužící například 
k ověření nově vyvinutých kompenzačních postupů. Jedním z komerčně produkovaných přístrojů 
pracujícím na principu proměřování přesného, kalibrovaného artefaktu na obráběcím stroji je 
aparatura AxiSet firmy Renishaw, [28282828]. Jedná se o soupravu obsahující měřící sondu, která je 
společně s vyhodnocovací jednotkou upnuta ve vřeteni místo nástroje a spolupracující s řídícím 
systém stroje. Artefaktem je přesná kulička, sloužící pro rychlou kontrolu v dílenském prostředí. 

Obr. 14: Měření aparaturou AxiSet. 

Pro komplexnější měření geometrických vlastností slouží artefakt tvořený třemi prostorově 
umístěnými kulovými plochami. Souprava je určená ke kalibrování rotačních os pětiosých strojů, 
ale i víceosých soustružnicko-frézovacích center. Velkou výhodou je softwarová podpora obsahující 
makra s předpřipravenými partprogramy. Systém je kompatibilní s většinou běžně užívaných 
řídicích systémů obráběcích strojů. Měřící cyklus je složen z několika měření, kdy je artefakt různě 
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polohován rotačními osami a lineární osy unáší dotykovou měřící sondu, viz Obr. 14. Výstupem 
série měřících testů jsou přímo hodnoty kompenzačních parametrů. 

Dalším případem komerčně užívaného zařízení je MT-Check (tzv. samocentrovatelná hlava) firmy 
IBS Precision Engineering [29292929]. Základ tvoří snímací hlava popsaná výše, viz R-Test. Artefakt sestává 
ze základny, na níž je umístěno 11, 16, nebo 21 (dle délky základny) přesných kulových ploch 
(Obr. 15). Poloha jednotlivých kuliček je kalibrována a softwarově zaznamenána. Díky tomu není 
nutné přesné ustavování artefaktu na stroji. Stačí pouze najet snímací hlavou na dvě určené kuličky 
a software automaticky dopočte polohu ostatních kuliček. Ty jsou pak postupně najížděny a je 
vyhodnocována odchylka dosažení polohy. Aparatura umožňuje provádět široké spektrum měření 
od přesnosti polohování a přímosti lineárních os, přesnosti polohování v tělesových diagonálách, 
až po speciální měření. Například volumetrické přesnosti stroje, kdy je artefakt umístěn libovolně 
v pracovním prostoru a měří se celková přesnost dosažení bodů, představovaných středy 
jednotlivých koulí. 

 

Obr. 15: Aparatura MT-Check firmy IBS Precision Engineeering [29]. 

Mimo výše uvedené příklady se lze setkat i s artefakty speciálně navrženými v rámci určitých 
výzkumných experimentů. Autoři [30303030] prezentují vyvinutou metodu měření volumetrické chyby 
pomocí artefaktu zvaného „pyramid plate“ a snímací hlavy se třemi dotykovými lineárními čidly 
(Obr. 16).  

 

Obr. 16: Princip měření na artefaktu tvaru jehlanu, [30]. 
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Artefakt se skládá z dvaceti přesných čtyřbokých jehlanů umístěných na základně. Poloha 
jednotlivých jehlanů byla nejprve kalibrována na CMM a zanesena do výpočetního modelu. 
Následovalo měření na stroji. Poloha artefaktu v pracovním prostoru byla stanovena najetím na 
referenční jehlan. Z odchylky dosažení polohy zbylých jehlanů byla pomocí výpočetního modelu 
stanovena volumetrická přesnost v celém pracovním prostoru stroje. 

Obdobný příklad uvádí i autoři [7777]. Jedná se o takzvaný „ball plate“ složený z 36 kulových ploch 
sloužící pro kalibraci souřadnicových měřících strojů (Obr. 17a). Druhý artefakt uvedený v téže 
literatuře, skládající se ze tří kulových ploch slouží ke kalibraci rotačních os souřadnicových měřicích 
strojů (Obr. 17b). Nabízí se ovšem možnost využít takových artefaktů ke kalibraci obráběcích 
strojů.  

Obr. 17: Příklady kalibračních artefaktů, [7]. 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Zkušební obrobkyZkušební obrobkyZkušební obrobkyZkušební obrobky    

Ibarakia a kol. [31313131] konstatují, že běžní uživatelé obráběcích strojů preferují ověření přesnosti strojů 
při obrábění. Mezinárodní norma ISO 10791-7 [32323232] prezentuje zkušební obrobek pouze pro tříosé 
stroje, zkušební obrobek pro pětiosé obrábění neuvádí.  

NAS 979 [33333333] popisuje zkušební obrobek ve tvaru komolého kužele. Stěny jsou obráběny pomocí 
ploché čelní frézy, hotový obrobek je měřen na CMM pro získání chyby kruhovitosti obvodu, 
soustřednosti obvodu vrcholu a podstavy, a úhlové chyby stěn [31313131]. Tato zkouška je široce 
rozšířena, protože je jedinou normalizovanou zkouškou obráběním pro pětiosé stroje. Díky tomu 
je akceptována řadou výrobců obráběcích strojů, jako předmět výstupních testů, nebo přejímacích 
zkoušek [31313131]. Autoři [19191919] ve své práci uvádějí existenci možného zlepšení, kdy je osa komolého 
jehlanu záměrně nakloněna vůči ose stolu (Obr. 18). 

 

a b 
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Obr. 18: Zkušební obrobek s nakloněnou osou, [19]. 

V práci [19191919] je obrobení komolého kuželu s nakloněnou osu pouze simulováno pro ověření 
přesnosti stroje pomocí sestaveného kinematického modelu. Modelovány jsou pouze určité části 
zkušebního obrobku nutné pro vyhodnocení geometrických chyb dle normy NAS 979. Autoři [31313131] 
se shodují, že geometrie zkušebního obrobku musí být co možná nejjednodušší pro minimalizaci 
doby obrábění a zjednodušení měření.  

Obr. 19: Zkušební obrobení a následné vyhodnocení geometrické chyby [31]. 

Práce [31313131] je zajímavá především v tom, že navrhuje sérii obrobků testujících geometrické chyby 
rotačních os. Testy spočívají v obrobení referenčních ploch v jedné poloze rotačních os a 
následném obrobení dalších, testovacích ploch, při různých natočeních rotačních os. Skutečná 
pozice a orientace zkušebních ploch je pak měřena ve vztahu k plochám referenčním. 
Z naměřených nepřesností jsou následně vyhodnocovány jednotlivé geometrické chyby spojené 
s rotačními osami. Příklad takového zkušebního obrobku a následného vyhodnocení geometrické 
chyby ukazuje Obr. 19. 

V některých pracích se objevují speciální zkušební obrobky, jež si autoři sami navrhli. Takovým 
případem je například Bohez a kolektiv [34343434]. Autoři navrhli vlastní zkušební obrobek pro 
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demonstraci funkčnosti vytvořeného postupu pro softwarové kompenzace rotačních os u 
pětiosého frézovacího centra. Zkušební obrobek je navržen tak, aby byly obrobené plochy 
ovlivněny pouze požadovanými geometrickými chybami. V tomto případě se jednalo o vrtání děr 
na půlválcovou plochu, viz Obr. 20a. Obrobek byl polohován vždy pouze rotační osou, jež byla 
předmětem kalibrace. Hloubka vrtaných děr byla velmi malá v porovnání s celkovým pojezdem 
osy, což zaručuje, že ovlivnění geometrickými chybami posuvové osy je minimální. Celková doba 
obrobení je krátká, proto lze předpokládat minimální ovlivnění přesnosti práce stroje tepelnými 
změnami. Dynamické chyby jsou minimalizovány velmi malými posuvovými rychlostmi. Hotový 
obrobek byl měřen na CMM. Porovnání obrobku obrobeného na zkompenzovaném a 
nezkompenzovaném stroji ukázalo funkčnost vyvinutého kompenzačního postupu a přineslo 
značné zlepšení přesnosti práce stroje.  Dalším příkladem speciálně navrženého zkušebního 
obrobku prezentují autoři [20202020]. Obrobek byl rovněž určen k ověření funkčnosti softwarové 
kompenzace na principu matematického modelování geometrických chyb. Zkušební obrobek 
představovalo obrobení drážky ve tvaru písmene S, jak ukazuje Obr. 20b. Následné proměření 
kontury zkušebního obrobku obrobeného bez kompenzace a s kompenzací ukázalo, že 
kompenzační metoda přinesla zpřesnění o 40 až 50%. Není zde však uvedeno, jakým způsobem 
byla drážka obrobena, například, zda se jednalo skutečně o obrábění za interpolace všech pěti os, 
či bylo použito pouze os posuvových. Z Obr. 20b lze tušit, že boky frézované drážky nejsou kolmé 
k povrchu obrobku. V tomto případě by pro její obrobení bylo nutné užít součinnosti dvou 
lineárních a dvou rotačních os. 

 

Obr. 20: Příklady zkušebních obrobků, [34] a [20]. 

 Modelování geometrických chyb pětiosých frézovacích 
center 

Jeden z prvních pokusů matematicky modelovat geometrické chyby pětiosého CNC frézovacího 
stroje popisují ve své publikaci Srivastava a kol. [35353535]. Kinematický model sloužící k výpočtu 
volumetrické chyby polohy nástroje vůči obrobku je sestaven z homogenních transformačních 
matic (HTM) o rozměru 4x4. Struktura stroje je pro zjednodušení uvažována jako soustava tuhých 
těles propojených translačními a rotačními vazbami představujícími strojní osy. Důvodem pro 
použití HTM 4x4 je jejich značná vhodnost pro popis kinematické struktury obráběcího stroje. Dle 
základních principů mechaniky [36363636] disponuje těleso v prostoru šesti stupni volnosti (tři translace 
a tři rotace), jež popisují jeho pozici a orientaci vůči určitému souřadnému systému. Proto bude i 
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pohyb každé strojní osy (posuvové i rotační) zatížen šesti geometrickými chybami dle šesti stupňů 
volnosti. Geometrické chyby posuvové i rotační osy popisuje detailně Weck [37373737].  

V případě posuvové osy X (Obr. 21a) to je chyba polohování ����, dvě chyby přímočarosti pohybu ����, ���� a tři úhlové chyby, představující natáčení pohybujícího se tělesa podle souřadného 

systému. Roll (naklánění) �����, Pitch (klopení) ����� a Yaw (natáčení) �����. Pohyb rotační 

osy C (Obr. 21b) je zatížen axiální chybou ������, dvěma radiálními chybami ������, ������ 
úhlovou chybou natočení do polohy �������, a dvěma úhlovými chybami ������� a ������� 
(naklánění podle os souřadného systému kolmých na osu rotace). V [9999] jsou popsány další čtyři 
geometrické chyby umístění průměrné osy otáčení. 

Obdobný postup pro popis kinematiky stroje, za použití HTM a uvažování šesti geometrických 
chyb pro každou strojní osu volí drtivá většina autorů prostudované literatury. Lee, Suh a Shon 
[38383838] vytvořili matematický model tříosého vertikálního CNC centra. Pomocí HTM popsali odděleně 
kinematický řetězec nástrojové a obrobkové větve. Oba řetězce následně sečetli do rovnice. Nejprve 
byla tímto postupem získána rovnice vyjadřující ideální polohu nástroje vůči obrobku. Následoval 
obdobný postup pro získání polohy zatížené 21 geometrickými chybami. Pro získání odchylky 
dosažení polohy zadaného bodu v pracovním prostoru stroje jsou od sebe obě rovnice odečteny. 
Dále publikace prezentuje navržení jednoduchého algoritmu určeného k softwarové kompenzaci 
dráhy nástroje na základě výpočtu volumetrické chyby. Suh, Lee a Jung [39393939] navazují na svou 
předešlou práci [18181818] a za užití stejných principů odvozují model popisující kolébku (osa A) 
s otočným stolem (osa C). Model pracuje s 12 geometrickými chybami (šest pro každou osu). 
Chyby vzájemné kolmosti mezi osami model neuvažuje. 

 

 

Obr. 21: Geometrické chyby a) posuvové a b) rotační strojní osy [37]. 

Zhu a kolektiv [20202020] popisují odděleně pohyby translačních (poloha) a rotačních (orientace) os. 
Jejich model pětiosého stroje pro výpočet volumetrické chyby pracuje s 33 geometrickými 
chybami. Šest geometrických chyb pro každou strojní osu a tři chyby kolmosti mezi posuvovými 

a) b) 
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osami. Ostatní chyby kolmosti mezi osami model neuvažuje. Nejprve je popsána ideální poloha ��
��� a ideální orientace ��
���. Poté jsou do popisu přidány HTM s geometrickými chybami a je 
popsána aktuální poloha ���	��� a aktuální orientace ���	���. Odečtením ideální polohy a orientace 
od aktuální polohy a orientace je získána polohová odchylka nástroje vůči obrobku a úhlová chyba 
orientace nástroje vůči povrchu obrobku. Možná nevýhoda tkví ve skutečnosti, že tento postup 
zanedbává složku úhlové chyby orientace nástroje vůči obráběnému povrchu od úhlových 
geometrických chyb posuvových os. Stejně tak zanedbává složku polohové odchylky nástroje vůči 
obrobku od translačních geometrických chyb rotačních os. Kompenzace orientace nástroje navíc 
způsobí novou translační chybu na konci ramene představujícího vzdálenost mezi osou otáčení 
kompenzačního pohybu a kompenzovaným bodem (tzv. Abbého offset, viz [40404040]). Takto 
způsobená translační chyba není zpětně kompenzována. Bohez a kolektiv [34343434] sestavili komplexní 
model pětiosého stroje (konfigurace YXBAFZ), který obsahuje 37 geometrických chyb. Šest 
geometrických chyb pro každou strojní osu je modelováno kubickým polynomem jako funkce 
souřadnice patřičné osy. Dále je přidáno sedm chyb kolmosti mezi jednotlivými osami (���, ���,	���, ���, ���, ���, ���). Model vypočítá volumetrickou chybu, přičemž je stanovena nezávisle 
translační a úhlová složka. Kompenzační algoritmus nejprve kompenzuje odchylku od ideální 
orientace nástroje vůči obráběnému povrchu pomocí rotačních os, následně vypočte translační 
chybu způsobenou kompenzačním natočením a její hodnotu přičte k translační chybě způsobené 
superpozicí geometrických chyb jednotlivých strojních os. 

Hong, Ibaraki a Matsubara [41414141] pojednávají o vlivu geometrických chyb rotačních os na 
volumetrickou přesnost pětiosého frézovacího stroje. Jejich publikace prezentuje odvození modelu 
kolébky s otočným stolem (následně je spojen s modelem tříosého stroje odvozeného v předchozí 
publikaci autorů). Model pracuje s 20 polohově závislými a nezávislými geometrickými chybami. 
Více o polohově závislých a nezávislých chybách pojednává například Abaszadeh-Mir, Mayer, 
Cloutier a Fortin [2222]. Pro každou osu je uvažováno šest geometrických chyb pohybu a čtyři 
geometrické chyby umístění, viz také [9999]. Zajímavé je konstatování autorů [41414141] ohledně polohové 
závislosti některých geometrických chyb. 

 

Obr. 22: Struktura stroje v konfiguraci BCFXYZ [41]. 
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V případě analyzovaného stroje (Obr. 22) jsou polohově závislé chyby osy B závislé pouze na 
poloze osy B, zatímco polohově závislé chyby osy C závisí nejen na poloze osy C, ale i na poloze 
osy B. Toto tvrzení je vysvětleno skutečností, že osa B konstrukčně nese osu C a proto mohou být 
chyby pohybu osy C ovlivněny polohou osy B, například díky deformacím od gravitační síly. 

Ramu, Yagüe, Hocken a Miller [7777] sestavili komplexní model pětiosého souřadnicového měřícího 
stroje. Kinematická struktura je stejná jako u pětiosého frézovacího stroje (konfigurace YACFXZ, 
Obr. 23). Model sestavený pomocí HTM obsahuje 37 geometrických chyb. 21 geometrických chyb 
tří posuvových os X, Y a Z včetně chyb kolmosti mezi osami, osm geometrický chyb rotační osy C 
(3 translační, 3 úhlové a 2 chyby kolmosti) a osm geometrických chyb rotační osy A (3 translační, 
3 úhlové a 2 chyby kolmosti). HTM popisující geometrické chyby lineárních os navíc obsahují členy 
pro výpočet deformace mechanismu osy ve směru pohybu způsobené změnou teploty. 

Obr. 23: CMM v konfiguraci YACFXZ [7]. 

Lei a Hsu [18181818] využívají kinematický model pětiosého frézovacího centra sestavený z HTM k popisu 
měření volumetrické chyby pomocí zařízení Probe-ball. Měření celkové chyby polohování 
pětiosého stroje pomocí Probe-ballu je založeno na principu uzavřené kinematické smyčky. 
Kinematickým řetězcem je pomocí HTM popsán vztah mezi referenčním souřadným systémem na 
rámu stroje a souřadným systém obrobku pro případ obrobkové větve a obdobně pro nástrojovou 
větev je popsán vztah mezi referenčním souřadným systémem na rámu stroje a souřadným 
systémem na špičce nástroje. Oba řetězce jsou následně propojeny do uzavřené smyčky vektorem 
představujícím rameno Probe-ballu. V součtu model obsahuje 61 geometrických chyb, jež lze 
rozdělit do tří kategorií: chyby pohybu strojních os, chyby kolmosti a rovnoběžnosti a chyby ve 
spojení jednotlivých komponent stroje. Mimo jiné model zahrnuje i chyby chodu vřetene a chyby 
upnutí nástroje. 

Uddin, Ibaraki, Matsubara a Matsushita [19191919] sestavili za použití HTM kinematický model pětiosého 
stroje pro simulaci vlivu kinematických geometrických chyb na prostorové rozhraní nástroj 
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obrobek. Model pracuje se souborem jedenácti kinematických chyb. Tento soubor je dle autorů 
dostatečný pro definování pozice a orientace všech rotačních a lineárních os stroje v konfiguraci 
YACFXZ (Obr. 24). ��� je uhlová chyba osy A vztažená k ose Y s osou otáčení rovnoběžnou s osou 
X, podobně  �� a !�� podle os Y a Z.  "� je úhlová chyba osy C vztažená k ose A s osou rotace 
rovnoběžnou s osou X. ���, �#�� a �$�� je lineární posun osy A vztažený k ose Y ve směru X, Y 
a Z. �#"� je lineární posun osy C vztažený k ose A ve směru osy Y. Dále jsou definovány tři kolmosti 
lineárních os !��, ��� a  �� v rovinách XY, YZ a ZX. Tyto kinematické chyby jsou nejprve změřeny 
pomocí DBB (Double ball-bar) a poté je jejich zpracováním v modelu vypočtena volumetrická 
chyba vztažená k souřadnému systému obrobku. Dále je s cílem zlepšit geometrickou přesnost 
obráběného povrchu navržena kompenzace pozice a orientace nástroje. Závěrem je provedeno 
zkušební obrobení „cone frustrum“ (NAS979) pro verifikaci modelu a kompenzační metody. 

 

Obr. 24: Pětiosé frézovací centrum v konfiguraci YACFXZ a souřadné systémy pro sestavení 
kinematického řetězce [19]. 

 

 

Obr. 25: Točivé chyby osy Y [3]. 
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Redukci počtu geometrických chyb volí také Zargarbashi a Mayer [3333]. Místo standardních šesti 
geometrických chyb pro každou strojní osu používají takzvané „točivé chyby“ (twist errors), které 
vyjadřují natočení přímky spojující počátek a bod na skutečné dráze pohybu od přímky spojující 
počátek se stejným bodem ovšem na dráze ideálního pohybu. Točivé chyby Δ�� a Δ!� osy Y 

ukazuje Obr. 25. Počet parametrů nutných k definování kinematického řetězce mezi počátečním 
a koncovým souřadným systém je v [3333] vypočten ze vzorce (1). Kde & je počet rotačních vazeb a � 
počet translačních vazeb, pak ' ( 20. 

' ( 4& , 2� , 6 (1) 

Dále autoři uvažují, že z celkového počtu 20 nutných parametrů se odečte šest pro definování 
polohy a pozice nástroje (pro frézu postačí jen pět) a šest parametrů se odečte pro definici 
obrobku. Zbývá tedy osm parametrů pro popis kinematické struktury stroje. 

 Softwarové kompenzace 

Problematika softwarových kompenzací polohy nástroje vůči obrobku je rozsáhlá a obsahuje 
značné množství úskalí. Podrobné věnování se tomuto tématu by značně přesáhlo rozsah této 
práce, proto se mu práce bude věnovat jen okrajově. 

Myšlenka využít naměřené či vypočtené volumetrické chyby k softwarové kompenzaci skutečné 
polohy nástroje vůči obrobku se line napříč prostudovanou literaturou. Hoecken [42424242] definoval 
softwarovou kompenzaci jako užití „předprocesních“ dat, dále pak modelu stroje a nepřímé 
detekce parametrů relevantních pro tento model, za účelem získání dat pro řídicí systém. Přičemž 
účelem takového užití je korekce jmenovité polohy nástroje vzhledem k obrobku během procesu 
obrábění za pomoci protipohybu strojních os. Schwenke, Knapp a kolektiv [6666] upozorňují na 
možná rizika softwarových kompenzací. Aplikace softwarové kompenzace geometrických 
odchylek na stroje s výraznými vůlemi nebo nedostatečně seřízenými regulátory může způsobit 
negativní efekt. Na kompenzovaném stroji se stále pohybují všechny osy, i když to nominální dráha 
nástroje nevyžaduje. Například při frézování plochy v rovině XY, se bude v malých inkrementech 
pohybovat i osa Z kvůli kompenzaci přímostí osy X a Y. Tento pohyb může v kombinaci s hysterezí 
osy způsobit zhoršení kvality obrobeného povrchu. Softwarové kompenzace poskytují poměrně 
efektivní nástroj snížení či eliminace vlivu geometrických odchylek. Předpokladem je však stroj 
v odpovídajícím technickém stavu. 

Všechny uvedené metody pracují víceméně na stejném principu. Prvním krokem je získat hodnoty 
určitých geometrických odchylek, dosadit je do výpočetního modelu a následně pomocí modelu 
stanovit hodnoty pro kompenzaci. Ramu, Hoecken, Yague a Miller v [7777] a stejně tak i Schwenke, 
Knapp a kolektiv v [6666] uvádějí, že softwarová korekce volumetrické chyby může být provedena 
dvěma základními způsoby. Prvním je užití sítě bodů vyplňujících celý pracovní prostor, přičemž 
v každém bodě je známa hodnota volumetrické chyby. Alternativou je stanovit parametrické, nebo 
geometrické odchylky jednotlivých strojních os jako funkci jejich polohy a použít je pro výpočet 
celkové geometrické (volumetrické) chyby v programované poloze. Tyto hodnoty pak užít 
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k softwarové kompenzaci. Autoři [6666] dále uvádějí tři možné způsoby postupu softwarového 
kompenzování: 

• nepřetržitá kompenzace interpolované dráhy generované řídicím systémem. V podstatě 
jde tedy transformace interpolovaných bodů v reálném čase; 

• kompenzace koncového bodu. V tomto případě se bude geometrická chyba stále 
objevovat podél dráhy nástroje; 

• kompenzace dráhy nástroje na základě měření hotového obrobku na CMM. 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Možnosti komunikace sMožnosti komunikace sMožnosti komunikace sMožnosti komunikace s    řídicími systémy OSřídicími systémy OSřídicími systémy OSřídicími systémy OS    

Stanovení volumetrické chyby pro její následnou softwarovou korekci vyžaduje poměrně značné 
nároky na výpočetní hardware, a to především v případě nepřetržité kompenzace interpolované 
dráhy. Současné řídicí systémy obráběcích strojů takovým hardwarem v drtivé většině případů 
nedisponují. Bude tedy nutné použít externího výpočetního zařízení. Rovněž na úrovni výzkumu, 
je mnohdy vhodnější provádět výpočty na externím zařízení a do řídicího systému stroje zasílat 
pouze konečnou hodnotu kompenzace. Proto jsou v následujících odstavcích studovány možnosti 
komunikace dvou v ČR nejrozšířenějších řídicích systémů s externím zařízením. 

Řídicí systém Heidenhain 

V této kapitole je popsáno zaslání aktuální korekční hodnoty do řídicího systému Heidenhain 
iTNC530 a jeho nastavení tak, aby deformace byla kompenzována pohybem jedné ze strojních os. 
Podrobně je tento postup uveden ve výzkumné zprávě [43434343]. Propojení externího PC, které 
vyhodnocuje aktuální hodnotu korekce a řídicího systému je realizováno přes Ethernet pomocí 
nástroje Heidenhain DNC, podrobně popsaného v [44444444]. Výstupem výpočetního modelu je aktuální 
hodnota korekce, kterou je nutné kompenzovat. Korekce je přepočtena do směru pohybových os 
obráběcího stroje. Jedná se tedy přímo o hodnotu, kterou je nutné korigovat, tzn. při vypočtené 
korekci +dx musí stroj kompenzovat pojezdem o hodnotu –dx.   

Ve výzkumné zprávě [43434343] byly vyzkoušeny různé varianty kompenzací, které řídicí systém 
Heidenhain iTNC530 nabízí. V prvním případě byly testovány lineární kompenzace, které 
představují nejjednodušší nástroj pro kompenzace poloh pohybových os. Tyto kompenzace jsou 
použitelné pouze pro lineární osy, u rotačních os není jejich aktivace podporována. V principu se 
jedná o velice jednoduchý nástroj, kdy osa je kompenzována v závislosti na své aktuální poloze a 
vstupem do kompenzace je pouze směrnice přímky popisující závislost chyby na poloze osy. Daná 
kompenzace se zapíše od parametru řídicího systému MP720.x (kde x = 1,…,14 je index 
kompenzované osy) a systém při pohybu obráběcího stroje tuto kompenzaci automaticky zpracuje. 
Maximální hodnota lineární kompenzace je výrobcem stanovena na 1 mm/m. Hodnotu funkce 
lineární kompenzace v parametru MP720.x je sice možné změnit i při vykonávání NC kódu, ale 
řídicí systém aktualizovanou hodnotu v průběhu vykonávání NC kódu neakceptuje. V každé 
geometrické konfiguraci stroje je tedy kompenzace pevně určena při spuštění NC kódu a tato 
vlastnost znemožňuje použití lineární kompenzace lineárních pohybových os pro nepřetržitou 
kompenzaci na základě korekčních hodnot stanovených na externím PC. 
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V druhém případě jsou ve výzkumné zprávě [43434343] testovány nelineární kompenzace pohybových 
os, ve kterých na rozdíl od prvního případu není velikost kompenzace dána polohou pohybové 
osy, ale může být definována libovolně ve formě tabulky bodů. Grafická podoba kompenzační 
tabulky je zobrazena v grafu na Obr. 26 a vlastní kompenzační tabulka pro řídicí systém 
Heidenhain iTNC530 je zobrazena na Obr. 27. V tomto případě se jedná o testovací tabulku se     
6 kompenzačními hodnotami, maximální velikost je omezena na 4000 řádků. Podrobný návod pro 
sestavení tabulek a aktivaci nelineárních kompenzací je uveden v manuálu k řídicímu systému [45454545]. 
Vlastní nelineární kompenzace funguje dle požadavků, řídicí systém kompenzuje polohu 
pohybových os dle zadaných hodnot. Principiální problém použití nelineárních kompenzací je 
shodný s lineárními kompenzacemi. Vlastní kompenzační tabulku je možné změnit v libovolném 
okamžiku, ale řídicí systém v průběhu vykonávání NC kódu aktualizovanou tabulku neakceptuje.  

 

Obr. 26: Grafická podoba nelineární kompenzace polohy pohybové osy, příklad pro osu x. 

 

Obr. 27: Příklad kompenzační tabulky pro nelineární kompenzaci pohybových os. 

Třetí možnost kompenzací poloh pohybových os představují teplotní kompenzace. Podrobněji jsou 
opět popsány v manuálu k řídicímu systému [45454545]. Teplotní kompenzace fungují v „reálném“ čase 
na základě vstupních dat z teplotních snímačů a definované velikosti kompenzace. Ta se nastavuje 
v tabulce kinematických vlastností stroje (kinemat.tab) v řádku transformace lineárních os 
(transformation X, transformation Y, transformation Z) a ve sloupci odpovídajícímu teplotním 
kompenzacím (tempcomp). Příklad takto nastavené tabulky je uveden na Obr. 28, ve kterém je 
osa x kompenzována parametrem W576, osa y parametrem W580 a osa z parametrem W584. 
Tyto parametry jsou v daném případě vynásobeny koeficientem 0,001, který převádí mikrometry 
na milimetry, protože parametry W576, W580 a W584 kompenzují lineární pohybové osy 
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v milimetrech o hodnotu přímo danou příslušným parametrem. V případě teplotních kompenzací 
se dále nastavuje parametr MP4070 v rozsahu (0,1 ~ 500) µm, který omezuje maximální 
kompenzaci v rámci jednoho cyklu PLC.  

Zásadní rozdíl a výhodu proti popsaným lineárním a nelineárním kompenzacím představuje 
okamžitá (v rámci cyklů PLC) reakce na požadované kompenzace.  

 

Obr. 28: Příklad tabulky kinematických vlastností stroje s nastavenými teplotními kompenzacemi. 

Kompenzace poloh pohybových os založené na teplotních kompenzacích byly úspěšně testovány 
na virtuální programovací stanici. V programovacím jazyce C# byla naprogramována aplikace, 
která se pomocí nástroje Heidenhain DNC připojí k řídicímu systému stroje a umožňuje zasílání 
požadované hodnoty kompenzace. Funkčnost komunikace s ŘS byla úspěšně otestována na 
virtuální programovací stanici a na reálném obráběcím stroji MCV 1000 firmy KOVOSVIT MAS. 
Podrobně je celá problematika komunikace ŘS Heidenhain popsána ve výzkumné zprávě [43434343]. 

Komunikace s řídicím systémem Siemens 

Možnosti implementace korekčních hodnot z externího zařízení do řídicího systému Siemens 
Sinumerik 840D sl je součástí zprávy [46464646] popisující vývoj a implementaci systému správy stroje do 
tohoto řídicího systému. K ŘS stroje je v tomto případě připojeno externí zařízení v podobě PCU 
jednotky. Zpráva věnuje celou kapitolu možnostem implementace inprocesního měření do ŘS 
stroje a následné využití dat ke korekci relativní polohy nástroje vůči obrobku. Zasílání korekčních 
hodnot je realizováno přes I++ server komunikující s NC/PLC pomocí knihoven obsažených v 
Sinumerik Integrate Create MyHMI/3GL a dále příkazy pro ovládání systému (pohybu stroje). 
Podrobně je postup uveden ve výzkumné zprávě [46464646]. 

 Tepelné chování obráběcích strojů 

Tepelné chování je jedním z dílčích faktorů, mající zásadní vliv na výslednou přesnost práce 
obráběcího stroje. Ze samotného principu se stroj během své činnosti nachází v teplotně 
neustáleném stavu. Teplo vzniklé během provozu stroje způsobuje deformace jeho nosné struktury 
a tím i změnu výsledné přesnosti práce. Bryan [47474747] uvádí, že tepelné chování může mít za následek 
40 až 70% celkové výrobní chyby stroje. 
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2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. Vznik a dVznik a dVznik a dVznik a dopady teplotních změn na přesnost OSopady teplotních změn na přesnost OSopady teplotních změn na přesnost OSopady teplotních změn na přesnost OS    

Jak již bylo uvedeno, provoz obráběcího stroje je doprovázen vznikem nežádoucího tepla. Vzniklé 
teplo se od zdrojů následně šíří do nosné struktury stroje, na další komponenty stroje, ale i do 
svého okolí (čímž neblaze ovlivňuje i okolní stroje v provozu). Problematiku šíření tepla lze rozdělit 
na tři základní mechanismy [48484848]:  

• vedení (kondukce); 

• proudění (konvekce); 

• záření (radiace). 

V reálném prostředí se teplo šíří kombinací všech tří výše zmíněných mechanismů. Zdroje tepla pak 
lze rozdělit takto: 

• vnitřní zdroje tepla; 

• vnější zdroje; 

• řezný proces. 

Vnitřními zdroji tepla jsou především součásti pohonu strojních os (motory, ložiska, vedení), 
periferní agregáty (hydraulika, čerpadla, atd.). Obecně se jedná o ztráty v mechanických odporech 
vlivem valivého odporu a smykového a viskózního tření. Dále pak ztráty v elektrické výstroji 
způsobené Jouleovým teplem a ztrátami v železe (hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy). Mezi 
vnější zdroje tepla se řadí výdechy topení a klimatizace, ostatní stroje v provozu, průvan či sluneční 
osvit. Výrazným zdrojem tepla je i samotný řezný proces. Teplo vzniklé během řezného procesu 
odchází v třísce a zároveň se šíří přes nástroj a obrobek dále do nosné struktury stroje. Vliv oteplení 
a tím vyvolané deformace nástroje a šíření tepla od řezného procesu je studován v autorově 
publikaci [49494949].  

Šíření tepla z výše uvedených zdrojů do nosné struktury stroje způsobuje nežádoucí deformace. 
Velikost a směr deformace je ovlivněna především použitým materiálem a tvarovou složitostí 
jednotlivých dílců. Obecně jsou deformace způsobené změnou teploty nežádoucí, neboť způsobují 
degradaci přesnosti v průběhu činnosti obráběcího stroje. 

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. MMMMetodetodetodetody eliminacey eliminacey eliminacey eliminace    teplotních deformací OSteplotních deformací OSteplotních deformací OSteplotních deformací OS    

V předchozím odstavci bylo uvedeno, že teplotní deformace způsobují degradaci přesnosti 
obráběcího stroje. Tento děj je nežádoucí a proto byla vyvinuta celá řada metod a postupů pro 
jejich potlačení či eliminaci. Problematice eliminace teplotních deformací na poli obráběcích strojů 
se věnuje celá řada odborných publikací. Přehledné články [47474747], [50505050], [51515151], [52525252] uvádějí komplexní 
pohled na výzkum v oblasti kompenzace teplotních deformací. Dle prostudovaných publikací lze 
metody či postupy pro kompenzaci teplotních deformací rozdělit do následujících čtyř skupin: 

• konstrukční změny za účelem snížení dopadu teplotních deformací na změnu jeho 
přesnosti; 

• kontrola tepelného toku strukturou stroje; 

• predikce teplotních deformací; 
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• kompenzace teplotních deformací pohybem strojních os. 

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3. Měření teplotních deformací obráběcích strojůMěření teplotních deformací obráběcích strojůMěření teplotních deformací obráběcích strojůMěření teplotních deformací obráběcích strojů    

Měření teplotních deformací, či teplotního chování obráběcích strojů je z pravidla realizováno dle 
normy ISO 230-3 [53535353]. Konkrétně se jedná o zkoušky testující vlivy změny teploty okolí na stroj 
(ETVE), tepelné deformace způsobené otáčením vřetena a tepelné deformace způsobené 
lineárními pohyby strojních os. Pro měření se ve většině případů používá přesných snímačů 
lineárního přestavení, umístěných ve speciálním přípravku, viz Obr. 29. Tyto snímače 
zaznamenávají změnu pozice a orientace přesného měřicího trnu upnutého ve vřeteni stroje 
během tepelného ovlivnění nosné struktury stroje. 

                

Obr. 29: a) Uspořádání aparatury pro měření ETVE a vlivu rotace vřetene. b) Uspořádání aparatury 
pro měření vlivu pohybu lineárních os [53]. 

Tepelné chování je tedy měřeno v konkrétní poloze pohybových os stroje. Z pravidla se přípravek 
s čidly umístí do středu pracovního prostoru a předpokládá se, že zjištěné deformace jsou stejné 
v celém objemu pracovního prostoru. 

V případě měření teplotních deformací vyvolaných pohybem strojních os se deformace měří ve 
dvou bodech, blízkých koncovým polohám zdvihu testované osy. 

Měření odchylky relativní polohy nástroje vůči obrobku způsobené teplotními deformacemi stroje, 
pouze v jedné poloze pracovního prostoru nemusí být pro přesný popis tepelného chování 
obráběcího stroje vždy dostačující. 

Geometrické chyby strojních os a jejich vzájemné polohy se vlivem teplotních deformací nosné 
struktury stroje mění. Změny jsou způsobeny především nesymetričností konstrukce stroje a 
nesymetrickým ohřevem konstrukce stroje. Díky tomu dochází i ke změně výsledné volumetrické 
chyby. Volumetrická chyba není závislá pouze na konkrétní poloze strojních os, ale rovněž jí 
ovlivňují i tepelné změny v nosné struktuře stroje. 

Tento jev dosud nebyl nijak komplexně řešen. Proto je vhodné problematiku změny volumetrické 
přesnosti stroje, vyvolané teplotními deformacemi podrobněji prozkoumat. Za tímto účelem byla 

a) b) 
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vyvinuta metoda pro prostorové měření odchylek relativní polohy nástroje vůči obrobku, 
vyvolaných teplotními deformacemi nosné struktury obráběcích strojů. Aplikace vyvinuté metody 
a její využití je podrobně představeno v autorových publikacích [54545454], [55555555] a  [56565656]. 

 Shrnutí poznatků současného stavu řešené 
problematiky 

Provedená rešerše jasně naznačuje, že témata zde uvedená jsou aktuálním předmětem zájmu 
předních výzkumných institucí. Je ovšem patrný i rostoucí zájem nejen výrobců, ale i koncových 
uživatelů obráběcích strojů. Činitelem je sílící pozice víceosých obráběcích center na poli výrobních 
strojů. 

V úvodu práce jsou stručně uvedeny typy pětiosých frézovacích center a jejich vlastnosti. Autoři 
prostudované literatury se shodují, že složitější kinematika pětiosých strojů oproti tříosým strojům 
přináší řadu problémů spojených s přesností práce stroje. Z výčtu faktorů ovlivňujících výslednou 
přesnost práce obráběcího stroje jsou nejvýznamnější geometrické odchylky. Tvoří okolo 70% 
výsledné odchylky nástroje vůči obrobku. Tento fakt je jasným ukazatelem, že daná problematika 
je aktuální a nabízí prostor k pokračujícímu výzkumu. 

Studium příslušných norem souvisejících s přesností práce pětiosých strojů ukázalo, že normy této 
problematice věnují jen velmi malou část svého obsahu. Soubor norem ISO 230 shrnující předpisy 
pro testy obráběcích strojů krátce pojednává o měření geometrických chyb rotačních os v části 1, 
stručný komentář je věnován přesnosti polohování rotačních os v části 2. Část ISO 230-7 [9999] je celá 
věnována geometrické přesnosti rotačních os. Norma ISO 10791 je specializovaná na testy 
obráběcích center. Některé její části jsou věnovány univerzálním frézovacím hlavám s jednou nebo 
dvěma rotačními osami. Asi nejzajímavější je část ISO 10791-6 [15151515] zabývající se mimo jiné 
přesností interpolace tří a pěti číslicově řízených os. Je tedy jedinou normou věnovanou 
volumetrické přesnosti pětiosých frézovacích center. Nutno však podotknout, že celé problematice 
se norma věnuje jen okrajově. Jedinou známou normou definující zkušební obrobek pro testování 
přesnosti pětiosého obráběcího stroje je NAS 979 [33333333]. Jedná se o obrobek ve tvaru komolého 
kužele, zvaný též „cone frustum“. 

Jisté zlepšení obsahu norem v souvislosti s výše popsanou problematikou představuje nové vydání 
normy ISO 230-1 [8888]. Norma věnuje větší pozornost měření geometrických odchylek rotačních os 
a to nejen vřetenům, ale i otočným frézovacím hlavám, kolébkám a otočným stolům. Dále norma 
uvádí metody měření statické tuhosti na strojích s rotačními osami a měření geometrických 
odchylek vzájemné polohy lineárních a rotačních os. Jedna z kapitol je rovněž věnována 
kinematickému testování pohybů stroje interpolovaných pomocí dvou, tří a pěti souvisle řízených 
strojních os. Lze tedy očekávat rozšíření i dalších částí souboru norem ISO 230 (ale i dalších norem 
týkajících se obráběcích strojů) v oblasti víceosého obrábění. 

Měření přesnosti obráběcích strojů v současné době nabízí dva možné přístupy. Klasické konvenční 
měřící metody, kdy ve většině případů jedním měřením dostaneme jeden parametr či odchylku. 
Druhým přístup představují moderní metody, využívající sofistikovaných elektronických zařízení 
s rozsáhlou softwarovou podporou (viz odstavec 2.2.2 a 2.2.3). I přes značnou časovou náročnost 
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oproti moderním metodám jsou klasické metody stále poměrně hojně využívány. Jejich výhoda 
tkví právě v jednoduchosti. Měření jedné geometrické odchylky zpravidla neovlivňují ostatní 
geometrické odchylky. Navíc v případě, kdy se zajímáme pouze o konkrétní geometrickou 
odchylku, je takové měření naprosto postačující a mnohdy i nejvýhodnější. Moderní měřící metody 
jsou oproti tomu založeny na principu, z jednoho měření vyhodnotit maximální možný počet 
odchylek a tím minimalizovat čas potřebný pro měření. Velkou výhodou moderních měřících 
metod je tedy jejich rychlost, nenáročnost ustavování a jistá míra komfortu pro obsluhu. 
Výsledkem měření mnohdy bývá kompenzační soubor, přímo aplikovatelný do řídicího systému 
stroje. Kompletní kalibrace stroje tak může být provedena v čase okolo dvou hodin. 

Metody měření na principu „Chase the ball“, měření BallBarem, Laserferometrické metody, ale i 
metody využívající speciálních artefaktů jsou schopné za jistých okolností poskytnout obdobné 
výsledky. Ve všech případech je nutný adekvátní software pro zpracování soboru naměřených dat 
a získání požadovaných výsledků. Výše uvedené postupy umožňují vyhodnotit volumetrickou 
chybu ve velké části pracovního prostoru, případně z měření získat i jednotlivé geometrické 
odchylky. Vždy záleží na konkrétní zvolené měřicí trajektorii, použitém výpočetním modelu, na 
způsobu měření a především na časové náročnosti a přesnosti dosažených výsledků. Jako velmi 
efektivní se jeví metody označované jako „chase the ball“ (R-Test, CapBall) a měření pomocí laser-
trackerů. Jejich velkou výhodou je malá časová náročnost, široké spektrum využití a vysoká 
přesnost měření. Z hlediska komplexnosti měření ve smyslu obsáhnout co možná největší část 
pracovního prostoru s vysokou hustotou měřených bodů jasně vede laser-tracker. „Chase the ball“ 
v tomto ohledu nepatrně zaostává, protože během měření se mění pouze orientace obrobku vůči 
nástroji a vzdálenost je stejná. Pokud ovšem uvážíme možnost užití snímací hlavy i pro měření na 
prostorovém artefaktu (MT-Check, snímací hlava je stejná jako u R-Testu, výrobce IBS Precision 
Engineering [29292929]), možnosti měření se značně rozšiřují.  BallBar je schopný provádět široké 
spektrum měření. Měřící trajektorie je ovšem omezena konstantním poloměrem.  

Testování přesnosti pomocí zkušebních obrobků je z hlediska ekonomičnosti a objemu získaných 
dat poněkud neefektivní. Získané údaje o přesnosti jsou omezeny pouze na část pracovního 
prostoru vyplněnou obrobkem. Jeho největší výhodou je přímá návaznost na práci stroje.  

Problematika modelování geometrických chyb obráběcích strojů je úzce spjata s moderními 
měřícími zařízeními. Drtivá většina moderních elektronických měřících zařízení obsahuje software, 
který pracuje s určitým typem kinematického modelu stroje. Výpočetní modely jsou z pravidla 
sestaveny pomocí kinematických řetězců a homogenních transformačních matic. Rozdíly jsou 
pouze ve složitosti jednotlivých modelů, respektive v počtu uvažovaných geometrických odchylek. 
Určitá část autorů preferuje uvažování klasických geometrických odchylek, tak jak jsou uvedeny 
v normách. Druhá část autorů jde cestou zjednodušení, to znamená snížením počtu uvažovaných 
parametrů na nutné minimum. Nutno podotknout, že oba přístupy jsou schopné podat shodné 
výsledky a záleží na konkrétním přístupu. V prostudované literatuře se ovšem jen zřídka objevuje 
přístup, kdy výpočetní model stroje uvažuje veškeré geometrické odchylky. To znamená šest chyb 
pohybu, dle šesti stupňů volnosti tělesa v prostoru pro každou strojní osu, chyby kolmosti mezi 
jednotlivými lineárními osami a čtyři chyby umístění pro každou rotační osu. Otázkou zůstává, 
jestli je uvažování všech těchto geometrických chyb nutné. Efektivní a více využívaný je přístup 



Martin Morávek  Disertační práce 

-33- 
 

zjednodušení, či snížení počtu uvažovaných odchylek s ohledem na jejich významnost příspěvku 
na velikost výsledné volumetrické chyby. 

Problematika softwarových kompenzací byla v této práci zmíněna jen okrajově. Závěrem této části 
proto může být jen strohé konstatování, že nejúčinnější je metoda nepřetržité kompenzace 
interpolované dráhy, generované řídicím systémem. Ovšem nevýhodou je značná náročnost na 
výpočetní hardware. V rešerši je proto věnován prostor současným možnostem komunikace 
externích výpočetních zařízení s předními řídicími systémy OS. 

Problematika teplotního chování obráběcích strojů je s jejich přesností úzce spjata. Vlivem teplotní 
roztažnosti materiálů dochází k nežádoucím deformacím nosné struktury, ale i dalších komponent 
stroje a tím k degradaci jeho přesnosti. Současné metody měření těchto jevů (např. dle ISO 230-
3) celou problematiku výrazně zjednodušují. Z provedené rešerše vyplývá, že jev změny 
volumetrické přesnosti při teplotně neustáleném stavu nebyl doposud v oblasti víceosých 
obráběcích strojů komplexně zkoumán. 
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3.3.3.3. Cíle disertační práceCíle disertační práceCíle disertační práceCíle disertační práce    

Cíle disertační práce vyplývají ze závěrů provedené kritické rešerše. Jak bylo již zmíněno, vyšší 
nároky na tvarovou složitost produkovaných dílců upevňují potřebu nasazení víceosých obráběcích 
strojů. S tímto faktem úzce souvisí i potřeba po lepší a efektivnější kontrole přesnosti jejich práce. 
Prostudované prameny literatury uvádějí, že výsledná přesnost práce stroje může být až ze 70% 
ovlivněna jeho geometrickými odchylkami, přičemž významnou roli zde hraje i teplotní chování 
obráběcího stroje. 

Kombinace lineárních a rotačních strojních os činí kinematickou strukturu stroje výrazně složitější 
v porovnání se stroji disponujícími pouze lineárními osami. Díky tomu, je složitější i řízení stroje, 
zejména v případě interpolovaných pohybů. Náročnější se rovněž stává i seřizování, či kalibrace 
stroje, s níž je zákonitě spojena i delší odstávka stroje z provozu. Z výše popsaného vyplývá potřeba 
po vývoji metod pro rychlé a komplexní testovaní stroje, umožňující provozní kalibraci v rámci 
pracovní směny. Možnost značných časových úspor rovněž nabízí využití výpočetních a 
simulačních modelů pro predikci chování obráběcího stroje či zpracování dat získaných měřením. 

Z rešerše dále vyplývá, že současné standardy nevěnují problematice komplexního testování 
pětiosých frézovacích strojů dostatečnou pozornost a to jak v oblasti geometrické či prostorové 
přesnosti, tak v oblasti teplotního chování. Jako jedno z možných řešení dané problematiky se jeví 
metoda rychlé provozní kalibrace stroje během nasazení v provozu. Díky tomu bude možné 
v relativně krátkém čase proměřit aktuální stav volumetrické přesnosti a na základě těchto údajů 
vygenerovat korekční zásah pro řídicí systém formou aktualizace tabulek softwarových korekcí.  

Na základě zmíněných poznatků a závěrů provedené kritické rešerše lze stanovit tři stěžejní body, 
týkající se přesnosti pětiosých frézovacích center, které poskytují prostor pro vědecko-výzkumnou 
činnost: 

• Metodika testování teplotně-mechanického chování obráběcího stroje dle ISO 230-3 
poskytuje značně zjednodušený pohled. Chyba posunutí a natočení nástroje vůči obrobku 
je uvažována v celém objemu pracovního prostoru stejná, protože je stanovena na základě 
měření pouze jednoho, respektive dvou bodů. Nelze však s jistotou určit, jak výrazně se liší 
tento zjednodušený popis teplotně mechanického chování stroje od skutečnosti. 

 

• V současné době není dostupná metoda měření, která by umožňovala popsat chyby 
posunutí nástroje vůči obrobku v celém objemu pracovního prostoru pětiosých frézovacích 
strojů malé a střední velikosti, kterou by bylo možné aplikovat pro opakované měření 
degradace přesnosti stroje v celém objemu pracovního prostoru při teplotně neustáleném 
stavu. 

 

• Neexistuje postup pro rychlé změření a vyhodnocení souboru základních geometrických 
odchylek pětiosého frézovacího stroje, který by umožnil rychlé proměření v jednom 
časovém bodě z hlediska teplotně-mechanických deformací strojů a vygeneroval 
kompenzační data, která lze přímo zavést do řídicího systému stroje. 
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Výše uvedené body popisují nedostatky v oblasti přesnosti pětiosých frézovacích strojů a definují 
tak cíle předložené disertační práce. Předložené disertační práce předpokládá tyto cíle jejího řešení: 

• Návrh vhodné metody pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnostiNávrh vhodné metody pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnostiNávrh vhodné metody pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnostiNávrh vhodné metody pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního 
prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda musí být navržena 
s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navrženou metodu 
aplikovat na testování teplotně mechanického chování vybraného pětiosého frézovacího 
stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření identifikovat míru identifikovat míru identifikovat míru identifikovat míru chyby chyby chyby chyby 
výsledků měření výsledků měření výsledků měření výsledků měření dle standardu ISO 230dle standardu ISO 230dle standardu ISO 230dle standardu ISO 230----3333.  

 
• Návrh postupNávrh postupNávrh postupNávrh postupuuuu    pro rychlé pro rychlé pro rychlé pro rychlé proproproproměření měření měření měření a vyhodnocenía vyhodnocenía vyhodnocenía vyhodnocení souboru základních geometrických 

odchylek pětiosých frézovacích strojů, který bude aplikovatelný na proměření v jednom 
časovém bodě z hlediska teplotně-mechanického chování strojů (přibližně do 5 minut). 
Navržený postup měření a vyhodnocení by měl být snadno aplikovatelný na široké 
spektrum pětiosých frézovacích center a přímo poskytnout kompenzační data, která bude 
možné zavést do řídicího systému testovaného stroje. 

 
• Experimentální ověření navrženého postupuExperimentální ověření navrženého postupuExperimentální ověření navrženého postupuExperimentální ověření navrženého postupu pro rychlé měření a vyhodnocení souboru 

geometrických odchylek na několika pětiosých strojích. Výsledky získané pomocí 
navrženého postupu porovnat s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě 
uplatnění konvenčních metod měření. Porovnání navrženého postupu měření a 
vyhodnocení s konvenčním přístupem poskytne zároveň i potřebnou verifikaci. 



Martin Morávek  Disertační práce 

-36- 
 

4.4.4.4. Vývoj metody pro testování volumetrické přesnosti Vývoj metody pro testování volumetrické přesnosti Vývoj metody pro testování volumetrické přesnosti Vývoj metody pro testování volumetrické přesnosti 
pětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích centerpětiosých frézovacích center    

Kapitola je věnována vývoji metody pro rychlé a efektivní testování aktuálního stavu volumetrické 
přesnosti pětiosého frézovacího centra. Předpoklady jsou aplikovatelnost na široké spektrum 
pětiosých strojů, využitelnost dat pro vyhodnocení důležitých parametrů geometrické přesnosti 
stroje a zároveň možnost provedení testu v rámci konkrétního teplotního stavu stroje, tedy malá 
časová náročnost provedení. 

Aparatura MT-Check [29292929], neboli „samocentrovatelná hlava“ je zařízení, schopné určit polohy 
středu přesné měřicí koule o průměru 22 mm v prostoru. Parametry zařízení jsou uvedeny v Příloze 
1. Základ zařízení tvoří tři vysoce přesné kapacitní snímače lineárního přestavení, prostorově 
orientované po 120°. Ty snímají polohu tří plochých dotyků, které jsou v kontaktu s měřicí koulí, 
viz Obr. 30. Zařízení lze použít v kombinaci s jednou koulí pro měření interpolovaných trajektorií, 
či v kombinaci s měřícím artefaktem, obsahujícím větší počet snímaných koulí. 

 

Obr. 30: Aparatura MT-Check od firmy IBS Precision Engineering. 

 Měření přesnosti interpolačních pohybů 

Použitá metoda je určena pro měření přesnosti při součinnosti lineárních a rotačních os. Prakticky 
se jedná o měření přesnosti pohybu jedné rotační a dvou lineárních os, případně dvou rotačních 
a tří lineárních os. Obecně je tato metoda označována jako tzv. R-Test („follow the ball“ neboli 
„držení polohy bodu v prostoru“, viz odstavec 2.2.2). Jedná se o relativní pohyb nástroje vůči 
obrobku, kdy je přesná měřicí koule unášena pohybem rotačních os. Současně je pohyb koule 
sledován snímací hlavou, unášenou lineárními osami. Snímací hlava vyhodnocuje odchylky od 
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ideální trajektorie ve směru X, Y a Z v souřadném systému stroje. Současný pohyb lineárních os je 
řízen tak, aby nástroj spočíval po celou dobu pohybu ve stejném bodě na obrobku, viz Obr. 31.  

Pro efektivní měření volumetrické přesnosti pětiosého stroje je žádoucí využít maximálně rozjezd 
všech interpolujících os. Využitý zdvih os je závislý na výchozí poloze koule v pracovním prostoru 
stroje, vzdálenosti snímací hlavy od čela vřetena (délka nástroje) a kinematické struktuře 
testovaného stroje. K nalezení optimální polohy měřicí koule je použit kinematický model 
testovaného stroje, podrobně je postup sestavení takového modelu uveden v odstavci 6.3. 

  

Obr. 31: R-Test, měření volumetrické přesnosti při pětiosé interpolaci. 

 Adaptace měřicí aparatury pro testování tepelných vlivů 
na volumetrickou přesnost strojů  

Aparatura MT-Check je rovněž využitelná pro testování tepelných vlivů na volumetrickou přesnost 
strojů. Použita bude sestava samocentrovatelné hlavy v kombinaci s referenčními koulemi, které 
mohou být umístěny buď samostatně nebo na měřicím artefaktu (tzv. „ball beam“), jak je 
prezentováno v autorově publikaci [54545454]. Body v rámci pracovního prostoru, ve kterých bude 
měřena změna volumetrické chyby vyvolaná tepelnými změnami, budou tvořeny středy 
referenčních koulí. Ty budou rozmístěny do vybraných pozic v rámci celého objemu pracovního 
prostoru. 

Díky dotykovému měření lze použít referenční koule vyrobené z jakéhokoliv materiálu, bez 
nutnosti kalibrace kapacitních sond. Výrobcem udávaná nejistota měření 0,6 µm. 

Samocentrovatelná hlava je standardně upevňována do vřetena stroje pomocí stopky. Takovéto 
upevnění je pro plánovaná měření nevyhovující, protože během plánovaných testů bude třeba 
rotovat vřetenem, které představuje jeden z vnitřních zdrojů tepla. Proto je třeba navrhnout jiný, 
vyhovující způsob upevnění aparatury ke vřeteni stroje, který umožní upevnění samocentrovatelné 
hlavy do osy vřetena, přibližně do místa hrotu nástroje a současnou neomezenou rotaci vřetene. 
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4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Upevnění aparatury na stroj pomocí termostabilních přípravkůUpevnění aparatury na stroj pomocí termostabilních přípravkůUpevnění aparatury na stroj pomocí termostabilních přípravkůUpevnění aparatury na stroj pomocí termostabilních přípravků    

Pro upevnění měřicí aparatury na stroj byly navrženy speciální přípravky. Při konstrukci přípravků 
bylo dbáno především na tyto požadavky: 

• upevnění samocentrovatelné hlavy (aparatury MT-Check) do osy vřetena; 

• možnost volné rotace vřetena přičemž MT-Check se neotáčí; 

• minimální teplotní deformace celé konstrukce přípravků; 

• dostatečná statická a dynamická tuhost; 

• možnost využití na více typech strojů (svislá i vodorovná osa vřetena) ; 

• upevnění artefaktu s referenčními koulemi nebo upevnění referenčních koulí samostatně; 

• možnost měření posunutí rotoru vřetene vůči statoru vřetene ve směru osy rotace; 

Vřetenový přípravek 

Vřetenový přípravek slouží k upevnění samocentrovatelné hlavy na vřeteno. Návrh přípravku a jeho 
jeho využití pro testování teplotních deformací obráběcího stroje je uveden v autorově publikaci 
[54545454]. Základ konstrukce tvoří dvě ocelové desky spojené šesti kompozitovými trubkami, viz Obr. 
32. Horní deska je pomocí tří šroubů M10 připevněna k přírubě vřetena. Mezi horní desku a 
vřeteno se umístí ocelové podložky (Ø20,5/10,5-2 mm), které zajistí stejný přenos tepla v případě 
použití na odlišných strojích.  

                   

Obr. 32: a) Schéma vřetenového přípravku pro upevnění samocentrovatelné hlavy na vřeteno 
stroje. b) Instalace vřetenového přípravku na testovaném stroji. 

Na spodní desku je přišroubovaná samocentrovatelná hlava přibližně v ose vřetena. Na spodní 
desce je zároveň umístěna bezdotyková sonda na principu vířivých proudů (angl.. eddy current), 
která snímá změnu polohy měřicího trnu ve vřeteni. Díky tomu lze měřit změnu polohy rotoru 
vřetene vůči statoru vřetene v axiálním směru (osa Z). Kompozitové trubky (Ø28/18), které spojují 
horní a spodní desku mají na obou koncích vlepeny ocelové vložky se závitem. Návin uhlíkových 
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vláken v kompozitových trubkách byl volen především s ohledem na minimální teplotní roztažnost. 
Mezi jednotlivými vrstvami uhlíkových vláken byla navíc umístěna i 1 mm tlustá vrstva korku (viz. 
Obr. 33), pro zlepšení tlumicích vlastností. Důvodem je minimalizace přenosu možných vibrací ze 
stroje na měřicí aparaturu.  

 

Obr. 33: Trubky z uhlíkového kompozitu s vrstvou korku použité pro konstrukci přípravku. 

Ohřev přípravku od vřetena stroje byl simulován pomocí topné fólie, která ohřívala základní desku. 
Od základny se teplo šíří do vřetenového přípravku. Celá sestava byla osazena odporovými 
teplotními čidly Pt100 a indukčními dotykovými snímači lineárního přestavení (www.peterhirt.ch). 
Z výsledků měření vyplývá, že při ohřevu základní desky o 20 °C došlo k deformaci vřetenového 
přípravku ve svislém směru o 2±0,5 µm.  

Pro ověření teplotní roztažnosti celého vřetenového přípravku byl realizován experiment, simulující 
ohřev přípravku od vřetene stroje. Schéma uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 34. 

Celý experiment byl umístěn na masivní litinovou kostku (základová kostka). Základová deska byla 
od topné fólie izolována tvrzeným polystyrenem o tloušťce 100 mm. Na tvrzený polystyren byla 
dále umístěna topná fólie (heater), na níž byla položena základní ocelová deska o tloušťce 10 mm. 
Na základní desku byl připevněn vřetenový přípravek. Mezi základní desku a vřetenový přípravek 
byly vloženy stejné podložky, jaké se použijí při montáži přípravku na vřeteno testovaného stroje.  

Z předchozích měření na stroji bylo navíc zjištěno, že dlouhodobou rotací vřetena, dochází 
k ohřevu příruby vřetena v místě připojení vřetenového přípravku maximálně o cca 10 °C. Změna 
okolní teploty v pracovním prostoru stroje se mění jen zhruba o ±2 °C. Zjištěná teplotní deformace 
vřetenového přípravku je z hlediska plánovaného využití pro měření teplotních deformací 
obráběcích strojů zanedbatelná. Vřetenový přípravek lze tedy považovat za vyhovující pro další 
měření na obráběcích strojích. Kompozitové trubky se stejnou skladbou vláken byly použity také 
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na konstrukci přípravků pro upevnění artefaktu s referenčními koulemi a pro modulární rám, 
sloužící pro upevnění samostatných referenčních koulí. 

 

Obr. 34: Schéma uspořádání experimentálního měření teplotní roztažnosti vřetenového přípravku. 

Artefakt 

Artefaktem se rozumí nosník vyrobený z uhlíkových vláken, na kterém je upevněno několik 
referenčních koulí. V tomto případě byl použit artefakt UMTK-1620 od firmy Unimetrik. Na 
artefaktu je nalepeno 11 přesných keramických koulí Ø22 mm, které jsou od sebe vzdáleny 50 
mm. Celková délka artefaktu je tedy 500 mm. Vzájemná poloha jednotlivých koulí je známá 
z kalibračního měření na souřadnicovém měřicím stroji. Zároveň je možné použít artefakt UMTK-
1612, na kterém je nalepeno rovněž 11 koulí, ovšem s roztečí 100 mm. Celková délka artefaktu je 
tedy 1000 mm. Hodí se tedy pro stroje s větším pracovním prostorem. Výrobce artefaktů, firma 
Unimetrik, udává velmi malou teplotní roztažnost artefaktů.  Ta je dosažena speciální skladbou 
uhlíkových vláken, z kterých je nosník artefaktu vyroben. Konkrétní hodnotu koeficientu tepelné 
roztažnosti však výrobce neuvádí.  

Artefakt s referenčními koulemi je vhodné použít především na menších obráběcích strojích, jenž 
disponují otočným stolem. Koule na artefaktu jsou umístěny v přímce. Pomocí otočného stolu 
může být artefakt orientován do více pozic, čímž vzroste počet měřených bodů v rámci celého 
pracovního prostoru stroje. Výše popsaný postup měření využívá autor na pětiosém frézovacím 
stroji a  představuje v publikaci [54545454]. Další výhodou artefaktu je, že díky známé vzájemné poloze 
jednotlivých koulí stačí určit v MCS souřadnice tří vybraných koulí. Software samocentrovatelné 
hlavy pak automaticky dopočte souřadnice zbylých koulí a vygeneruje měřicí program.  

Samotný artefakt je ke stolu testovaného stroje připevněn opět pomocí kompozitových trubek 
s vlepenými ocelovými koncovkami, viz Obr. 35. Kompozitové trubky mají stejnou skladbu 
uhlíkových vláken i průměr jako trubky použité na vřetenovém přípravku. Trubky byly vyrobeny ve 
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více délkách, aby byla celá sestava univerzálně využitelná na různých typech strojů. Trubky byly 
vyrobeny v konkrétních délkách 100 mm, 150 mm, 250 mm a 400 mm. 

 

 

Obr. 35: Přípravek pro upevnění měřicího artefaktu s referenčními koulemi na stůl testovaného stroje. 

Termostabilní modulární rám 

Termostabilní modulární rám slouží k upevnění samostatných, referenčních koulí do pracovního 
prostoru stroje, představuje autor podrobněji v publikaci [55555555]. Rám se skládá z kompozitových 
trubek Ø46/40, které mají stejnou skladbu uhlíkových vláken, jako trubky použité na konstrukci 
vřetenového přípravku. Aby byla zajištěna modularita, lze trubky volně spojovat k sobě pomocí 
vlepených ocelových koncovek se závitovou dírou M12. Trubky jsou v délkách 500 mm, 300 mm 
a 200 mm. Rám lze využít pro měření na stroji se svislou i vodorovnou osou vřetena, viz Obr. 36. 
Na rám se umisťují referenční ocelové koule Ø22, nalepené na stopce se závitem M8. 

Termostabilní modulární rám je vhodné použít především na větší obráběcí stroje, kde nelze díky 
limitujícím rozměrům použít artefakt. Vhodný je zároveň pro tříosé frézovací stroje, kde by užití 
artefaktu díky nemožnosti jeho orientace do více poloh znamenalo rozmístění měřicích bodů 
pouze v rámci jedné přímky. Výhodou rámu je, že koule mohou být rozmístěny do libovolných 
pozic v rámci celého pracovního prostoru. Nevýhodou může být časově náročnější instalace rámu 
a nastavení měření, neboť poloha všech koulí musí být určena v MCS souřadnicích manuálně.  

Teplotní roztažnost použitých kompozitových trubek byla stejně jako v případě vřetenového 
přípravku experimentálně zjištěna. Kompozitová trubka byla umístěna do izolované nádoby 
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s vodní lázní. Voda v nádobě byla ohřívána pomocí topné manžety obklopující trubku. Během 
experimentu byla zaznamenávána teplota trubky, vodní lázně a okolí. Deformace trubky byla 
měřena v axiálním směru pomocí dvojice dotykových čidel. Čidla byla umístěna na čela trubky, 
tvořená vlepenými ocelovými zátkami. Schéma uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 37. 

Výsledná deformace ∆/ byla vypočtena jako rozdíl deformace zjištěné na levém (∆/0) a pravém 
(∆/1) čele trubky. Změna teploty ∆2 trubky, uvažovaná pro stanovení součinitele teplotní 
roztažnosti � byla vypočtena jako aritmetický průměr z šesti teplot, měřených na různých místech 
trubky. Součinitel teplotní roztažnosti se pak vypočte pomocí vztahu (2). Kde /3 je počáteční délka 
trubky. 

� ( ∆��4.∆6 ( ∆�78∆�9�4.∑ ∆6;<;=> 	?°A8BC  (2) 

 

Obr. 37: Schéma uspořádání experimentálního měření teplotní roztažnosti kompozitové trubky. 

  

Obr. 36: Příklad použití termostabilního modulárního rámu. Rám je polohován do jednotlivých 
poloh pomocí os A a C. Instalace na stroji MCU1100 firmy KOVOSVIT MAS. 
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Průběh jednotlivých teplot a deformací zjištěných během experimentu je znázorněn na Obr. 38. 
Závislost deformace trubky o výchozí délce /3 ( 0,5	E na změně teploty znázorňuje Obr. 39. 
Z průběhu na Obr. 39 je stanovena směrnice trendu F ( 0,98. Lze tedy uvažovat prodloužení ∆/ (1	JE při ∆2 ( 1	°C. Po dosazení do vztahu (2) pak dostaneme výsledný koeficient teplotní délkové 

roztažnosti kompozitivé trubky � ( 2. 108K	°A8B.  
Takový výsledek lze považovat za dostatečný pro konstrukci termostabilního rámu. V případě 
zjištění nadměrných změn teploty okolí, respektive rámu, lze tyto nežádoucí deformace 
kompenzovat. 

 

Obr. 38: Průběh teploty a deformace kompozitové trubky v průběhu experimentálního měření. 

 

Obr. 39: Závislost deformace kompozitové trubky na změně teploty. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Vyjádření nejistoty měřeníVyjádření nejistoty měřeníVyjádření nejistoty měřeníVyjádření nejistoty měření    

Nejistota měření je v tomto případě reprezentována rozšířenou kombinovanou nejistotou L. Ta se 
skládá ze standardní nejistoty typu A, tedy M��� a nejistoty typu B, tedy M���. 
Dle [57575757] a [58585858] je standardní nejistota typu A rovna směrodatné odchylce aritmetického průměru N�̅, ta se stanoví dle vztahu (3). Hodnota N�̅ byla stanovena z dat získaných opakovaným 
najížděním sondou na snímanou kouli. Najíždění bylo opakováno desetkrát. Výsledky měření jsou 
uvedeny v Tab. 2. Test byl proveden na svislém frézovacím centru, při najíždění ve směru Z. 
Předpokládá se, že směr Z je nejméně ovlivněn chybou opakovatelnosti najetí stroje do polohy. 
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Tento předpoklad vyplývá z praktických zkušeností autora při měření přesnosti a opakovatelnosti 
nastavení polohy v ose u číslicově řízených obráběcích strojů. Dosazením naměřených dat (viz Tab. 
2) do vztahu (3) dostaneme M��� ( 2,9	JE. 

Tab. 2: Výsledky měření opakovatelnosti najetí sondou MT-Check na kouli ve směru Z. 

xi [µm] 
0,7 1,0 -0,2 1,1 1,6 2,7 1,8 -0,2 2,3 0,9 

M��� ( 	N�̅ ( 	N�̅	√Q − 1 ( S∑ �� − ̅�TU�VBQ − 1  (3) 

Standardní nejistota typu B, tedy M��� představuje vliv známých a kvalifikovaných zdrojů. Výpočet 
tedy vychází z kvalifikovaného úsudku založeného na všech dostupných informacích o měřené 
veličině a jejích možných změnách [58585858]. V případě měření sondou MT-Check byly jako zdroje M��� 
uvažovány tyto vlivy: 

• nejistota měření samotného zařízení uvedená výrobcem:  M�W�� ( 0,6	JE [29292929] 

• nejistota provedení zkoušky:     M�1�� ( 1	JE 

V případě M�W�� ( 0,6	JE je výsledek získán na základě kalibrace zařízení. U M�1�� jde o 
kvalifikovaný odhad na základě opakovaných měření a získaných zkušeností autora. Pro sčítání 
dílčích standardních nejistot platí dle [58585858] vztah (4), kde X� představují koeficienty citlivosti dílčích 

vlivů. V tomto případě jsou koeficienty uvažovány X� ( 1. Dosazením M�W�� a M�1�� do vztahu 

(4) získáme M��� ( 1,2	JE. 

M��� ( SY X�T . M�T���
�VB  (4) 

Kombinovaná nejistota měření M"�� je pak získána pomocí vztahu (5), viz [58585858]. Dosazením M��� 
a M��� do vztahu (5) získáme M"�� ( 3,1	JE. Pravděpodobnost skutečné hodnoty je v případě 
kombinované nejistoty přibližně 60%, což je ve většině případů nedostatečné. Z toho důvodu je 
třeba stanovit dle vztahu (6) rozšířenou nejistotu měření L. Kde F je koeficient rozšíření. V tomto 
případě je voleno F ( 2, což při normálním rozdělení odpovídá asi 95% pravděpodobnosti, že 
skutečný výsledek leží v intervalu ±	L [58585858]. 

M"�� ( \M�T�� , M�T�� (5) 

L ( F. M��� (6) 

Dosazením do vztahu (6) získáme výslednou hodnotu rozšířené nejistoty měření sondou MT-
Check, tedy L ( ±	6,2	JE. 
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4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Sběr a zpracování datSběr a zpracování datSběr a zpracování datSběr a zpracování dat    

Aby bylo možné analyzovat důsledky teplotních deformací na volumetrickou přesnost, je nezbytné 
spolu svázat informace z několika zdrojů. Jedná se o soubory z měření aparaturou MT-Check, dále 
souřadnice referenčních koulí a časové průběhy veličin, které mohou korelovat s vektorem 
deformace. Tím jsou myšleny teploty hlavních zdrojů tepla, teploty okolí a pracovního prostoru 
stroje, měřené výkony na jednotlivých motorech a otáčky. 

Pro časový záznam těchto veličin byla zvolena aparatura compactRIO společnosti National 
Instruments, která využívá principu zásuvných modulů (karet řady C). Tyto moduly souží pro 
měření různých veličin, nebo je lze použít pro komunikaci s jinými zařízeními prostřednictvím 
standardních protokolů. Jedním s těchto protokolů je Profibus DP, který dnes využívá řada řídicích 
systémů obráběcích strojů. Díky tomu je možné compactRIO využít i k záznamu údajů z těchto 
systémů. 

Pro zpracování informací z měření byl v prostředí Matlab vytvořen software „TEVOR“ (schéma viz 
Obr. 40). TEVOR umožňuje importovat data z aparatury MT-Check, rozpoznat v datech okamžik 
měření v referenčním bodě a na základě NC programu svázat toto měření s konkrétním bodem. 
Dále umožňuje data interpolovat tak, aby byl vytvořen časový průběh změny vektoru deformace 
v každém referenčním bodě. Tyto průběhy jsou následně synchronizovány se záznamy z ústředny 
compactRIO. Během měření je zaznamenáván i údaj o deformaci mezi rotorem a statorem, který 
je součástí datového souboru ústředny compactRIO. Tuto deformaci je možné přičíst k výslednému 
vektoru deformací v jednotlivých referenčních bodech.  

Z takto konzistentních dat je možné vytvářet pomocí TEVORu vizualizace, nebo je exportovat do 
formátu prostředí programu Matlab pro další výpočty a analýzy. 

 

Obr. 40: Sběr dat v rámci testování tepelných vlivů na volumetrickou přesnost strojů. 
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 Shrnutí 

Byla navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru 
malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda využitelná pro rychlá měření 
teplotně neustálených stavů stroje. Nabízí možnosti komplexního testování teplotních vlivů na 
změnu přesnosti pětiosých frézovacích strojů. V porovnání se standardním postupem dle normy 
ISO 230-3 [53535353] lze deformace vyvolané teplotně mechanickým chováním stroje měřit v celém 
objemu pracovního prostoru. Předpoklad nehomogenity rozložení odchylek nástroje vůči obrobku 
způsobený teplotně mechanickým chováním stroje bude ověřen v následující kapitole (kapitola 5) 
předložené disertační práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Morávek  Disertační práce 

-47- 
 

5.5.5.5. Aplikace navržené metody na měření změny Aplikace navržené metody na měření změny Aplikace navržené metody na měření změny Aplikace navržené metody na měření změny 
volumetrické přesnosti při teplotně neustáleném volumetrické přesnosti při teplotně neustáleném volumetrické přesnosti při teplotně neustáleném volumetrické přesnosti při teplotně neustáleném 
stavu obráběcího strojestavu obráběcího strojestavu obráběcího strojestavu obráběcího stroje    

Následující kapitola uvádí postup a výsledky realizovaných zkoušek, testujících změny volumetrické 
přesnosti při teplotně neustálených stavech obráběcího stroje. Pro testování bylo užito metody 
navržené v kapitole 4. Výsledky uvedených testů jsou rovněž dostupné v autorových publikacích 
[54545454] a [55555555]. 

Úkolem realizovaných testů bylo určení vlivu jednotlivých vnitřních zdrojů tepla obráběcího stroje 
na změnu jeho volumetrické přesnosti. Dále byl testován vliv variace teploty okolí na změnu 
přesnosti testovaného stroje. 

 Postup a okolnosti realizovaných testů 

Testy byly realizovány na pětiosém frézovacím centrum se svislou osou vřetena MCU 630 firmy 
KOVOSVIT MAS. Jedná se o stroj typu horní gantry s kolébkou a otočným stolem. Uspořádání 
strojních os je v konfiguraci CAFYXZ, viz Obr. 41. Důležité parametry testovaného stroje jsou 
shrnuty v Tab. 3. 

 

 

Obr. 41: Struktura testovaného stroje MCU 630. 
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Tab. 3: Parametry testovaného stroje. 

Řídicí systém Heidenhain iTNC 530 HSCI 

Upínací kužel ISO 50 

Otáčky vřetena  [min-1] 20 ~ 10 000  

Výkon vřetena [kW] 20/26 

Zdvih v ose X [mm] 700 

Zdvih v ose Y [mm] 820 

Zdvih v ose Z [mm] 550 

Zdvih v ose A [°] -30 ~ 120 

Zdvih v ose C [°] neomezeně 

 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Rozmístění teplotních čidelRozmístění teplotních čidelRozmístění teplotních čidelRozmístění teplotních čidel    

Během testů byl stroj osazen teplotními odporovými senzory (typ Pt100, třída přesnosti A, 
3850  ppm/°C dle ČSN IEC 751), umístěnými v blízkosti vnitřních zdrojů tepla, jako jsou motory, 
kuličkové šrouby a matice pohybových os. Celkem bylo na stroj umístěno 14 teplotních snímačů. 
Schéma rozmístění snímačů je znázorněno na Obr. 42. 

 

Obr. 42: Schématické znázornění rozmístění teplotních čidel na testovaném stroji. 
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Za účelem sběru většího množství dat řídicího systému stroje je použita průmyslová sběrnice 
Profibus. Propojení ústředny compactRIO s řídicím systémem stroje je realizováno přes PROFIBUS 
modul (modul řady C viz http://www.ni.com/pdf/products/us/cat_profibus_interfaces.pdf) Ten je 
kompatibilní se všemi typy PAC CompactRIO a měřícími ústřednami CompactDAQ). 

Přes komunikaci pomocí průmyslové sběrnice Profibus jsou do compactRIO ukládány zejména 
údaje o aktuálním stavu pohonů, tj. otáčky, posuvové rychlosti, zatížení jednotlivých os, příkony 
atd. Dále se jednalo o důležité teploty, vyčítané z řídicího systému stroje, z teplotních čidel, která 
jsou na strojích instalována standardně včetně teplot motorů. Výhodou použití platformy 
compactRIO je, že měření (stažení dat) může probíhat i na dálku s využitím FTP či webserveru. 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Uspořádání měřicí aparaturyUspořádání měřicí aparaturyUspořádání měřicí aparaturyUspořádání měřicí aparatury    

Pro měření bylo užito artefaktu UMTK-1620 s 11 koulemi a celkovou délkou 500 mm. Artefakt byl 
pomocí osy C orientován do třech pozic (C=0°, C=120° a C=240°). Z časových důvodů bylo 
měřeno pouze 5 vybraných koulí pro každou pozici artefaktu. Znázornění artefaktu na testovaném 
stroji je uvedeno na Obr. 43. Souřadnice jednotlivých koulí v souřadném systému stroje (MCS) jsou 
uvedeny v Tab. 4. V tomto uspořádání, při posuvové rychlosti 2000 mm/m trval celý měřicí cyklus 
4 minuty a 20 vteřin. Což je pro zachycení okamžitého teplotního stavu dostatečné. 

 

Obr. 43: Uspořádání měřicí aparatury na stroji 
MCU630, měřené koule vyznačeny červeně. 

Tab. 4: CMS souřadnice jednotlivých koulí. 

Koule X Y Z 

1 -164,531 -119,472 384,562 

2 -48,664 -39,014 334,51 

3 28,57299 14,978 301,276 

4 105,917 68,766 267,958 

5 221,783 149,631 217,828 

6 -18,916 201,456 384,572 

7 -8,10001 60,808 334,523 

8 -0,58101 -33,13 301,292 

9 6,708994 -127,057 267,975 

10 17,87699 -267,91 217,849 

11 185,2 -84,537 384,563 

12 57,75499 -24,068 334,512 

13 -27,512 16,061 301,279 

14 -112,654 56,385 267,961 

15 -240,451 116,65 217,832 
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5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Testovací režimyTestovací režimyTestovací režimyTestovací režimy    

Na stroji byla realizována řada testovacích režimů, při nichž byly dlouhodobě spouštěny jednotlivé 
vnitřní zdroje tepla. Rovněž byl realizován test vlivu variace teploty okolí na změnu přesnosti 
testovaného stroje.  

Postupně byl testován vliv rotace vřetene při nízkých i vysokých otáčkách, pohyb jednotlivými 
strojními osami, interpolace dvou lineárních os spolu s rotací vřetene a volumetrické ETVE (ETVE 
podrobně v odstavci 5.2.5). Podmínky jednotlivých testů jsou shrnuty v Tab. 5 až Tab. 7. 

Během testů stroj vykonával mimo zatěžovacích pohybů ještě měřící pohyby nutné k polohování 
na jednotlivé koule. Měřicí pohyby byly vykonávány posuvovou rychlostí 2000 mm/min. Tyto 
pohyby nemají významnější důsledky na zvyšování teploty pohonů os. Nicméně vlivem pohybů 
dochází k zahřívání vedení a následné tvorbě deformací. Ty jsou ovšem zanedbatelné v porovnání 
s deformacemi způsobenými hlavními tepelnými zdroji. 

Tab. 5: Parametry testů při zatěžování vřetenem. 

Zátěž  Vřeteno Vřeteno 

Otáčky [min-1] 500 7500 

Zátěž-doba trvání [hod] 10 10 

Zátěž-odečet deformací [min] 10 10 

Chladnutí-doba trvání [hod] 12 12 

Chladnutí-odečet deformací [min] 10 10 

 

Tab. 6: Parametry testů při zatěžování pohybem v jednotlivých osách. 

Zátěž  Osa X Osa Y Osa Z Osa A Osa C 

Posuv [m/min] 10 000 10 000 10 000 3 000 10 000 

Rozsah pohybu [mm],[°] 600 600 570 150 360 

Zátěž-doba trvání [hod] 10 10 10 15 15 

Zátěž-odečet deformací [min] 15 15 15 15 15 

Chladnutí-doba trvání [hod] 12 12 12 15 15 

Chladnutí-odečet 

deformací 

[min] 10 10 10 10 10 
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Tab. 7: Parametry testů při zatěžování kruhovou interpolací a kruhovou interpolací v kombinaci s 
vřetenem. 

Zátěž  Kruh. interpolace + vřeteno 

Otáčky [min-1] 7500 

Posuv [m/min] 10 000 

Rozsah pohybu [mm] 600 (průměr kružnice) 

Zátěž kruh. interpolace doba trvání [hod] 15 

Zátěž kruh. interpolace odečet deformací [min] 15 

Zátěž kruh. interpolace + rotace - doba trvání [hod] 15 

Zátěž kruh. interpolace + rotace - odečet 

deformací 

[min] 15 

Chladnutí-doba trvání [hod] 15 

Chladnutí-odečet deformací [min] 10 
 

Tab. 8: Parametry testu volumetrické ETVE. 

Zátěž  ETVE, pouze polohování na jednotlivé koule 

Doba trvání [hod] 43 

Odečet deformací [min] 10 

 

 Výsledky provedených experimentů 

Následující kapitola uvádí výsledky realizovaných testů, provedených za účelem zjištění vlivu 
dlouhodobého působení jednotlivých vnitřních zdrojů tepla na degradaci volumetrické přesnosti 
testovaného stroje. Postupně byl testován vliv rotace vřetene při nízkých i vysokých otáčkách, 
pohyb jednotlivými strojními osami, interpolace dvou lineárních os spolu s rotací vřetene a 
volumetrické ETVE.  

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Vliv rotace vřeteneVliv rotace vřeteneVliv rotace vřeteneVliv rotace vřetene    

Před roztočením vřetene na 7500 ot/min vykonával stroj 12 hodin pohyby nutné k odměřování 
deformací, aby došlo k teplotnímu ustálení a odměřovací pohyby neměly vliv na změnu velikosti 
deformací. Samotný test obsahoval deset hodin záhřevu konstantními otáčkami vřetene (7500 
ot/min), pak následovalo 12 hodin chladnutí. 
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Obr. 44: Průběhy teplot při rotaci 7500 ot/min a následném chladnutí. 

 

 

Obr. 45: Průběh deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – test rotace 
vřetene 7500 ot/min. 
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Graf na Obr. 44 demonstruje, jakým způsobem je distribuováno teplo z vřetene do konstrukce 
stroje a jeho okolí. Teplo postupuje od vřeteníku dále do konstrukce a projeví se i na teplotním 
čidle umístěném na matici osy Z (červená křivka na Obr. 44). Zvýšení teploty je přibližně o 5 °C. Na 
teplotním senzoru příčníku TPRICNIK se již teplo z vřetene neprojeví. Z toho lze předpokládat, že 
deformace bude způsobena především změnou proporcí vřeteníku vlivem záhřevu. Ten se 
pohybuje jako celek a tudíž i deformace by měla být stejná v celém pracovním prostoru. Jediné, 
jak se může rotace vřetene projevit na volumetrické rozdílnosti deformací, je změnou proporcí 
vedení osy Z nebo pravítek. 

Maximální deformace způsobené vlivem rotace vřetene přesahují v průběhu experimentu místy 
hodnotu 100 µm (Obr. 45). Volumetrická rozdílnost těchto teplotních deformací se vzhledem 
k jejich velikostem příliš neliší. Pokud se podíváme podrobněji na situaci ve vybraném časovém 
okamžiku po sedmé hodině záhřevu, jak je zobrazeno na Obr. 46 (tento okamžik je v podobě 
čárkovaných svislých čar zanesen do grafů předešlých - Obr. 44 a Obr. 45), můžeme pozorovat 
jistou polohovou závislost na souřadnici Z. Maximální rozdíl mezi teplotními deformacemi 
dosahuje místy 10 µm.  Průběh rozdílu teplotních deformací je však značně nahodilý a nelze v něm 
pozorovat souvislost s rotací. Pokud k volumetrické rozdílnosti deformací přispívá zahřívání vedení 
osy Z, patrně nebude tento příspěvek větší než pár jednotek µm. 

 

Obr. 46: Prostorové znázornění vektorů deformace - ustálení, rotace vřetene 7500 ot/min. 

[µm] 
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Obr. 47: Průběhy teplot při rotaci 500 ot/min a následném chladnutí. 

 

Obr. 48: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) - rotace 
vřetene 500 ot/min. 
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Důvodem, proč se neustálil rozdíl v deformacích na nule, může být nárůst okolní teploty v průběhu 
chladnutí, nebo pokračující pomalé šíření tepla konstrukcí stroje. Studování těchto jevů by bylo 
ovšem velmi náročné, ať už z důvodů časových, nebo požadavků na počet teplotních čidel. 

Druhý test zkoumající vliv zahřívání vřetene probíhal za rotace 500 ot/min. Zajímavé je, že přesto, 
že měřené teploty (Obr. 44 a Obr. 47) se příliš nemění, nárůst deformací při nižších otáčkách je 
výrazně nižší. Vzájemný posun statoru vůči rotoru v ose Z po zahřátí dosahuje při testu 
s 7500 ot/min hodnoty cca 40 µm, zatímco v případě nižších otáček je to pouze cca 20 µm viz 
Obr. 49. 

 

 

Obr. 49: Rozdíl změřené deformace v ose Z mezi rotorem a statorem při testu s konst. otáčkami 500 
ot/min (nahoře) a 7500 ot/min (dole). 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Vliv lineárních pohonůVliv lineárních pohonůVliv lineárních pohonůVliv lineárních pohonů    

Zásadní otázkou, při návrhu experimentů bylo, jak nastavit časové intervaly zatěžování a 
odměřování teplotně vyvolaných deformací. Oproti standardnímu měřením dle ISO 230-3 [13131313], 
kdy je měřeno pouze jedné, resp. dvou pozicích je měřicí cyklus časově náročnější (necelých 5 
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minut). Samotný test tedy spočíval v 10-ti minutovém zahřívání (Tab. 6) a poté následoval 5-ti 
minutový měřicí cyklus. Během odměřování dochází k chladnutí stroje a stroj se během 
volumetrických testů nepodařilo zahřát tolik, jako při testech během nichž docházelo 
k odměřování pouze v jednom bodě (viz schéma měření dle Obr. 29, odpovídající zkouškám dle 
[53535353]), kdy se teplota pohonů zvýšila až o 40 °C (viz Obr. 50 nahoře). V případě volumetrických 
měření se teplota pohonů zvýšila pouze v rozmezí od 10 °C do 20 °C (viz Obr. 52, Obr. 55 a Obr. 
58). Zároveň maximální velikost deformací je během volumetrického měření zhruba poloviční (viz 
Obr. 53, Obr. 56 a Obr. 59) v porovnání s deformacemi zjištěnými při měření dle ISO 230-3 [53535353], 
viz Obr. 50 dole. 

Výsledky testu zkoumajícího změnu přesnosti stroje od teplotního zatěžování pohonem osy X jsou 
znázorněny na Obr. 52 až Obr. 51. Je patrné, že jak teploty na pohonu osy X (Obr. 52), tak 
vyvolané deformace v jednotlivých měřených bodech (Obr. 53) nedosahují takových hodnot, jako 
při standardním testu dle ISO 230-3 [53535353].  

 

Obr. 50: Měření teplot a teplotních deformací způsobených pohyby lineárních os X,Y a Z – měřeno 
pomocí klasického měření v jednom bodě pracovního prostoru stroje, dle postupu ISO 230-3 [53]. 
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Z průběhu teplotních deformací na Obr. 53 je patrné, že ke změně prostorové přesnosti stroje 
dochází především v rovině YZ, přičemž ve směru X jsou zjištěné odchylky jen velmi malé. To je 
způsobeno především symetrickou portálovou konstrukcí stroje. Patrně dochází ke kroucení 
příčníku vlivem nesymetrického prohřívání od vedení a pohonu osy X, díky tomu se celá skupina 
vřeteníku natáčí podél osy X. Tato skutečnost je dobře patrná z prostorového znázornění vektorů 
deformací po necelých 10 hodinách zatěžování, viz Obr. 51.  

Z průběhu teplot na Obr. 52 je patrné, že došlo k ustálení přibližně po 7 hodinách zatěžování, 
v případě deformací (Obr. 53) tomu tak nebylo. Je zřejmé, že se teplo od pohonu osy X šířilo dále 
do nosné struktury stroje. Obr. 53 dole ukazuje průběh rozdílu nejmenší a největší deformace 
v jednotlivých bodech měření. K největším rozdílům došlo ve směru Y a Z (cca 10 µm), což 
koresponduje i s výše popsaným faktem, že největší deformace se odehrávají v rovině YZ, zatímco 
ve směru X jsou deformace téměř zanedbatelné. 

Obr. 51 pak naznačuje, že směr vektorů deformace v jednotlivých bodech je téměř stejný a vektory 
se liší pouze svou velikostí. Jak již bylo zmíněno výše, tento jev lze přisuzovat především 
symetričnosti konstrukce testovaného stroje. 

 

Obr. 51: Prostorové znázornění vektorů deformací po necelých 10 hodinách zatěžování pohybem ve 
směru osy X. 

 

[µm] 



Martin Morávek  Disertační práce 

-58- 
 

 

Obr. 52: Průběhy teplot při zatěžování pohyby ve směru osy X. 

 

Obr. 53: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – 
zatěžování pohyby ve směru osy X. 
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Teplotní zatěžování testovaného stroje pohybem osy Y vyvolalo co do velikosti přibližně stejné 
deformace jako zátěž pohybem v ose X, viz Obr. 56. Rovněž se větší část deformací odehrála 
v rovině YZ, přičemž ve směru X byly zjištěné deformace menší, jak je znázorněno na Obr. 54. 

Dobře patrná je ovšem skutečnost, že směry prostorových vektorů, znázorňujících deformace 
měřené po cca 10 hodinách zatěžování se v jednotlivých měřených bodech liší. Rozdílné směry 
vektorů deformace lze pozorovat především v rovinách XY a YZ. 

Lze předpokládat, že je to způsobeno opět určitou deformací příčníku, případně bočnic portálu. 
Pravděpodobně došlo k prohnutí příčníku v rovině XY a XZ. Průběh teplot na pohonu osy Y 
znázorňuje graf na Obr. 55., k ustálení došlo opět po cca 7 hodinách zatěžování. 

 

Obr. 54: Prostorové znázornění vektorů deformací po necelých 10 hodinách zatěžování pohybem ve 
směru osy Y. 

 

[µm] 
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Obr. 55: Průběhy teplot při zatěžování pohyby ve směru osy Y. 

 

Obr. 56: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – 
zatěžování pohyby ve směru osy Y. 
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Výsledky testu při teplotním zatěžování nosné struktury stroje pohybem osy Z znázorňují Obr. 58 
až Obr. 57. Průběh teplot pohonu osy Z a teploty okolí znázorněných na Obr. 58 ukazuje, že 
k ustálení došlo zhruba po 6 hodinách zatěžování, přičemž nárůst teploty činil cca 8° C. 

Zajímavý je však propad teploty okolí o přibližně 4°C. Tento jev pravděpodobně souvisí i s poněkud 
nestandardním průběhem průměrné velikosti deformace na Obr. 59 nahoře. Je zde patrný určitý 
skok v průběhu deformací ve všech směrech zhruba ve čtvrté hodině zatěžování a dále pak nárůst 
a opětovný pokles deformace ve směru osy Z během chladnoucí fáze testu. Toto chování lze 
pravděpodobně přisoudit výpadku klimatizace v hale, kde byl stroj umístěn (viz pokles teploty okolí 
na Obr. 58). Je tedy třeba počítat s určitým zkreslením výsledků od změny teploty okolí.  

Z prostorového znázornění vektoru deformace v jednotlivých měřených bodech po 10 hodinách 
zatěžování (Obr. 57) je patrné, že největší deformace se odehrály ve směru Y a částečně také ve 
směru Z. Ve směru X došlo k výrazně menším deformacím, které však nabývají rozdílných hodnot 
a způsobují tak rozdílný směr vektorů deformace v jednotlivých bodech měření. 

 

Obr. 57: Prostorové znázornění vektorů deformací po necelých 10 hodinách zatěžování pohybem ve 
směru osy Z. 
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Obr. 58: Průběhy teplot při zatěžování pohyby ve směru osy Z. 

 

Obr. 59: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – 
zatěžování pohyby v ose Z. 
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5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Vliv pohonů rotačních osVliv pohonů rotačních osVliv pohonů rotačních osVliv pohonů rotačních os    

Zatěžování pohybem osy A, tedy kolébkou došlo i po 15 hodinách jen k velmi malému ohřevu 
nosné struktury stroje. Průběhy teploty uložení kolébky na levé a pravé straně (Obr. 61) víceméně 
sledují průběh teploty okolí. Zároveň i deformace vyvolané teplotním zatěžováním od pohybu osy 
A dosahují výrazně menších hodnot než v případě teplotního zatěžování pohyby v lineárních 
osách. Lze tedy konstatovat, že teplotní zatěžování pohybem kolébky nijak zásadně neovlivňuje 
přesnost práce testovaného stroje. Zároveň nutno podotknout, že se jednalo o pohyby bez 
zatížení, v případě umístění hmotného obrobku na stůl stroje může dojít k výrazně většímu 
teplotnímu zatížení testovaného stroje. 

 

Obr. 60: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – 
zatěžování pohybem osy A - kolébka. 
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Vliv teplotního zatěžování na změnu přesnosti stroje pohybem osy C je patrný z Obr. 63 a Obr. 
62. Oproti teplotnímu zatěžování pohybem osy A došlo v případě osy C zhruba k dvojnásobné 
deformaci. Dominantní deformace se odehrály ve směru osy Z. Deformace ve směru osy X a Y lze 
považovat za téměř zanedbatelné. Deformace ve směru osy X a Y způsobily pouze malé odchylky 
ve směru vektorů deformace, viz Obr. 62. Z výsledků testu teplotního zatěžování pohybem osy C 
lze usuzovat, že otočný stůl se deformuje jako celek, kdy dochází především k posunutí ve směru 
osy Z, přičemž velikost a směr deformací zjištěných v jednotlivých měřených bodech se příliš 
nemění. 

 

Obr. 61: Průběhy teplot při zatěžování pohyby kolébky – osa A. 

 

Obr. 62: Prostorové znázornění vektorů deformací po necelých 15 hodinách zatěžování pohybem ve 
směru osy C. 

[µm] 
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Obr. 63: Průběh teplotních deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole) – 
zatěžování pohybem osy C – otočný stůl. 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. Kombinace vlivů pohonů os a vřeteneKombinace vlivů pohonů os a vřeteneKombinace vlivů pohonů os a vřeteneKombinace vlivů pohonů os a vřetene    

Komplexní test kombinující vliv teplotního zatěžování z více vnitřních zdrojů spočíval v zatěžování 
nejprve pohybem os X a Y, kdy osy vykonávaly kruhovou interpolace. Po 15 hodinách byla přidána 
rotace vřetene při 7500 ot/min. Z grafu na Obr. 64 znázorňujícím průběh teplot je patrné, že 
teploty pohonů os X a Y vzrostly přibližně o 10° C, přičemž k ustálení došlo po pěti hodinách 
zatěžování. Po roztočení vřetene došlo již po dvou hodinách k ustálení teploty motoru, přičemž 
nárůst činil 35° C.  
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Obr. 64: Průběhy teplot při kombinaci zatěžování rotace vřetene a kruhovou interpolací v rovině XY. 

 

Obr. 65: Prostorové znázornění vektorů deformací - při kombinovaném zatěžování rotací vřetene a 
kruhovou interpolací v rovině XY – okamžik po třech hodinách rotace. 

[µm] 
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Průběh zjištěných deformací během celého testu je znázorněn na Obr. 66. Před roztočením vřetene 
byla velikost deformací okolo 20 µm ve směru Y a Z. Deformace ve směru osy X byly opět výrazně 
menší. Rozdíl mezi maximální a minimální deformací v jednotlivých bodech měření, znázorněný 
na Obr. 66 dole činil v tomto okamžiku přibližně 10 µm ve všech směrech souřadného systému 
stroje. Při rotaci vřetena došlo přibližně po 3 hodinách k výraznému nárůstu deformace ve směru 
osy Z. Nárůsty deformací byly stejné ve všech měřených bodech, což odpovídá i testu, kdy byl 
zkoumán vliv zatěžování pouze rotací vřetena. Nárůst deformací je patrný rovněž ve směru X a Y. 
Rozdíl ve velikosti deformace v jednotlivých měřených bodech činil po 30 hodinách testu přibližně 
15 µm (viz Obr. 66 dole). 

 

Obr. 66: Statistika deformací - kombinované zatěžování rotace vřetene a kruhovou interpolací 
v rovině XY. 
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Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že rotace vřetene má dominantní vliv na změnu 
přesnosti stroje. Teplotní zátěž od pohonu lineárních a rotačních os má výrazně menší vliv na 
změnu přesnosti. Důležité ovšem je, že deformace vyvolané teplotním zatěžováním pohybem 
strojních os způsobují nesymetrické změny přesnosti stroje v rámci celého objemu pracovního 
prostoru. 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. Volumetrické ETVEVolumetrické ETVEVolumetrické ETVEVolumetrické ETVE    

ETVE (z anglického environmental temperature variation error) [53535353] je kalibrační měření pro popis 
reakce stroje (deformací v místě nástroje) na změnu okolní teploty. Toto měření se standardně 
provádí podle normy ISO 230-3 [53535353]. Vzhledem k povaze navržených testů ovšem tuto normu 
není možné dodržet, jelikož stroj během měření nezůstává v klidu (strojem se pohybuje z důvodu 
najíždění na koule během měřících cyklů). Dalším odchýlením od normy je to, že motor vřetene 
nebyl ve vazbě. Stroj se nacházel v klimatizované hale a teplota vzduchu zde kolísala v rozmezí ±2 
°C. Toto měření je tedy více experimentem, který spíše vypovídá o tom jaké důsledky má samotná 
měřící metoda na volumetrickou přesnost, než o samotném důsledku změny okolní teploty na 
přesnost stroje. Stroj byl před spuštěním měření vytemperován s pohony os ve vazbě. 

Graf na Obr. 67 zobrazuje průběhy teplot během tohoto měření. Lze si zde povšimnou, že teplota 
motoru Z se v průběhu měření měnila jen velmi pozvolna. Motor ponechaný ve vazbě se tedy hřeje 
prakticky stejně jako motor konající pomalé pohyby (nutné z důvodu provedení měřících cyklů viz 
výše). Situace na pohonech ostatních os byla obdobná. Teplota na matici osy Z, částečně koreluje 
s teplotou okolí. Od počátečního stavu teplota matice osy Z mírně narůstá. To lze pravděpodobně 
přisoudit zahřívání ložisek v mechanismu pohonu zmíněné osy. 

 

Obr. 67: Průběh teplot během testu volumetrické ETVE. 



Martin Morávek  Disertační práce 

-69- 
 

Maximální deformace se ve všech osách blíží k 20 µm, jak je patrné na Obr. 69. Pokud chceme 

separovat vliv pomalých pohybů na měření je nutné před začátkem experimentu provést zahřívací 
cyklus obdobné délky. Propad ve velikosti deformací po 15 hodině je patrně způsoben poklesem 
okolní teploty (viz červené křivka na Obr. 67 reprezentující teplotu okolí). Maximální rozdíl 
deformací v jeden okamžik v jednotlivých bodech se blíží hodnotě 10 µm ve všech osách (Obr. 67 
dole). Pokud bychom chtěli zohlednit deformace způsobené pomalými pohyby při tvorbě 
kompenzací, je nutné přihlédnout k prostorovým souřadnicím. Průběh průměrných deformací 
sleduje průběh teploty na matici osy Z. Ta se mění řádově jen o několik málo jednotek stupňů. 
V momentě, kdyby měl být použit jako vstup do kompenzačního modelu teplotních chyb stroje, 
bylo by vhodné zavrtat teplotní senzor (senzor byl na povrch stroje pouze nalepen), aby nebyl 
náchylný na změnu okolní teploty. Citlivostí teplotních čidel na rušivé vlivy (jako je změna teploty 
okolí) v závislosti na jeho umístění (na povrch, pod povrch, s izolací, či bez ní) se zabývá publikace 
[59595959].  

 

Obr. 68: Prostorové znázornění vektorů deformace - Fáze 1; ETVE. 

Graf na Obr. 68 znázorňuje vektor deformací po ustálení (mezi 14 hod a 15 hod). Obr. 70 pak to 
samé během 25. hodiny testu. Tyto okamžiky testu, jsou vyznačeny v podobě čárkovaných svislých 
čar v časových grafech (Obr. 67 a Obr. 69) a označeny jako Fáze 1 a Fáze 2. Souřadný systém X, 
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Y, Z na Obr. 67 a Obr. 69 odpovídá souřadnému systému stroje X,Y,Z. Vektory uprostřed 
pracovního prostoru mají přibližně stejný směr i velikost. Rozdílné jsou pouze vektory krajní. To se 
projeví i ve statistickém přiblížení, kdy střední odchylka mezi deformacemi v maximu přesáhne 
2 µm (střední graf na Obr. 69), zatímco maximální rozdíl mezi odchylkami je pětkrát větší (Obr. 
69 dole). 

 

Obr. 69: Průběh deformací (nahoře), směrodatná odchylka (střed) a rozdíl (dole), test ETVE. 
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Obr. 70: Prostorové znázornění vektorů deformace - Fáze 2; ETVE. 

 

 Shrnutí poznatků degradace volumetrické přesnosti při 
teplotně neustáleném stavu 

Aplikace vyvinuté metody včetně získaných výsledků uvedených v kapitole 5 vychází z autorových 
publikací [54545454] a [55555555]. Praktické využití vyvinuté metody je prezentováno v autorově publikaci [56565656]. 
Je zde prezentována možnost extrapolace odchylek do celého objemu pracovního prostoru 
tříosého frézovacího stroje. Odchylky použité pro výpočty byly získány metodou vyvinutou 
v předložené disertační práci, viz kapitola 4.    

Bylo realizováno testování tepelných vlivů na změnu volumetrické přesnosti obráběcího stroje 
včetně vyhodnocení výsledků ve vyvinutém softwarovém prostředí. Metoda je aplikovatelná na 
široké spektrum obráběcích strojů frézovacího typu. Princip metody spočívá v měření polohy 
středu referenčních koulí pomocí zařízení MT-Check, neboli samocentrovatelné hlavy. Referenční 
koule mohou být umístěny buď na artefaktu, nebo samostatně prostřednictvím modulárního 
měřicího rámu (podrobně viz kap. 4.2.1). Poloha středu referenčních koulí je během testu 
průběžně zaznamenávána v určitých intervalech. Rovněž je během testu snímána teplota okolí, 
teplota stěžejních komponent a vybraných pozic nosné konstrukce stroje a dále jsou vyčítány 
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důležité parametry z řídicího systému stroje (ve zprávě je popsáno vyčítání pomocí průmyslové 
sběrnice Profibus). Pro zpracování dat z měření byl vytvořen software TEVOR (kap. 4.2.3). TEVOR 
umožňuje import dat z jednotlivých zdrojů, jejich časovou synchronizaci a jejich další použití pro 
tvorbu vizualizací či jejich export pro další zpracování. 

Vyvinutá metoda byla úspěšně otestována na pětiosém frézovacím centru MCU 630. V rámci 
provedených testů byl zkoumán vliv jednotlivých vnitřních zdrojů tepla na změnu volumetrické 
chyby testovaného stroje. Zkoumán byl vliv rotace vřetene při nízkých a vysokých otáčkách, pojezd 
jednotlivými strojními osami a interpolační pohyby strojních os spolu s rotací vřetene. Rovněž byla 
provedena volumetrická obdoba zkoušky ETVE. 

Na základě výsledků měření lze konstatovat, že v určitých případech dochází vlivem změny teploty 
nosné struktury stroje k nesymetrickým deformacím, které způsobí nerovnoměrnou změnu 
volumetrické chyby v rámci celého pracovního prostoru stroje. V určitých případech dochází nejen 
k rozdílu ve velikosti, ale i ve směru zjištěných deformací v jednotlivých měřených bodech. 

V případě tepelného zatěžování stroje rotací vřetene jsou změny téměř stejné v celém objemu 
pracovního prostoru. Tento fakt je způsoben především omezenou distribucí tepla od rotujícího 
vřetena do konstrukce stroje a jeho okolí, viz Obr. 44. Teplo od pohonu elektro-vřetena postupuje 
do vřeteníku a dále do konstrukce stroje. Projeví se na teplotním čidle, umístěném na matici osy Z 
(červená křivka na Obr. 44), ovšem teplota příčníku (TPRICNIK) se již téměř nemění. Lze tedy 
konstatovat, že vlivem teplotního zatěžování způsobeného rotací vřetena dochází především ke 
změně proporcí samotného vřetena a vřeteníku. Vřeteník se po příčníku pohybuje jako celek a díky 
tomu je i deformace víceméně stejná v celém pracovním prostoru. Maximální deformace 
způsobené vlivem rotace vřetene dosáhly místy hodnoty přesahující 100 µm a to téměř výhradně 
ve směru osy Z (Obr. 45). Odlišnost ve velikosti zjištěných deformací v jednotlivých měřených 
bodech dosahuje zhruba 10%, přičemž směr posunutí je v zásadě stejný pro všechny měřené body. 
Průběh ve velikosti rozdílu teplotních deformací v jednotlivých měřených bodech je ale značně 
nahodilý a nelze v něm pozorovat souvislost s rotací. Pokud k volumetrické rozdílnosti deformací 
přispívá zahřívání vedení osy Z, patrně nebude tento příspěvek větší než pár jednotek µm. Při 
porovnání obou testů vlivu tepelného zatěžování od rotace vřetena (7500 ot/min a 500 ot/min) je 
patrné, že měřené teploty (Obr. 44 a Obr. 47) se příliš nemění a nárůst deformací při nižších 
otáčkách je výrazně nižší. Vzájemný posun statoru vůči rotoru v ose Z je v případě nízkých otáček 
zhruba poloviční vůči posunu při vysokých otáčkách. 

Oproti tomu, při zatěžování pojezdem strojními osami jsou patrné rozdíly ve velikosti a směru 
vektoru volumetrické chyby v jednotlivých měřených bodech. Ve všech případech teplotního 
zatěžování pohybem lineárních strojních os (viz odstavec 5.2.2) je patrná dominantní deformace 
v rovině YZ. Velikost deformace ve směru Y a Z dosáhly v některých bodech hodnoty až 25 µm. 
Deformace ve směru osy X nebyly tak výrazné, jejich rozdílné hodnoty však ve výsledku způsobují 
rozdílný směr vektoru deformace v jednotlivých bodech měření, viz prostorové znázornění na Obr. 
51, Obr. 54 a Obr. 57. Velikost vektorů deformace v jednotlivých měřených bodech dosahovala až 
35 µm, přičemž rozdílný byl i směr vektorů.  
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Teplotní zatěžování pohybem rotačních strojních os A a C má v zásadě menší vliv než v případě os 
lineárních. Z výsledků je patrné že, teplotní zatěžování pohybem osy A způsobuje jen velmi malé 
deformace. Kolébka je uložena v masivních bočnicích portálu, které se prohřívají velmi pozvolna. 
Díky symetrické konstrukci stroje se navíc deformace zjištěné v jednotlivých bodech příliš neliší 
velikostí ani směrem. Teplotní zatěžování rotací osy C vyvolalo deformace především ve směru osy 
Z, deformace ve směru X a Y lze v tomto případě považovat za zanedbatelné. Velikost a směr 
deformací se v jednotlivých měřených bodech příliš neliší. Osa C se tedy chová obdobně jako 
vřeteno s tím rozdílem, že vyvolané deformace jsou výrazně menší. 

Komplexnější teplotní zatěžování v podobě kruhové interpolace os X a Y a následné roztočení 
vřetena ukázalo, že dominantní vliv na změnu přesnosti stroje v průběhu testu má teplotní zátěž 
od rotace vřetena. Po 15 hodinách kruhové interpolace os X a Y, v okamžiku před roztočením 
vřetene byla velikost deformací okolo 20 µm ve směru Y a Z. Deformace ve směru osy X byly opět 
výrazně menší. Rozdíl mezi maximální a minimální deformací v jednotlivých bodech měření, 
znázorněný na Obr. 66 dole činil v tomto okamžiku přibližně 10 µm ve všech směrech souřadného 
systému stroje. Roztočením vřetena došlo k výrazným změnám v průběhu deformací ve všech 
směrech. Přibližně po 3 hodinách rotace došlo k nárůstu deformace ve směru osy Z. Nárůst byl 
stejný ve všech měřených bodech, což odpovídá i testu, kdy byl zkoumán vliv zatěžování pouze 
rotací vřetena. Nárůst deformací je patrný rovněž ve směru X a Y. Rozdíl ve velikosti deformace 
v jednotlivých měřených bodech činil po 30 hodinách testu přibližně 15 µm (viz Obr. 66 dole). 

Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že rotace vřetene má dominantní vliv na změnu 
přesnosti stroje. Deformace vyvolané teplotním zatěžováním od rotace vřetene jsou 
několikanásobně větší než v případě teplotního zatěžování pohybem strojními osami. Tyto 
deformace jsou však v zásadě stejné v celém objemu pracovního prostoru. Teplotní zátěž od 
pohonu lineárních a rotačních os vyvolává výrazně menší změnu přesnosti. Důležité ovšem je, že 
deformace vyvolané teplotním zatěžováním pohybem strojních os nejsou konstantní v celém 
objemu pracovního prostoru. Rozdíl je patrný, jak ve velikosti, tak ve směru deformací. 

Výše uvedené poznatky jasně naznačují, že metodika testování teplotně-mechanického chování 
obráběcího stroje dle ISO 230-3 [59595959] poskytuje značně zjednodušený pohled. Chyba posunutí a 
natočení nástroje vůči obrobku je dle uvedené normy uvažována v celém objemu pracovního 
prostoru stejná, protože je stanovena na základě měření pouze jednoho, respektive dvou bodů. 
Takové zjednodušení je platné pouze v případě testování vlivu teplotní zátěže od rotace vřetena. 
V případě teplotního zatěžování pohybem strojních os a to především těch lineárních, jsou 
způsobené odchylky v rámci celého objemu pracovního prostoru nesymetrické. Liší se jak velikostí, 
tak směrem. 

Navržená metoda umožňuje rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru 
malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je vhodná pro měření při teplotně 
neustálených stavech. Malým nedostatkem je pouze větší časová náročnost (stroj chladne) 
v porovnání s konvenčním měřením dle ISO 230-3 [59595959]. Časovou náročnost měřícího cyklu je 
možné ovlivnit počtem měřených bodů. 
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6.6.6.6. PostupPostupPostupPostup    pro měření apro měření apro měření apro měření a    vvvvyhodnocení yhodnocení yhodnocení yhodnocení souboru souboru souboru souboru 
geometrických odchylekgeometrických odchylekgeometrických odchylekgeometrických odchylek    

Dle stanovených cílů předložené disertační práce bude v následující kapitole uveden postup pro 
měření a vyhodnocení souboru geometrických odchylek pětiosého frézovacího stroje. Navržený 
postup by měl umožnit rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních 
geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů a to v jednom časovém bodě z hlediska 
teplotně-mechanického chování strojů (přibližně do 5 minut). Navržený postup měření a 
vyhodnocení by měl být snadno aplikovatelný na široké spektrum pětiosých frézovacích center a 
přímo poskytnout kompenzační data, která bude možné zavést do řídicího systému testovaného 
stroje. Odvození dále popsaného postupu autor prezentuje v publikaci [60606060]. 

Před samotným návrhem postupu pro měření a vyhodnocení souboru geometrických odchylek je 
třeba stanovit, které geometrické odchylky budou vyhodnocovány, případně které lze z hlediska 
jejich významnosti příspěvku na výslednou přesnost nastavení pozice a orientace nástroje vůči 
obrobku zanedbat. Zároveň je třeba přihlížet k faktu, že postup měření by měl být dostatečně 
rychlý a nenáročný na přípravu a samotné provedení. Z toho vyplývá, že celkový soubor všech 
geometrických odchylek, jež se na pětiosém frézovacím stroji vyskytují, je třeba zredukovat a vybrat 
pouze ty geometrické odchylky, jež mají na výslednou volumetrickou přesnost stroje zásadní vliv. 

Vliv jednotlivých geometrických odchylek u konkrétních kinematických konfigurací tříosých a 
pětiosých frézovacích strojů  je podrobně studován v autorových publikacích [61616161] a [62626262]. Výsledky 
zde provedených citlivostních analýz ukazují, že různé kinematické konfigurace obráběcích strojů 
jsou jinak citlivé na konkrétní geometrické odchylky. Některé geometrické odchylky lze zanedbat, 
jiné pak mají stěžejní vliv na výslednou volumetrickou přesnost stroje. Obecně však ze simulací a 
citlivostních analýz uvedených v autorových publikacích [61616161] a [62626262] vyplývá, že geometrické 
odchylky vzájemné polohy jednotlivých strojních os mají zásadní vliv na výslednou volumetrickou 
přesnost a to nehledě na kinematickou konfiguraci konkrétního stroje. Obdobné závěry lze nalézt 
i v disertační práci Svobody [22222222], zabývající se problematikou prostorové přesnosti tříosých 
frézovacích strojů při teplotně neustálených stavech. Jedním z dílčích praktických výstupů práce je 
konstatování, že odchylky kolmosti ve všech souřadných rovinách mají dominantní vliv na 
degradaci prostorové přesnosti stroje při teplotně neustáleném stavu. Tyto změny prokazatelně 
souvisí s nerovnoměrným prohříváním nosné struktury stroje během tepelného zatěžování 
testovaného stroje od vnitřních i vnějších zdrojů tepla. Svoboda [22222222] dále konstatuje, že k relativně 
velmi malým změnám došlo u odchylek polohování ve všech osách, což zpochybňuje zažitý 
předpoklad, že při tepelném zatěžování obráběcího stroje dochází k výrazné degradaci přesnosti 
polohování. Na základě těchto poznatků lze tedy určit soubor geometrických odchylek, majících 
stěžejní vliv na výslednou volumetrickou přesnost obráběcího stroje. Obecně se jedná o odchylky 
vzájemné pozice a orientace strojních os, jmenovitě tedy o odchylky kolmosti mezi lineárními 
osami a odchylky pozice a orientace středů otáčení rotačních os. Odchylky pozice a orientace 
středů otáčení rotačních os plní zcela zásadní roli v případě, že stroj obrábí po trajektorii vzniklé 
interpolací lineárních a rotačních os. 
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Pro samotné měření v rámci navrženého postupu bude vhodné využít měřící aparaturu popsanou 
v kapitole 4.1. Z odchylek zjištěných podél trajektorie (kružnice, nebo její část) při interpolaci 
rotačních a lineárních os lze vyhodnotit celou řadu parametrů geometrické přesnosti mající stěžejní 
vliv na prostorovou přesnost stroje. Na základě poznatků uvedených v tomto odstavci lze tvrdit, 
že odchylky vzájemné kolmosti mezi lineárními strojními osami a odchylky pozice a orientace 
středů otáčení rotačních strojních os mají na výslednou přesnost víceosých interpolačních pohybů 
stroje stěžejní vliv. Proto jim bude věnována patřičná pozornost. 

Vyhodnocení odchylek pozice a orientace středů otáčení a odchylek kolmosti mezi lineárními 
osami bylo realizováno ve výpočetním softwaru MATLAB. Odchylky naměřené sondou MT-Check 
byly přičteny k souřadnicím ideální trajektorie generované kinematickým modelem stroje. Tak je 
získána skutečná trajektorie, ze které lze následně vyhodnocovat vybrané parametry geometrické 
přesnosti stroje. 

 Odchylky pozice a orientace středů otáčení rotačních os 

Odchylky pozice a orientace středů otáčení jsou popsány v odstavcích 2.2.1 a 6.3. Lze je velmi 
efektivně vyhodnotit z trajektorie ve tvaru kružnice, respektive její části, získané interpolací jedné 
rotační a dvou lineárních os. Taková trajektorie v ideálním případě leží v jedné z rovin souřadného 
systému stroje. Střed trajektorie je pak v ose otáčení rotační osy. Vlivem zmíněných odchylek pozice 
a orientace osy otáčení je skutečný střed trajektorie odlišný. Tyto odchylky získáme proložením 
skutečné trajektorie kružnicí (v rovině interpolace), respektive přímkou (ve dvou rovinách kolmých 
na rovinu interpolace). Rozdíl polohy středu proložené kružnice od středu ideální kruhové 
trajektorie představuje odchylky pozice středu otáčení v rovině interpolace (EYOA a EZOA pro osu 
A, resp. EXOC a EYOC pro osu C na Obr. 2). Směrnice proložené přímky vůči souřadnému systému 
představuje odchylku orientace osy otáčení (EBOA a ECOA pro osu A, resp. EAOC a EBOC pro osu 
C na Obr. 2). Proložení trajektorie kružnicí a přímkou je realizováno metodou nejmenších čtverců. 
Popis aplikace potřebného matematického aparátu je uveden v následujících odstavcích. 

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Odchylky orientace průměrné osy otáčeníOdchylky orientace průměrné osy otáčeníOdchylky orientace průměrné osy otáčeníOdchylky orientace průměrné osy otáčení    

Přímka prokládající množinu naměřených bodů �B, #B, … , U, #U	� je reprezentována funkcí          

(7), kde ^B, ^T, …	^U jsou parametry dané funkce a ^B_,^T_,…	^U_ hledané statické odhady daných 
parametrů.  

# ( `a� , ^B, … , ^bc (7) 

Kritériem je pak minimální součet � čtverců odchylek empirických hodnot #� od vyrovnaných 
hodnot funkce (7), pak lze psát (8), přičemž nutná podmínka pro existenci minima funkce � je 
dána rovnicí (9) pro d ( 1,2, … , e. 
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� (Yf#� − `a�, ^B, … , ^bcgT ( EhQU
�VB . (8) 

i�i ĵ ( 0 (9) 

Tvar funkce je pak nutno omezit na lineární regresní funkci ` (10) a podmínku pro minimum 
zapíšeme ve tvaru (11). Pro konkrétní parametr ĵ obdržíme rovnici ve tvaru (12). Člen kjl 

zapíšeme rovnicí (13) a kj rovnicí (14). 

# ( ^B. B̀�� , ^T. T̀�� , ⋯, ^b. b̀�� (10) 

� (Yf#� − ^B. B̀��� − ⋯− ĵ. j̀��� − ⋯− ^b. b̀���gT ( EhQ.U
�VB  (11) 

Y j̀���. B̀���. ^BU
�VB ,⋯,Y j̀���. b̀���. ^bU

�VB (Y#� . j̀���U
�VB  (12) 

Y j̀���. l̀���U
�VB ( kjl (13) 

Y#� . j̀���U
�VB ( kj  (14) 

Získáme tak soustavu rovnic (15), jejichž řešením získáme statické odhady ^B_,^T_,…	^U_ hledaných 
parametrů funkce (7). V tomto případě chceme množinu naměřených bodů proložit přímkou 

popsanou rovnicí (16). Dostaneme tak řešení ve tvaru (17) pro Fn ve tvaru (18) pro op, kde q je 
popsáno vztahem (19) a �3 vztahem (20). 

kBB. ^B , kBT. ^T ,⋯, kBb. ^b ( kB 

kTB. ^B , kTT. ^T ,⋯, kTb. ^b ( kT 

⋮ 
kbB. ^B , kbT. ^T ,⋯, kbb. ^b ( kb 

(15) 

# ( F.  , o (16) 
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Fn ( Q.∑ �. #�U�VB −∑ #�U�VB . ∑ �U�VBq  (17) 

op ( ∑ #�U�VB . ∑ �TU�VB − ∑ �U�VB . ∑ �. #�U�VBq  (18) 

q ( Q.Y�TU
�VB − sY�U

�VB tT (19) 

�3 (Ya#� −	op − F.u �cTU
�VB  (20) 

Směrodatné odchylky pak mají tvar (21) a (22). 

N̂� ( S∑ �TU�VBq .S �3Q − 2 (21) 

N̂w ( \Qq .S �3Q − 2 (22) 

 

V případě obecných statických úvah lze odchylku parametru ̂ j zapsat ve tvaru (23), kde Q je počet 

měření, e je počet určovaných parametrů a �3 reziduální součet čtverců odchylek, zapsaný ve tvaru 
(24). 

N̂xy ( zkjj . S �3Q − e (23) 

�3 (Yf#� −	 n̂B. B̀��� − ⋯− n̂b. b̀���gTU
�VB  (24) 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Odchylka pozice středu otáčeníOdchylka pozice středu otáčeníOdchylka pozice středu otáčeníOdchylka pozice středu otáčení    

V případě prokládání naměřených dat kružnicí má výsledné řešení minimalizovat součet čtverců 
odchylek vůči každé rovnici, tedy vzdálenost jednotlivých bodů od středu hledané kružnice. Dle 
[63636363] hledáme minimální součet čtverců poloměru definovaného vztahem (25), kde $ ( �$B, $T� 
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představuje souřadnice středu hledané kružnice a { její poloměr. Pro řešení bude použito 
parametrické vyjádření kružnice dle vztahů (26) a (27).  

|�T ( �‖$ − �‖ − {�T 
(25) 

 ( $B , {. ~�N� 
(26) 

# ( $T , {. NhQ� 
(27) 

Vzdálenost |� bodu �� od středu �  hledané kružnice je definována vztahem (28), řešení pro 
hledané neznámé $B, $T  a { odpovídá minimu dle (29). 

|�T ( EhQ �a�B − ����cT , a�T − #����cT� (28) 

Y|�T�
�VB ( EhQ 

(29) 

Hledáme tedy minimum kvadratické funkce (30) pro �� ( 1,2,…E, kde E představuje počet 
prokládaných bodů.  

���B, �B, …��, $B, $T, {� (Y�a�B − ����cT , a�T − #����cT��
�VB  (30) 

Nastíněný postup hledání minima aplikujeme na parametrické vyjádření kružnice v rovině, pak 
dostáváme vztahy (31) a (32), kde h ( 1,2,…E. Dostaneme nelineární soustavu rovnic pro 
minimální součet čtverců odchylek, k jejímuž řešení použijeme Gauss-Newtonovu metodu. 

$B , {. ~�N�� − �B ≈ 0 (31) 

$T , {. NhQ�� − �T ≈ 0 (32) 

Definujeme vektor neznámých M ( ��B, �T, …E, $B, $T		a	{� a Jacobián funkce � (33), kde � a � 
jsou diagonální matice E ×E ve tvaru � ( |hk��NhQ��� a � ( |hk��~�N��� a	� je matice E × 3 
jejíž členy jsou definovány v (34). 

� ( f {� X−{� �g (33) 
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� ( �−1 0 −~�N��0 −1 −NhQ��� (34) 

Pro vysoký počet měřených bodů E je � velmi řídký. První část �, tedy f ��8�"g, je ortogonální. Pro 

výpočet �& rozkladem � použijeme ortogonální matici (35). Násobením zleva dostaneme (36). 
Dále pak pro získání �& rozkladem Jacobiánu zbývá vypočítat rozklad E × 3 submatice (37), čímž 
dostaneme vztah (38) a zpětnou substitucí výsledné řešení. Dále pak aproximací dle (39) získáme �w pro F ( 1,2,… ,E.  

� ( f � �−� �g (35) 

�6� ( f{� �X − ��� � g (36) 

�X , �� ( L� (37) 

f � 0� L6g�6 ( f{� �X − ��� � g (38) 

�w ( k{�a�wB − $B� , h�wT − $T�c (39) 

 

 Odchylky vzájemné kolmosti lineárních os 

Problematika odchylek kolmosti lineárních strojních os je popsána v odstavci 2.2. Tato kapitola je 
věnována postupu vyhodnocení odchylek kolmosti z kruhové trajektorie, konané při současném 
pohybu dvou lineárních a jedné rotační osy. Odchylka kolmosti mezi interpolujícími lineárními 
osami se na výsledné kruhové trajektorii projeví eliptickým tvarem s hlavní osou ležící na diagonále 
natočené o 45° či 135° vůči souřadnému systému [64646464], [8888]. Orientace hlavní osy eliptické trajektorie 
závisí na znaménku odchylky kolmosti. V případě, že je odchylka záporná, je úhel 45°, pokud 
odchylka nabývá kladné hodnoty je úhel 135°, viz Obr. 71. Orientace osy zůstává stejná při 
kladném i záporném směru pohybu. Rychlost posuvu při interpolaci neovlivňuje velikost deformace 
kruhové trajektorie na výsledný eliptický tvar způsobený odchylkou kolmosti.  

V praxi je tvar výsledné trajektorie ovlivněn celou řadou faktorů (geometrické chyby, chyby 
v regulaci servopohonů, chyby transformace souřadnic v ŘS stroje a další). Superpozicí těchto 
faktorů dochází ke značné deformaci výsledné trajektorie. Pro potřeby vyhodnocení odchylky 
kolmosti je tedy vhodné získanou trajektori, respektive naměřenou množinu bodů proložit elipsou. 
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Obr. 71: Vliv odchylky kolmosti na výsledný tvar trajektorie při kruhové interpolaci lineárních os [64]. 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Výpočet odchylek kolmostiVýpočet odchylek kolmostiVýpočet odchylek kolmostiVýpočet odchylek kolmosti    

Odchylka kolmosti se z výsledné trajektorie (interpolované jednou rotační a dvěma lineárními 
osami) vyhodnotí stejným způsobem jako při testu diagonálního přestavení [8888] [65656565]. Odchylka 
kolmosti � se vypočte dle vztahu (40). Kde ∆� je rozdíl průměru kruhové trajektorie v ±45° a �3 
je jmenovitý průměr interpolované kruhové trajektorie [8888]. 

� ( ∆��3  (40) 

Vztah pro výpočet odchylky kolmosti � pak bude ve tvaru (41). Kde ��� je průměr proložené elipsy 
v úhlu 45° a �B�� je průměr v úhlu 135°. �3 je jmenovitý průměr interpolované kruhové trajektorie. 

� ( ���� − �B����3  (41) 

Vzorec (41) lze aplikovat na testy interpolace jedné rotační a dvou lineárních os, kdy trajektorie 
leží v jedné z rovin souřadného systému stroje (Obr. 72). V případě pětiosého frézovací stroje 
klasické koncepce (tři lineární a dvě rotační osy) lze tímto způsobem získat maximálně dvě ze tří 
odchylek kolmosti mezi lineárními osami. Vyhodnocení všech třech odchylek kolmosti vyžaduje 
změření dvou symetrických trajektorií, viz Obr. 73. V průmětech do jednotlivých rovin souřadného 
sytému stroje nalezneme vzájemně kolmé průměry ��� a �B�� potřebné pro výpočet jednotlivých 
odchylek. 

 

X 

Y CXY 

< 90° X > 90° 

Y CXY 
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Obr. 72: Výpočet odchylky kolmosti mezi lineárními osami z trajektorie ležící v jedné z rovin 
souřadného systému stroje. Interpolace os X, Y a C, odchylka CXY. 

 

 

Obr. 73: Výpočet odchylek kolmosti mezi lineárními osami ze dvou symetrických trajektorií, ležících 
mimo roviny souřadného systému stroje. Interpolace os X, Y, Z a C, při vyklopení osy A o ±45°. 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Proložení množiny naměřených bodů elipsouProložení množiny naměřených bodů elipsouProložení množiny naměřených bodů elipsouProložení množiny naměřených bodů elipsou    

Metoda proložení množiny naměřených bodů elipsou je převzata z [63636363]. Použita je Gauss-
Newtonova nelineární metoda řešení minima součtu čtverců.  
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Pro proložení množiny naměřených bodů elipsou použijeme její parametrickou rovnici v rovině ve 
tvaru (42), kde � představuje souřadnice středu, � transformační matici natočení elipsy vůči 
souřadnému systému, k a ^ délku hlavní a vedlejší poloosy a ! ∈ 〈0,2�〉 excentrickou anomálii. 

/ ( � , ����/� ( �BT� ( �$B$T� , �~�N� −NhQ�NhQ� ~�N� � . �k. ~�N�^. NhQ�� (42) 

Hledání minima součtu čtverců vzdálenosti dané množiny naměřených bodů k hledané elipse je 
ekvivalentní k řešení nelineární soustavy rovnic (43), pro h ( 1,… ,E. 

�� ( ��B�T� , �$B$T� − ����. �k. ~�N��^. NhQ�� � ≈ 0 (43) 

Získáme tak 2E nelineárních vztahů pro E , 5 neznámých: �� , …��, �, k, ^, $B, $T. Pro výpočet 
Jacobiánu je třeba určit parciální derivace neznámých dle vztahů (44) až (49), kde je použito 
následující značení ��j ( 1 pro h ( d a ��j ( 0 pro h ≠ d. 

i��i�j ( −��j . ����. �−k. NhQ��^. ~�N�� � (44) 

i��i� ( −�� ���. �k. ~�N��^. NhQ�� � (45) 

i��ik ( −����. �~�N��0 � (46) 

i��i^ ( −����. � 0NhQ��� (47) 

i��i$B ( �−10 � (48) 

i��i$T ( � 0−1� (49) 

Následně dostaneme Jacobián ve tvaru (25), kde N� ( NhQ�� a ~� ( ~�N��. 

� (
���
� −� f−k. NB^. ~B g 	 		 ⋱ 		 	 −� f−k. N�^. ~� g

		−�� fk. NB^. ~Bg⋮			−�� fk. N�^. ~�g
			−� f~B0 g⋮				−� f~�0 g

			−� �0NB�⋮				−� � 0N��
			f−10 g⋮				f−10 g

			f 0−1g⋮				f 0−1g¢££
£¤
 (50) 
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Matice � je ortogonální, pak je také 2E × 2E bloková diagonální matice L ( −|hk�?�,… , �C 
ortogonální, pak lze psát vztah (26), kde N ( NhQ� a ~ ( ~�N�. Pokud obměníme vzorce, 
dostaneme obdobný Jacobián, jako v případě prokládání dat kružnicí, viz vztah (33) ovšem ve 
tvaru (52), 

L6 . � (
���
� f−k. NB^. ~B g 	 		 ⋱ 		 	 f−k. N�^. ~� g

		�−^. NBk. ~B �⋮			�−^. N�k. ~� �
			f~B0 g⋮				f~�0 g

			� 0NB�⋮				� 0N��
			f ~−Ng⋮				f ~−Ng

			fN~g⋮				fN~g¢££
£¤
 (51) 

� ̅ ( �−k. � X^. � �� (52) 

kde � ( |hk��NhQ��� a � ( |hk��~�N��� jsou E ×E diagonální matice a X a � matice E × 5  a 
jsou definovány vztahy (53) a (54). 

X�h, 1: 5� ( ?−^. NhQ�� ~�N�� 0					~�N� NhQ�C (53) 

��h, 1: 5� ( ?k. ~�N�� 0 NhQ�� 					−NhQ� ~�N�C (54) 

 Modelování volumetrické chyby 

Modely volumetrické chyby představují důležitý nástroj, který umožňuje z omezeného 
rozsahu naměřených dat predikovat volumetrickou přesnost celého pracovního prostoru. Díky 
tomuto nástroji je možné vypočítat volumetrické korekce stroje, ale také simulačně predikovat 
přesnosti stanovené trajektorie na základě znalosti přesnosti stroje v celém pracovním prostoru. 
Pro potřeby řešení cílů předložené disertační práce je nezbytné sestavit kinematický model 
testovaných strojů, umožňující zanesení souboru získaných geometrických odchylek a následný 
výpočet volumetrické chyby. Metodika sestavení kinematického modelu pro tříosé frézovací stroje 
je podrobně popsána v autorově publikaci [61616161] a následně jsou tyto postupy aplikovány ve 
výzkumných zprávách [66666666] a [67676767]. Praktické využití kinematických modelů uvažujících geometrické 
odchylky uvádí autor v publikacích [61616161] a [62626262]. 

Z hlediska typu modelů jsou aktuálně vyvíjeny a implementovány dva typy modelů: 

• model chyby na konci nástroje; 
• plný model mechanické struktury. 

První z uvedených modelů představuje zjednodušený lineární model nezávislý na rozměrech stroje. 
Takovýto typ modelu je používán v běžných řídicích systémech obráběcích strojů – Siemens VCS a 
Heidenhain KinematicsComp. Jeho výhodou je, že jako vstupní data používá přímo chyby nástroje 
a kinematickou konfiguraci stroje. Chyby nástroje je však nutné pro naplnění modelu změřit 
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pomocí externích měřicích zařízení, které je prakticky nemožné implementovat přímo do 
mechanické struktury stroje. 

Druhý z modelů využívá plného popisu kinematiky stroje včetně znalostí jeho geometrických 
rozměrů. Vstupními daty jsou chyby jednotlivých pohybových os, které je možné měřit 
standartními postupy nebo s využitím přídavného odměřování i za provozu stroje. Na rozdíl od 
předchozího modelu je tato metoda spolu s přídavnými odměřovacími systémy vhodná pro 
implementaci do mechanické struktury stroje pro inprocesní měření volumetrické přesnosti. 

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1. Model chyby na konci nástrojeModel chyby na konci nástrojeModel chyby na konci nástrojeModel chyby na konci nástroje    

Matematický kinematický model je použit pro účely popisu volumetrické chyby stroje, podrobně 
je problematika popsána ve výzkumné zprávě [67676767]. Pokud jsou známy parametry kinematického 
modelu, lze modelovat přesnost stroje nebo lze tyto chyby použít v řídicím systému pro 
kompenzaci těchto chyb. Kinematický model převzatý z [68686868], který je zde popsán pro tříosý stroj, 
je využíván funkcemi Siemens VCS a Heidenhein KinematicsComp pro volumetrickou kompenzaci 
v řídicích systémech. Jedná se o zjednodušený lineární model nezávislý na rozměrech stroje. 
Předpokladem je, že jednotlivé chyby jsou na sobě nezávislé. 

6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2. Postup sestavení Postup sestavení Postup sestavení Postup sestavení plného plného plného plného modelu obráběcího stroje pro výpočet volumetricmodelu obráběcího stroje pro výpočet volumetricmodelu obráběcího stroje pro výpočet volumetricmodelu obráběcího stroje pro výpočet volumetrické chybyké chybyké chybyké chyby    

Matematický model pro výpočet volumetrické chyby je sestaven za použití základních pravidel 
kinematiky [36363636]. Pro popis kinematiky stroje, včetně geometrických chyb je užito homogenních 
transformačních matic (HTM) [36363636]. Podrobně je tato problematika rozvedena v autorových 
publikacích [61616161], [62626262] a [27272727]. Model je zde uveden pro tříosé i pětiosé frézovací stroje. 

Metoda popisu geometrických chyb pomocí HTM 

Model obsahuje polohově závislé a polohově nezávislé geometrické odchylky. Polohově závislé 
odchylky vyjadřují odchylky skutečné trajektorie od ideální trajektorie pohybu strojní osy. Polohově 
nezávislé odchylky charakterizují odchylku vzájemného umístění jedné strojní osy vůči druhé. 
Pohyb každé strojní osy je ovlivněn šesti geometrickými chybami dle šesti stupňů volnosti. V součtu 
model zahrnuje 41 geometrických odchylek. Chybu upnutí nástroje a obrobku a chyby chodu 
vřetene model zanedbává. Dále jsou uvažovány tato zjednodušení a předpoklady [61616161], [62626262]: 

• jednotlivé konstrukční dílce stroje jsou v modelu uvažovány jako absolutně tuhá tělesa; 
• hodnoty jednotlivých polohově závislých geometrických odchylek jsou funkcí souřadnice 

polohy patřičné osy; 
• hodnoty úhlových odchylek jsou velmi malé, proto lze uvažovat sin � ( � a cos� ( 1; 
• násobek dvou odchylek bude zanedbán jako chyba vyššího řádu; 
• souřadné systémy jednotlivých těles, tedy středy otáčení úhlových geometrických odchylek 

jsou umístěny uprostřed, mezi kolejemi valivého vedení a mezi valivými hnízdy. 

Lineární osy 

Geometrické odchylky lineární strojní osy, například osy / jsou: odchylka polohování «//, dvě 
odchylky přímočarosti pohybu «¬/ a «�/ ve směru # a $ a tři úhlové odchylky naklánění (roll) 
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«X/, klopení (pitch) «�/ a natáčení (pitch) «�/, viz Obr. 74. Roznásobením kinematického 
řetězce, při uvažování všech šesti geometrických odchylek s aplikací výše uvedených předpokladů 
a zjednodušení získáme výslednou homogenní transformační matici 2� (55), vyjadřující celkovou 
chybu pohybu strojní osy /. Obdobně 2� (56) a 2� (57) pro osy ¬ a �. 

 

Obr. 74: Geometrické odchylky pohybu osy X, [8]. 

 

2� ( ® 1 −«�/ «�/ «//«�/ 1 −«X/ «¬/−«�/ «X/ 1 «�/0 0 0 1 ¯ 
(55) 

 

2� ( ® 1 −«�¬ «�¬ «/¬«�¬ 1 −«X¬ «¬¬−«�¬ «X¬ 1 «�¬0 0 0 1 ¯ 
(56) 

 

2� ( ® 1 −«�� «�� «/�«�� 1 −«X� «¬�−«�� «X� 1 «��0 0 0 1 ¯ 
(57) 

Rotační osy 

Geometrické odchylky rotační strojní osy, například osy � (Obr. 2) jsou: odchylka polohování «��, 
dvě úhlové odchylky naklánění podle os souřadného systému kolmých na osu rotace «X� a «��, 
axiální translační odchylka «�� a dvě radiální translační odchylky «/� a «¬�. Roznásobením 
kinematického řetězce sestaveného ze všech šesti geometrických odchylek a za uvažování výše 
uvedených předpokladů a zjednodušení získáme výslednou homogenní transformační matici 2" 
(58), vyjadřující celkovou chybu pohybu strojní osy �. Obdobně 2� (59) a 2� (60) pro osy X a �. 
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2� ( ® 1 −«�X «�X «/X«�X 1 −«XX «¬X−«�X «XX 1 «�X0 0 0 1 ¯ 
(58) 

 

2� ( ® 1 −«�� «�� «/�«�� 1 −«X� «¬�−«�� «X� 1 «��0 0 0 1 ¯ 
(59) 

 

2" ( ® 1 −«�� «�� «/�«�� 1 −«X� «¬�−«�� «X� 1 «��0 0 0 1 ¯ 
(60) 

Geometrické odchylky umístění strojních os 

Geometrické odchylky umístění strojních os jsou v případě lineárních os reprezentovány 
odchylkami kolmosti (viz Obr. 75). V případě rotačních os odchylkami kolmosti k lineárním osám 
a odchylkami polohy průměrného středu otáčení (viz Obr. 76). 

Obr. 75: Geometrické odchylky vzájemné kolmosti lineárních os, příklad pro odchylku kolmosti 
mezi osami X a Y. 

Odchylky vzájemné kolmosti lineárních os jsou násobeny souřadnicí patřičné osy od výchozího 
bodu a následně přičteny k odchylce přímočarosti příslušné osy mající stejný směr. Viz rovnice (61) 
až (63). Stejným způsobem jsou do kinematického modelu zaneseny i odchylky pozice a orientace 
rotačních os k lineárním osám, viz vztahy (64) až (67). 
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EXOC – Odchylka polohy ve směru X 

EYOC – Odchylka polohy ve směru Y 

EAOC – Odchylka kolmosti mezi osami C a Y 

EBOC – Odchylka kolmosti mezi osami C a X 

Obr. 76: Geometrické odchylky umístění rotační osy, příklad pro osu C. 
 

«¬/�� ( «¬/°�
�� , �±� ∙ «/�¬ (61) 
 

«/��$� ( «/�°�
�$� , $�±� ∙ «/�� (62) 
 

«¬��$� ( «¬�°�
�$� , $�±� ∙ «¬�� (63) 
 

«�X�k� ( «�X°�
�k� , $�±� ∙ «��X , «¬�X (64) 
 

«¬X�k� ( «¬X°�
�k� , #�±� ∙ «��X , «��X (65) 
 

«/��~� ( «/�°�
�~� , �±� ∙ «X�� , «¬�� (66) 
 

«¬��~� ( «¬�°�
�~� , #�±� ∙ «��� , «/�� (67) 
 

Vyjádření polohové závislosti geometrických odchylek 

Hodnoty polohově závislých geometrických odchylek se mění souřadnicí polohy patřičné osy. 
Hodnota polohově závislých geometrických odchylek je pro konkrétní polohu osy určena lineární 
interpolací z naměřených dat. Vztah pro tento výpočet uvádí rovnice (68), kde známe hodnoty 
geometrické odchylky (#3 a #B) v poloze 3 a B a pro libovolnou polohu  ležící mezi 3 a B 
dopočítáme hodnotu geometrické odchylky #.  
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# ( #3 , � − 3� #B − #3B − 3 
(68) 

Struktura matematického modelu 

Blokové schéma celého postupu výpočtu volumetrické chyby libovolného bodu v pracovním 
prostoru obráběcího stroje znázorňuje Obr. 77. Postup výpočtu volumetrické chyby dle blokového 
schéma je převzat z autorovy publikace [62626262]. 

 

Obr. 77: Blokové schéma matematického modelu pro výpočet volumetrické chyby. 

Vstupní data pro výpočet volumetrické chyby tvoří souřadnice pozice a orientace � zadaného bodu 
v pracovním prostoru, potřebné rozměry stroje a soubor 41 polohově závislých a nezávislých 
geometrických odchylek. Na základě hodnoty zadané souřadnice je vybrán interval, jehož okraje 

tvoří body «a�E�h�c a «a�E�h , 1�c, ve kterých je hodnota geometrické odchylky známa z 

měření. Lineární interpolací mezi «a�E�h�c a «a�E�h , 1�c je poté stanovena hodnota 

geometrické odchylky pro zadanou souřadnici «���. Tento postup je proveden pro všechny 
polohově závislé geometrické odchylky. Takto stanovené polohově závislé odchylky jsou dále užity 
spolu s odchylkami kolmosti �, hodnotami zadaných souřadnic a potřebnými rozměry stroje 
k výpočtu polohy zadaného bodu ��«³°�� zatíženého volumetrickou chybou. Od skutečné polohy ��«³°�� je následně odečtena ideální poloha �, určená zadanými souřadnicemi, čímž je získán 
samotný vektor volumetrické chyby «³°�. Jelikož je počáteční bod považován za přesně dosažený, 
je jeho volumetrická chyba «0³°� uchována v paměti a následně odečítána od volumetrických chyb 
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dalších počítaných bodů. Výstupem matematického modelu je vektor volumetrické chyby o šesti 
složkách «�, «�, «�, «�, «� a «" které představují změnu pozice a orientace nástroje vůči obrobku 
vlivem volumetrické chyby. 

6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3. Sestavení kinematického modelu pro konkrétní strojeSestavení kinematického modelu pro konkrétní strojeSestavení kinematického modelu pro konkrétní strojeSestavení kinematického modelu pro konkrétní stroje    

Kinematické modely byly sestaveny pro dva testované stroje MCU 700 a MU 6300. Modely byly 
použity pro simulaci měřených trajektorií a vyjádření vlivu uvažovaných geometrických odchylek. 

Stroj MCU 700 

MCU 700 (Kovosvit MAS) je stroj střední velikosti s uspořádáním strojních os v konfiguraci ZXYFAC 
v kartézském souřadném systému. Stroj je znázorněn na Obr. 86, zdvih strojních os je uveden v 
Tab. 9. 

Kinematickou strukturu stroje MCU 700 lze rozdělit na nástrojovou a obrobkovou větev, viz Obr. 
78. Nástrojová a obrobková větev budou popsány samostatně pomocí transformačních matic jako 
otevřené kinematické řetězce.  

 

Obr. 78: Kinematický diagram stroje MCU 700. 

Mechanismus stroje se skládá z 6 těles, 3 posuvných a 2 rotačních kinematických dvojic. Posuvná 
i rotační kinematická dvojice patří do třídy 5 a mají 1° volnosti. Dle vztahu (69) disponuje 
mechanismu 5° volnosti. 
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Q ( 6. �M − 1� −Yd. j́
K

jVB ( 6. �6 − 1� − �5.5� ( 30 − 25 ( 5° 
(69) 

Kinematické řetězce jsou sestaveny na základě kinematického schéma stroje MCU 700, viz Obr. 
79. Pohyb stroje je rozložen na posloupnost základních pohybů, které jsou vyjádřeny 
transformačními maticemi. 

 

Obr. 79: Kinematické schéma stroje MCU 700. 
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Kinematický řetězec v rovnici (70) popisuje transformaci ze souřadného systému O1 na rámu stroje 
do souřadného systému nástroje, ležícím v bodě T. Obdobně je rovnicí (76) popsána transformace 
ze souřadného systému O1 na rámu stroje do souřadného systému obrobku, ležícím v bodě W. 
Dílčí transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy jsou pro nástrojovou větev popsány 
v rovnicích (71) až (75) a pro obrobkovou větev v rovnicích (77) až (80). V obou případech se jedná 
o ideální stav, kdy nejsou uvažovány geometrické odchylky stroje. 

{B6 ( 2BT ∙ 2T� ∙ 2�� ∙ 2�µ ∙ {µ6 (70) 
 2BT ( 2��$B6� ∙ 2��#B6� ∙ 2��#�±�� (71) 
 

2T� ( 2��$T� ∙ 2��#T� ∙ 2��−T� ∙ 2�a�±�c (72) 

 2�� ( 2��$�� ∙ 2��#�� (73) 
 2�µ ( 2��−$�� ∙ 2��$�±�� ∙ 2��#�� (74) 
 

{µ6 ( ¶6#6$6· (75) 

 {B¸ ( 2B� ∙ 2�K ∙ 2K� ∙ {�¸ (76) 
 2B� ( 2��#B¸� ∙ 2��$B¸� (77) 
 2�K ( 2¹�����±�� ∙ 2��−$�� (78) 
 2K� ( 2¹�����±�� ∙ 2��$K� (79) 
 

{�¸ ( ¶¸#¸$¸· (80) 

 

Rozšířením ideálního kinematického popisu v rovnicích (70) a (76) o geometrické odchylky stroje, 
vyjádřené transformačními maticemi (55) až (60) získáme reálné kinematické popisy, zatížené 
geometrickými odchylkami pohybu a umístění strojních os. Pro nástrojovou větev je popis dán 
vztahem (81), vztah (82) pak představuje popis pro obrobkovou větev. 

{B6∗ ( 2BT ∙ 2� ∙ 2T� ∙ 2� ∙ 2�� ∙ 2� ∙ 2�µ ∙ {µ6 (81) 
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{B∗̧ ( 2B� ∙ 2� ∙ 2�K ∙ 2" ∙ 2K� ∙ {�¸ (82) 
 

Výsledná odchylka nástroje vůči obrobku je tvořena součtem odchylek nástrojové a obrobkové 
větve. Výsledné odchylky pohybu nástrojové a obrobkové větve lze získat odečtením pohybu 
ideálního od pohybu skutečného. Vektor výsledných odchylek pozice nástroje vůči obrobku je 
získán dle vztahu (83). 

∆{��U ( ∆{6 , ∆{̧ ( �{B6∗ − {µ6� , �{B∗̧ − {B¸� ( ¶«�«�«�· (83) 

 

Jelikož jsou hodnoty úhlových geometrických odchylek velmi malé (v řádu jednotek µm/m) lze 
kinematický model stroje považovat za lineární. Díky tomu lze poměrně jednoduše získat vektor 
výsledné odchylky orientace nástroje vůči obrobku pouhým sečtením jednotlivých úhlových 
odchylek pohybu strojních os a úhlových odchylek umístění strojních os. Úhlové odchylky lze sčítat, 
neboť díky linearizovanému modelu jsou osy otáčení jednotlivých odchylek rovnoběžné. Vektor 
výsledné odchylky orientace nástroje vůči obrobku je vyjádřen vztahem (84). 

 

∆{�°	 ( » «XX�k� , «X��~� , «X/�� , «X¬�#� , «X��$� , «¬�� , «X��«�X�k� , «���~� , «�/�� , «�¬�#� , «���$� , «/�� , «��X , «���«�X�k� , «���~� , «�/�� , «�¬�#� , «��$�� , «/�¬ , «��X ¼ ( ¶«�«x«�· (84) 

 

Stroj MU 6300 

MU 6300 (Okuma) je stroj střední velikosti s uspořádáním strojních os v konfiguraci ZYFXAC 
v kartézském souřadném systému. Stroj je znázorněn na Obr. 86, zdvih strojních os je uveden v 
Tab. 9. 

Kinematickou strukturu stroje MU 6300 lze rozdělit na nástrojovou a obrobkovou větev, viz Obr. 
80. Nástrojová a obrobková větev budou popsány samostatně pomocí transformačních matic jako 
otevřené kinematické řetězce. Mechanismus stroje MU 6300 se stejně jako v případě stroje 
MCU700 skládá z 6 těles, 3 posuvných a 2 rotačních kinematických dvojic. Posuvná i rotační 
kinematická dvojice patří do třídy 5 a mají 1° volnosti. Dle vztahu (69) disponuje mechanismu 5° 
volnosti. Kinematické řetězce jsou sestaveny na základě kinematického schéma stroje MU6300, viz 
Obr. 81. Pohyb stroje je rozložen na posloupnost základních pohybů, které jsou vyjádřeny 
transformačními maticemi.  

Kinematický řetězec v rovnici (85) popisuje transformaci ze souřadného systému O1 na rámu stroje 
do souřadného systému nástroje, ležícím v bodě T. Obdobně je rovnicí (90) popsána transformace 
ze souřadného systému O1 na rámu stroje do souřadného systému obrobku, ležícím v bodě W. 
Dílčí transformace mezi jednotlivými souřadnými systémy jsou pro nástrojovou větev popsány 
v rovnicích (86) až (89) a pro obrobkovou větev v rovnicích (91) až (95). V obou případech se jedná 
o ideální stav, kdy nejsou uvažovány geometrické odchylky stroje. 
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Obr. 80: Kinematický diagram stroje MU 6300. 

 

 

Obr. 81: Kinematické schéma stroje MCU700. 
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 {B6 ( 2BT ∙ 2T� ∙ 2�µ ∙ {µ6 (85) 
 2BT ( 2��$B6� ∙ 2��B6� ∙ 2��#�±�� (86) 
 2T� ( 2��−T� (87) 
 2�µ ( 2��$� , $�±�� ∙ 2���� (88) 
 
 

{µ6 ( ¶6#6$6· (89) 

 {B¸ ( 2B� ∙ 2�� ∙ 2�K ∙ 2K� ∙ {�¸ (90) 
 2B� ( 2��B¸� ∙ 2��$B¸� (91) 
 2�� ( 2���±�� ∙ 2��$�� (92) 
 2�K ( 2¹�����±�� ∙ 2��$�� (93) 

 2K� ( 2¹�����±�� ∙ 2��$�� (94) 

 

{�¸ ( ¶¸#¸$¸· (95) 

Rozšířením ideálního kinematického popisu v rovnicích (85) a (90) o geometrické odchylky stroje, 
vyjádřené transformačními maticemi (55) až (60) získáme reálné kinematické popisy, zatížené 
geometrickými odchylkami pohybu a umístění strojních os. Pro nástrojovou větev je popis dán 
vztahem (96), vztah (97) pak představuje popis pro obrobkovou větev. 

{B6∗ ( 2BT ∙ 2� ∙ 2T� ∙ 2� ∙ 2�µ ∙ {µ6 (96) 
 {B∗̧ ( 2B� ∙ 2� ∙ 2�� ∙ 2� ∙ 2�K ∙ 2" ∙ 2K� ∙ {�¸ (97) 
 

Výsledná odchylka nástroje vůči obrobku je tvořena součtem odchylek nástrojové a obrobkové 
větve. Výsledné odchylky pohybu nástrojové a obrobkové větve lze získat odečtením pohybu 
ideálního od pohybu skutečného. Vektor výsledných odchylek pozice nástroje vůči obrobku je 
získán dle vztahu (98). 
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∆{��U ( ∆{6 , ∆{̧ ( �{B6∗ − {µ6� , �{B∗̧ − {B¸� ( ¶«�«�«�· (98) 

 

Jelikož jsou hodnoty úhlových geometrických odchylek velmi malé (v řádu jednotek µm/m) lze 
kinematický model stroje považovat za lineární. Díky tomu lze poměrně jednoduše získat vektor 
výsledné odchylky orientace nástroje vůči obrobku pouhým sečtením jednotlivých úhlových 
odchylek pohybu strojních os a úhlových odchylek umístění strojních os. Úhlové odchylky lze sčítat, 
neboť díky linearizovanému modelu jsou osy otáčení jednotlivých odchylek rovnoběžné. Vektor 
výsledné odchylky orientace nástroje vůči obrobku je vyjádřen vztahem (99). 

 

∆{�°	 ( » «XX�k� , «X��~� , «X/�� , «X¬�#� , «X��$� , «¬�� , «X��«�X�k� , «���~� , «�/�� , «�¬�#� , «���$� , «/�� , «��X , «���«�X�k� , «���~� , «�/�� , «�¬�#� , «��$�� , «/�¬ , «��X ¼ ( ¶«�«x«�· (99) 

 

Simulace 

Sestavený kinematický model stroje lze využít pro simulaci relativních pohybů nástroje vůči 
obrobku zatížených geometrickými odchylkami. Příklad simulace přesnosti pohybu podél zadané 
trajektorie, představující test držení polohy bodu v prostoru při součinnost dvou lineárních a jedné 
rotační osy je znázorněn na Obr. 82. Jedná se o kruhovou interpolaci lineárních os X a Y při 
současném otáčení rotační osy C a to tak, aby vzájemná poloha nástroje vůči obrobku zůstala 
nezměněna. Obr. 83 pak znázorňuje průběh odchylek v jednotlivých směrech souřadného systému 
stroje. Příklad simulace kruhové interpolace ve třech rovinách souřadného systému stroje 
porovnaný se skutečným měření je prezentován v autorově publikaci [62626262]. 

Obr. 82: Znázornění ideální a vypočtené trajektorie při interpolaci os X, Y a C. 
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Obr. 83: Průběh odchylek pozice a orientace nástroje vůči obrobku během simulovaného pohybu 
při interpolaci os X, Y a C. 

Geometrické odchylky, jež jsou v kinematickém modelu uvažovány, jsou převzaty ze skutečných 
odchylek naměřených na obdobném stroji. Hodnoty geometrických odchylek pro konkrétní 
souřadnici strojní osy jsou z naměřených hodnot dopočítávány lineární interpolací. Využití 
kinematických modelů v předložené práci je uvedeno v kapitole 7.3. Kinematické modely 
testovaných strojů jsou zde využity pro stanovení vlivu zjištěných geometrických odchylek na 
výslednou volumetrickou přesnost podél testovaných trajektorií. Simulační výpočty s dosazením 
skutečných hodnot jednotlivých geometrických odchylek lze využít například pro ověření 
požadované přesnosti stroje pro konkrétní typ operace či pro odhad výsledné přesnosti 
jednotlivých tvarových prvků na konkrétním obrobku, viz [61616161].  

Výpočetní model lze zároveň vhodně využít pro citlivostní analýzu konkrétního kinematického 
uspořádání obráběcího stroje na jednotlivé geometrické odchylky. Pomocí sestaveného modelu, 
popsaného také v autorově publikaci [62626262], lze tedy určit, které geometrické odchylky mají stěžejní 
vliv na výslednou přesnost práce obráběcího stroje a které lze případně zanedbat.  

Model lze rovněž použít k návrhu optimální měřicí trajektorie pro konkrétní stroj. Optimalizací 
polohy měřicí koule pro měření přesnosti pohybu při pětiosé interpolaci se podrobně zabývá 
výzkumná zpráva [69696969] v níž je autor disertační práce spoluautorem. Pomocí kinematického modelu 
byla hledána ideální pozice měřící koule v pracovním prostoru stroje z hlediska využití maximálního 
zdvihu interpolujících os. Testované pozice koule, včetně tvaru výsledné trajektorie jsou znázorněny 
na Obr. 85. Využitý zdvih strojních os pro jednotlivé polohy koule je pak znázorněn na Obr. 84. Je 
patrné, že optimální poloha koule je co nejdále od středu stolu (osa rotace osy C). Dalším závěrem 
je, že rozjezd osy X se s výjimkou první polohy nemění. To je způsobeno kinematickým 
uspořádáním stroje, kdy vliv na rozjezd osy X má pouze to, na jakém poloměru od středu stolu se 
koule nachází. Ve výzkumné zprávě [69696969] je dále analyzován vliv vzdálenosti měřicí koule od plochy 
stolu ve směru osy Z. Ukázalo se, že je vhodné volit maximální možnou vzdálenost vzhledem ke 
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kinematickým možnostem stroje. V praxi však optimální polohy koule vzhledem k rozměrům 
měřicích přípravků a nástrojových držáků mnohdy nelze dosáhnout. 

 

Obr. 84: Rozjezd jednotlivých strojních os při pětiosé interpolaci pro vybrané polohy měřicí koule. 
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Obr. 85: Testované pozice měřící koule a výsledné trajektorie při interpolaci os XYZAC. 
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7.7.7.7. Ověření navrženého postupu měření a Ověření navrženého postupu měření a Ověření navrženého postupu měření a Ověření navrženého postupu měření a 
vyhodnocení souboru geometrických odchylekvyhodnocení souboru geometrických odchylekvyhodnocení souboru geometrických odchylekvyhodnocení souboru geometrických odchylek    

Navržený postup pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických 
odchylek pětiosých frézovacích strojů, popsaný v kapitole 6 a uvedený také v autorově publikaci 
[60606060] je v následující kapitole experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů (Obr. 
86). Jedná se o stroje MCU 700 v kinematické konfiguraci CAFYXZ a stroj MU 6300 v kinematické 
konfiguraci CAXFYZ. Parametry testovaných strojů jsou uvedeny v Tab. 9, podrobná technická data 
jsou uvedena v Příloze 2. Výsledky získané pomocí navrženého postupu jsou v závěru kapitoly 
porovnány s výsledky měření a vyhodnocení, získanými na základě uplatnění konvenčních metod 
měření. Navržený postup je tak vhodně verifikován. Pro případ stroje MCU 700 jsou výsledky 
čerpány z autorovy publikace [60606060]. 

           

Obr. 86: Testované stroje MCU 700 a MU 6300. 

 

Tab. 9: Parametry testovaných strojů. 

  MCU 700 MU 6300 

Průměr stolu [mm] 700 630 

Zdvih v ose X [mm] 700 925 

Zdvih v ose Y [mm] 820 1050 

Zdvih v ose Z [mm] 550 600 

Zdvih v ose A [°] -30 ~ 120 -120 ~ 90 

Zdvih v ose C [°] neomezeně neomezeně 
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 Postup a okolnosti jednotlivých testů 

Pro potřeby vyhodnocení souboru vybraných geometrických odchylek byla provedena série měření 
přesnosti pohybu podél několika trajektorií. Byla provedena měření přesnosti pohybu podél 
prostorových trajektorií tvořených interpolací lineárních a rotačních os. Veškerá měření byla 
provedena při vypnutých softwarových kompenzacích geometrických odchylek. 

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. TTTTesty na stroji MCUesty na stroji MCUesty na stroji MCUesty na stroji MCU    700700700700    

Byla provedena série testů volumetrické přesnosti podél interpolované trajektorie, potřebná pro 
vyhodnocení vybraných parametrů geometrické přesnosti. Jednalo se o interpolaci os XYC, YZA 
(Obr. 87) a XYZAC (Obr. 89). V prvních dvou případech byla měření realizována za účelem zjištění 
odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os A a C. Pro vyhodnocení odchylek vzájemné 
kolmosti mezi lineárními osami byly realizovány testy při součinnosti os XYC, při vyklopení osy A 
±25 (Obr. 88). Jako poslední v řadě byl proveden test při interpolaci XYZAC. Z výsledků tohoto 
testu byl následně pomocí kinematického modelu stroje (viz odstavec 6.3.3) eliminován vliv 
odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os a odchylek vzájemné kolmosti mezi 
lineárními osami, viz odstavec 7.2 a autorova publikace [60606060]. Parametry testů uvádí v Tab. 10. 
Posuvová rychlost byla ve všech případech 500 mm/min. Vzorkovací frekvence snímací hlavy 500 
Hz. Výsledky provedených testů jsou znázorněny na Obr. 87 až Obr. 89. 

Tab. 10: Parametry provedených testů. 

Test 
Poloha koule – výchozí pozice MCS [mm,°] L nástroj 

[mm] 

Pohyb rot. os 

 X Y Z A C 

XYC 249,964 0,559 395,968 0 0 184,499 C: 0 ~ 360 

XYC 249,964 -67,735 369,029 -25 0 184,499 C: 0 ~ 360 

XYC 249,964 67,735 369,029 25 0 184,499 C: 0 ~ 360 

YZA -0,496 -165,562 481,853 -90,9991 270 184,499 A: -91 ~ 30 

XYZAC 315,335 -161,23 231,634 -90,9991 359,9992 184,499 A:-91~30 C:0~-360 
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Obr. 87: Složky volumetrické chyby při interpolaci os XYC a YZA. 

     

Obr. 88: Složky volumetrické chyby při interpolaci XYC, a) osa A v poloze 25° b) osa A v poloze -25°. 

         

Obr. 89: a) Složky volumetrické chyby při interpolaci os XYZAC. b) prostorové znázornění testované 
trajektorie. 
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7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Testy na stroji MUTesty na stroji MUTesty na stroji MUTesty na stroji MU    6300630063006300    

Obdobně jako v případě stroje MCU 700 byla i na stroji MU 6300 provedena série testů 
volumetrické přesnosti podél interpolované trajektorie, potřebná pro vyhodnocení vybraných 
parametrů geometrické přesnosti. Jedná se o druhý testovaný stroj, kdy byl volen stejný postup 
verifikace metody prezentované v autorově publikaci [60606060]. Provedeny byly testy při interpolaci os 
XYC, YZA a XYZAC. V případě interpolace os XYC a YZA (Obr. 90) byla měření realizována za 
účelem zjištění odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os A a C. Pro vyhodnocení 
odchylek vzájemné kolmosti mezi lineárními osami byly realizovány testy při součinnosti os XYC, 
při vyklopení osy A ±45° (Obr. 91). Jako poslední v řadě byl proveden test při interpolaci XYZAC 
(Obr. 92). Z výsledků tohoto testu byl následně pomocí kinematického modelu stroje eliminován 
vliv odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os, viz odstavec 7.2. Parametry 
jednotlivých testů jsou uvedeny v Tab. 11. Posuvová rychlost byla ve všech případech 1 500 
mm/min. Vzorkovací frekvence snímací hlavy 500 Hz. Výsledky provedených testů jsou znázorněny 
na Obr. 90 až Obr. 92. 

Tab. 11: Parametry provedených testů. 

Test 
Poloha koule – výchozí pozice MCS [mm,°] L nástroj 

[mm] 

Pohyb rot. os 

 X Y Z A C 

XYC 5,725 -268,777 50,604 0 0 244,869 C: 0 ~ 360 

XYC 5,725 -268,700 -172,041 -45 0 244,869 C: 0 ~ 360 

XYC 5,725 268,700 -172,041 45 0 244,869 C: 0 ~ 360 

YZA -268,777 5,725 295,479 -90 90 244,869 A: -90 ~ 90 

XYZAC 5,725 -230,694 -237,766 -60 0 244,869 A:-60~60 C:0~-6x360 

     

Obr. 90: Složky volumetrické chyby při interpolaci os XYC a YZA. 
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Obr. 91: Složku volumetrické chyby při interpolaci XYC, a) osa A v poloze 45° b) osa A v poloze -45°. 

     

Obr. 92: a) Složky volumetrické chyby při interpolaci os XYZAC. b) prostorové znázornění testované 
trajektorie. 

 Vyhodnocení vybraných geometrických odchylek 

Pomocí postupu navrženého v kapitole 6 byl z naměřených dat (viz odstavec 7.1) vyhodnocen 
soubor základních geometrických odchylek pětiosého frézovacího stroje. Navržený postup byl 
aplikován na dva zástupce pětiosých frézovacích strojů, viz Obr. 86 a Tab. 9.  

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Stroj MCUStroj MCUStroj MCUStroj MCU    700700700700    

Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení rotačních os A a C je 
znázorněno na Obr. 93 a Obr. 94. Vyhodnocené odchylky jsou také uvedeny v Tab. 12 a Tab. 13.  
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Tab. 12: Hodnoty odchylek vzájemné kolmosti lineárních os. 

EXOY 

[µm/mm] 

EZOX 

[µm/mm] 

EYOZ 

[µm/mm] 

-2 12 35 
 
 

 

Tab. 13: Hodnoty odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os A a C. 

EYOA 

[µm] 

EZOA 

[µm] 

EBOA 

[µm/mm] 

ECOA 

[µm/mm] 

EXOC 

[µm] 

EYOC 

[µm] 

EAOC 

[µm/mm] 

EBOC 

[µm/mm] 

-5 -68 -167 147 -5 -2 -14 -88 

 

 

Obr. 93: MCU700 - Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení osy C. 

 

 

Obr. 94: MCU700 - Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení osy A. 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Stroj MUStroj MUStroj MUStroj MU    6300630063006300    

Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení rotačních os A a C je 
znázorněno na Obr. 95 a Obr. 96. Vyhodnocené odchylky jsou také uvedeny v Tab. 14 a Tab. 15. 
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Tab. 14: Hodnoty odchylek vzájemné kolmosti lineárních os. 

EXOY 

[µm/mm] 

EZOX 

[µm/mm] 

EYOZ 

[µm/mm] 

13 34 11 

 
 

Tab. 15: Hodnoty odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os A a C. 

EYOA 

[µm] 

EZOA 

[µm] 

EBOA 

[µm/mm] 

ECOA 

[µm/mm] 

EXOC 

[µm] 

EYOC 

[µm] 

EAOC 

[µm/mm] 

EBOC 

[µm/mm] 

-3 -63 28 27 -18 -13 71 6 

 

 

Obr. 95: MU6300 - Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení osy C. 

 

 

Obr. 96: MU6300 - Grafické znázornění nalezení odchylek pozice a orientace středu otáčení osy A. 

 

 Vliv vyhodnocených geometrických odchylek na 
volumetrickou přesnost obráběcího stroje 

V předchozím odstavci byly z měření interpolace os XYC, resp. YZA získány vybrané parametry 
geometrické přesnosti (viz Tab. 12 a Tab. 15až ). Tyto parametry byly pomocí HTM zaneseny do 
kinematického modelu stroje a následně byl simulován jejich vliv na výslednou volumetrickou 
odchylku podél měřené trajektorie při interpolaci os XYZAC. Poloha koule byla simulací 



Martin Morávek  Disertační práce 

-108- 
 

optimalizována tak, aby bylo možné maximálně využít rozjezd jednotlivých strojních os, viz Obr. 
89b. 

7.3.1.7.3.1.7.3.1.7.3.1. Stroj MCUStroj MCUStroj MCUStroj MCU    777700000000    

Porovnání měřené odchylky ErrMTCH  s odchylkou vypočtenou ErrCALC je uvedeno na Obr. 97 až 
Obr. 99. Modrá křivka deltaERR zde představuje zbytkovou odchylku, tedy rozdíl mezi ErrMTCH a 
ErrCALC. Přičemž odchylka ErrCALC byla vypočtena pomocí kinematického modelu (viz odstavec 
6.3.3), který zahrnoval geometrické odchylky (viz Tab. 12 a  

Tab. 13) stanovené pomocí navrženého postupu (viz kapitole 6). 

Celkově bylo v modelu uvažováno 11 geometrických odchylek (3 odchylky kolmosti pohybu mezi 
lineárními osami a 8 odchylek pozice a orientace osy otáčení rotačních os A a C) [60606060]. Celkový 
počet geometrických chyb, které můžou být v sestaveném kinematickém uvažovány je 41, viz 
odstavec 6.3. 

Z výsledků odchylek v jednotlivých směrech souřadného systému stroje (Obr. 97 až Obr. 99) je 
dobře patrné, že soubor 11 vybraných geometrických odchylek má zásadní vliv na přesnost pohybu 
stroje podél měřené trajektorie tvořené interpolací os XYZAC [60606060]. Zbytková odchylka deltaERR  je 
tedy způsobena superpozicí zbývajících 30 geometrických odchylek (odchylky nastavení polohy, 
přímočarosti pohybu, úhlové odchylky a odchylky pohybu rotačních os).  

 

Obr. 97: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy X. 

 



Martin Morávek  Disertační práce 

-109- 
 

 

Obr. 98: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy Y. 

 

Obr. 99: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy Z. 
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7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2. Stroj MUStroj MUStroj MUStroj MU    6300630063006300    

Obdobné testy jako na stroji MCU 700 byly vykonány i na druhém testovaném stroji MU 6300. 
Opět byla měřena přesnost pohybu stroje podél trajektorie interpolované pohybem os XYZAC. 
Oproti testu na stroji MCU 700 byla na stroji MU 6300 trajektorie tvořena šesti otočkami osy C, 
viz  Obr. 92. Porovnání měřené odchylky ErrMTCH  s odchylkou vypočtenou ErrCALC je uvedeno 
na Obr. 100 až Obr. 102. Modrá křivka deltaERR zde představuje zbytkovou odchylku, tedy rozdíl 
mezi ErrMTCH a ErrCALC. Přičemž odchylka ErrCALC byla vypočtena pomocí kinematického 
modelu (viz odstavec 6.3.3), který zahrnoval geometrické odchylky (viz Tab. 14 a Tab. 15) 
stanovené pomocí navrženého postupu (viz kapitola 6). Celkově bylo v modelu uvažováno 11 
geometrických odchylek (3 odchylky kolmosti pohybu mezi lineárními osami a 8 odchylek pozice 
a orientace osy otáčení rotačních os A a C). Celkový počet geometrických chyb, které můžou být 
v sestaveném kinematickém uvažovány je 41, viz odstavec 6.3. 

Z výsledků odchylek v jednotlivých směrech souřadného systému stroje (Obr. 100 až Obr. 102) je 
dobře patrné, že soubor 11 vybraných geometrických odchylek má zásadní vliv na přesnost pohybu 
stroje podél měřené trajektorie tvořené interpolací os XYZAC. Zbytková odchylka deltaERR  je tedy 
způsobena superpozicí zbývajících 30 geometrických odchylek (odchylky nastavení polohy, 
přímočarosti pohybu, úhlové odchylky a odchylky pohybu rotačních os).  

 

Obr. 100: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy X. 
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Obr. 101: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy Y. 

 

Obr. 102: Porovnání výsledků měření a simulace volumetrické odchylky podél trajektorie 
interpolované osami XYZAC – odchylky ve směru osy Z. 

 



Martin Morávek  Disertační práce 

-112- 
 

 Porovnání vyhodnocených geometrických odchylek 
s konvenčním měřením 

Geometrické odchylky vyhodnocené z provedených testovaných trajektorií uvedené v odstavci 7.2 
jsou pro ověření porovnány s odchylkami získanými odlišnými měřicími metodami. Odchylky 
kolmosti mezi lineárními osami byly měřeny pomocí číselníkového úchylkoměru a granitového 
hranolu o rozměru 400 x 400 mm (Obr. 103). Odchylky pozice středu otáčení byly z provedených 
testů vyhodnoceny pomocí komerčně dostupného SW firmy IBS PE [29292929]. Odchylky orientace středů 
otáčení rotačních os byly měřeny pomocí číselníkového úchylkoměru a broušené podložky Obr. 
103. 

Na základě uvedeného porovnání lze konstatovat, že bylo dosaženo poměrně dobré shody 
v hodnotách jednotlivých odchylek. Tento fakt jasně naznačuje, že vyvinutý postup měření a 
vyhodnocení vybraných geometrických odchylek je funkční a poskytuje dostatečně přesné a 
aplikovatelné výsledky. Rozdíly v hodnotách jednotlivých geometrických odchylek jsou v řádu µm, 
což lze přisoudit především nejistotě měření použitých zařízení, či zkreslení výsledků v numerických 
výpočtech. 

   

Obr. 103: Měření geometrických odchylek konvenčním postupem. 

 

7.4.1.7.4.1.7.4.1.7.4.1. Stroj MCUStroj MCUStroj MCUStroj MCU    700700700700    

Porovnání výsledků pro testovaný stroj MCU 700 je uvedeno v Tab. 16 až Tab. 18.  
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Tab. 16: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky kolmosti, stroj 
MCU 700. 

 EXOY 

[µm/m] 

EZOX 

[µm/m] 

EYOZ 

[µm/m] 

Výpočet -2 12 35 

Konvenční měření 4 15 39 
 

Tab. 17: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky pozice a orientace 
středu otáčení osy C, stroj MCU 700. 

 EXOC 

[µm] 

EYOC 

[µm] 

EAOC 

[µm/m] 

ABOC 

[µm/m] 

Výpočet -5 2 -14 -88 

Konvenční měření - - -15 -84 

SW IBS -6 4 - - 

 

Tab. 18: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky pozice a orientace 
středu otáčení osy A, stroj MCU 700. 

 EYOA 

[µm] 

EZOA 

[µm] 

EBOA 

[µm/m] 

ACOA 

[µm/m] 

Výpočet -5 68 -145 -168 

Konvenční měření - - - - 

SW IBS -9 70 - - 
 

7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2. Stroj MUStroj MUStroj MUStroj MU    6300630063006300    

Porovnání výsledků pro druhý testovaný stroj MU 6300 uvádějí Tab. 19 až Tab. 21. 

Tab. 19: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky kolmosti, stroj 
MU6300. 

 EXOY 

[µm/m] 

EZOX 

[µm/m] 

EYOZ 

[µm/m] 

Výpočet 12 34 10 

Konvenční měření 12 32 12 
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Tab. 20: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky pozice a orientace 
středu otáčení osy C, stroj MU 6300. 

 EXOC 

[µm] 

EYOC 

[µm] 

EAOC 

[µm/m] 

ABOC 
[µm/m] 

Výpočet -18 -13 71 6 

Konvenční měření - - - - 

SW IBS -19 -14 - - 

 

Tab. 21: Porovnání vyhodnocených a konvenčně měřených odchylek – odchylky pozice a orientace 
středu otáčení osy A, stroj MU 6300. 

 EYOA 

[µm] 

EZOA 

[µm] 

EBOA 

[µm/m] 

ACOA 

[µm/m] 

Výpočet -3 -63 28 27 

Konvenční měření - - 24 35 

SW IBS -2 -61 - - 
 

 Změna geometrických odchylek při teplotně 
neustáleném stavu stroje 

Změna hodnot stěžejních geometrických odchylek při teplotně neustáleném stavu stroje byla 
testována na stroji MCU 700 (Obr. 86). Jedná se o test dlouhodobé zátěže pohybem rotačních 
strojních os A a C posuvovou rychlostí 5000 mm/min. Mezi jednotlivými zatěžovacími cykly byla 
pravidelně měřena přesnost pohybu podél testovací trajektorie (interpolace os XYC a YZA). 
Z naměřených dat byly následně vyhodnoceny (pomocí vyvinutého postupu, viz kapitola 6) vybrané 
geometrické odchylky pozice a orientace středů otáčení os A a C a odchylka vzájemné kolmosti 
pohybu os X a Y. Z výsledků (Obr. 104 až Obr. 106) je patrné, že zejména hodnoty odchylek 
spojených s pozicí a orientací středu otáčení osy A se v průběhu testu výrazně změnily. Odchylky 
spojené s pozicí a orientací osy C, v porovnání s osou A, dosahují zhruba polovičních hodnot.  

Odchylka kolmosti pohybu mezi osou X a Y (Obr. 106) se v průběhu testu změnila přibližně o      
12 µm/m. Takovou hodnotu lze považovat spíše za malou, nikoliv však za zanedbatelnou při 
požadavku udržení dlouhodobé vysoké přesnosti stroje. 
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Obr. 104: Změna pozice a orientace osy otáčení strojní osy A při teplotně neustáleném stavu stroje. 

 

 

Obr. 105: Změna pozice a orientace osy otáčení strojní osy C při teplotně neustáleném stavu stroje. 
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Obr. 106: Změna odchylky kolmosti při teplotně neustáleném stavu stroje. 

 

 Shrnutí    

Postup pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek 
pětiosých frézovacích strojů, navržený v kapitole 6 byl v kapitole 7 experimentálně ověřen na 
dvojici pětiosých frézovacích strojů (viz Obr. 86 a Tab. 9). 

Byla provedena série testů volumetrické přesnosti podél interpolované trajektorie, potřebná pro 
vyhodnocení vybraného souboru geometrických odchylek. Jednalo se o pohyby podél trajektorií 
tvořených interpolací os XYC, YZA a XYZAC. V prvních dvou případech byla měření realizována za 
účelem zjištění odchylek pozice a orientace středů otáčení rotačních os A a C. Pro vyhodnocení 
odchylek vzájemné kolmosti mezi lineárními osami byly realizovány testy při součinnosti os XYC, 
přičemž osa A byla vyklopena o konstantní úhel ±��. 

Z dat získaných měřením byl následně pomocí postupu navrženého v kapitole 6 vyhodnocen 
soubor vybraných geometrických odchylek. Hodnoty geometrických odchylek získaných pomocí 
navrženého postupu byly porovnány s výsledky měření získanými na základě uplatnění 
konvenčních metod měření. Čímž byl celý navržený postup vyhodnocení souboru vybraných 
geometrických odchylek verifikován. 

Soubor vybraných geometrických odchylek, vyhodnocených pomocí navrženého postupu, 
následně posloužil jako vstupní data pro kinematické modely (viz odstavec 6.3.3) testovaných 
obráběcích strojů. Kinematickým modelem byla vypočtena odchylka podél měřených pětiosých 
trajektorií tvořená superpozicí uvažovaných geometrických odchylek. Výsledky porovnání 
měřených a vypočtených odchylek podél interpolovaných trajektorií ukazují, že odchylky kolmosti 
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mezi lineárními osami a odchylky pozice a orientace středů otáčení rotačních os tvoří více jak 
polovinu výsledné volumetrické odchylky podél měřené trajektorie tvořené interpolací os XYZAC. 
Zbytková volumetrická odchylka je tvořena dalšími 30 geometrickými odchylkami. Celkový počet 
činí v případě pětiosého frézovacího stroje 41 geometrických odchylek, viz [69696969]. Uvedený postup 
měření volumetrické přesnosti pětiosého obráběcího stroje je efektivní především pro rychlou 
provozní kalibraci například během pracovní směny, kdy stroj pracuje při tepelně neustáleném 
stavu a jeho přesnost se v čase mění. Vyhodnocované parametry geometrické přesnosti mohou 
být zaneseny v podobě SW korekce do ŘS stroje. 
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8.8.8.8. ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Cíle předložené disertační práce, stanovené na základě poznatků souhrnné kritické rešerše, 
popisují zjištěné nedostatky v oblasti přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Závěrečná kapitola 
uvádí praktický přínos výsledků předložené disertační práce, hodnotí dosažení vytyčených cílů a 
diskutuje možnosti dalšího vývoje řešené problematiky. 

 Přínos disertační práce 

Hlavními přínosy předložené disertační práce je zlepšení metodiky testování teplotně-
mechanického chování pětiosých frézovacích center. Díky navržené a aplikované metodě lze 
důkladně testovat chování stroje při teplotně neustáleném stavu, přičemž změna přesnosti 
vyvolaná teplotně-mechanickým chováním stroje může být měřena v celém objemu pracovního 
prostoru.  

Navržená metoda je dobře aplikovatelná na testy teplotně mechanického chování malých a středně 
velkých obráběcích strojů. Výsledky testů na konkrétním stroji potvrzují předpoklad nehomogenity 
rozložení odchylek relativního polohování nástroje vůči obrobku, způsobený teplotně 
mechanickým chováním stroje [54545454], [55555555]. Lze tedy konstatovat, že standardní přístup testování 
tepelných vlivů na změnu přesnosti stroje, definovaný normou ISO 230-3 [59595959] celou problematiku 
značně zjednodušuje.  Prostorové vnímání přesnosti stroje vyžaduje měření odchylky ve více než 
jednom, resp. dvou bodech pracovního prostoru stroje (viz postup dle ISO 230-3 [59595959]). Metoda 
navržená v předložené disertační práci je pro tento přístup vhodná. 

Praktickým přínosem předložené disertační práce je rovněž navržený postup pro rychlé proměření 
a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. 
Navržený postup měření a vyhodnocení je snadno aplikovatelný na široké spektrum pětiosých 
frézovacích center a přímo poskytuje data pro SW kompenzace konkrétních geometrických 
odchylek v ŘS stroje. 

Nasazení navrženého postupu pro měření a vyhodnocení souboru základních geometrických 
odchylek při testech na dvojici pětiosých frézovacích strojů ukázalo významnost podílu 
uvažovaných geometrických odchylek na výsledné prostorové odchylce nástroje vůči obrobku 
podél měřené trajektorie. Tyto závěry shrnuje rovněž  autorova publikace [60606060]. 

Obecným přínosem předložené disertační práce je tedy zdokonalení metodiky testování přesnosti 
pětiosých frézovacích center a zároveň hlubší porozumění dané problematice na základě poznatků 
získaných při praktických testech. 

 Zhodnocení dosažení cílů disertační práce 

Navržená metoda umožňuje rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru 
malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je dobře aplikovatelná pro měření 
při teplotně neustálených stavech. Nabízí možnosti komplexního testování teplotních vlivů na 
změnu přesnosti pětiosých frézovacích strojů. V porovnání se standardním postupem dle normy 
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ISO 230-3 [53535353] lze odchylky vyvolané teplotně mechanickým chováním stroje měřit v celém objemu 
jeho pracovního prostoru. Malým nedostatkem je pouze větší časová náročnost (stroj chladne) 
v porovnání s konvenčním měřením dle ISO 230-3 [59595959]. Časovou náročnost měřícího cyklu je 
možné ovlivnit počtem měřených bodů.  

Předpoklad nehomogenity rozložení odchylek relativního polohování nástroje vůči obrobku, 
způsobený teplotně mechanickým chováním stroje, byl rovněž v předložené disertační práci 
experimentálně ověřen, viz kapitola 5. Získané poznatky potvrzují, že standardní přístup testování 
tepelných vlivů na změnu přesnosti stroje, definovaný normou ISO 230-3 [59595959] celou problematiku 
poněkud zjednodušuje.  Pokud má být přesnost stroje vnímána prostorově, je třeba měřit odchylky 
ve více než jednom, resp. dvou bodech pracovního prostoru stroje (viz postup dle ISO 230-3 [59595959]).  

V kapitole 5 předložené disertační práce jsou uvedeny výsledky testů teplotně mechanického 
chování konkrétního stroje při teplotním zatěžování jednotlivými vnitřními zdroji tepla. Na základě 
získaných poznatků lze konstatovat, že rotace vřetene má dominantní vliv na změnu přesnosti 
stroje. Deformace vyvolané teplotním zatěžováním od rotace vřetene jsou několikanásobně větší 
než v případě teplotního zatěžování pohybem strojními osami. Tyto deformace jsou však v zásadě 
stejné v celém objemu pracovního prostoru. Teplotní zátěž od pohonu lineárních a rotačních os 
vyvolává výrazně menší změnu přesnosti. Důležité ovšem je, že deformace vyvolané teplotním 
zatěžováním od pohybu strojních os nejsou konstantní v celém objemu pracovního prostoru. 
Rozdíl je patrný jak ve velikosti, tak ve směru vektoru deformací. 

Výše uvedené poznatky jasně naznačují, že metodika testování teplotně-mechanického chování 
obráběcího stroje dle ISO 230-3 [59595959] poskytuje značně zjednodušený pohled. Chyba posunutí a 
natočení nástroje vůči obrobku je dle uvedené normy uvažována v celém objemu pracovního 
prostoru stejná, protože je stanovena na základě měření pouze jednoho, respektive dvou bodů. 
Takové zjednodušení je platné pouze v případě testování vlivu teplotní zátěže od rotace vřetena. 
V případě teplotního zatěžování pohybem strojních os a to především těch lineárních, jsou 
způsobené odchylky v rámci celého objemu pracovního prostoru nesymetrické. Liší se jak velikostí, 
tak směrem. 

Kapitola 6 je věnována návrhu postupu pro měření a vyhodnocení souboru geometrických 
odchylek pětiosého frézovacího stroje. Navržený postup umožňuje rychlé proměření a následné 
vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů a to v 
jednom časovém bodě z hlediska teplotně-mechanického chování strojů (přibližně do 5 minut). 
Postup měření a vyhodnocení je snadno aplikovatelný na široké spektrum pětiosých frézovacích 
center. Výsledky jsou přímo aplikovatelné do ŘS stroje v podobě SW kompenzací jednotlivých 
geometrických odchylek. V první řadě byl na základě prostudovaných publikací stanoven soubor, 
vybraných geometrických odchylek, majících stěžejní vliv na přesnost relativního polohování 
nástroje vůči obrobku. Pro samotné měření v rámci navrženého postupu je využívána měřící 
aparatura popsaná v kapitole 4.1. 

Experimentálnímu ověření postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru 
základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů (viz kapitola 6) je věnována 
kapitola 7. Ověření je zde demonstrováno na dvojici pětiosých frézovacích strojů (viz Obr. 86 a 
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Tab. 9). Nejprve byla provedena série testů volumetrické přesnosti podél interpolované trajektorie, 
potřebná pro vyhodnocení vybraného souboru geometrických odchylek. Naměřená data byla 
pomocí postupu navrženého v kapitole 6 zpracována, přičemž byl získán soubor vybraných 
geometrických odchylek. Hodnoty geometrických odchylek získaných pomocí navrženého postupu 
byly porovnány s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě uplatnění konvenčních 
metod měření, čímž byl celý navržený postup měření a vyhodnocení souboru vybraných 
geometrických odchylek verifikován. 

Soubor vybraných geometrických odchylek vyhodnocených pomocí navrženého postupu následně 
posloužil jako vstupní data pro kinematické modely (viz odstavec 6.3.3) testovaných obráběcích 
strojů. Kinematickým modelem byla vypočtena odchylka podél měřených pětiosých trajektorií 
tvořená superpozicí uvažovaných geometrických odchylek. Výsledky porovnání měřených a 
vypočtených odchylek podél interpolovaných trajektorií ukazují, že odchylky kolmosti mezi 
lineárními osami a odchylky pozice a orientace středů otáčení rotačních os tvoří více jak polovinu 
výsledné volumetrické odchylky podél měřené trajektorie tvořené interpolací os XYZAC. Zbytková 
volumetrická odchylka je tvořena dalšími 30 geometrickými odchylkami. Celkový počet možných 
uvažovaných geometrických odchylek je v případě pětiosého frézovacího stroje 41, viz [69696969]. 
Uvedený postup měření volumetrické přesnosti pětiosého frézovacího stroje je efektivní především 
pro rychlou provozní kalibraci například během pracovní směny, kdy stroj pracuje při tepelně 
neustáleném stavu a jeho přesnost se v čase mění. Vyhodnocované parametry geometrické 
přesnosti mohou být zaneseny v podobě SW korekce do ŘS stroje. 

 Možnosti dalšího vývoje řešené problematiky 

Vyvinutá metoda nabízí poměrně široké možnosti dalšího využití při testování teplotně 
mechanického chování pětiosých frézovacích strojů. V první řadě bude vhodné provést testy na 
širokém spektru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Výsledky poslouží k lepšímu 
porozumění teplotně mechanického chování jednotlivých kinematických konfigurací testovaných 
strojů. Rovněž se nabízí adaptace metody pro testování dalších typů obráběcích strojů, soustruhy, 
soustružnická centra atd. 

Vyvinutá metoda je rovněž využitelná jako nástroj pro kalibrační měření pro modely predikující 
teplotně mechanické chování obráběcích strojů. Zdárným příkladem praktického využití vyvinuté 
metody pro získání kalibračních dat je experiment na tříosém horizontálním frézovacím stroji 
prezentovaný v autorově publikaci  [56565656].  

Vyvinutý postup pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických 
odchylek pětiosých frézovacích strojů bude vhodné upravit tak, aby byla možná jeho implementace 
do ŘS stroje. Díky tomu by mohl být celý proces kalibrace stroje značně automatizován a efektivně 
využíván pro procesní kalibraci stroje během jeho provozu. 

Rovněž se nabízí možnosti rozšíření postupu o stanovení dalších geometrických odchylek. Díky 
tomu by bylo dosaženo lepšího zpřesnění testovaného stroje. Další možností pro zvýšení přesnosti 
stroje, respektive dosažení přesnější kompenzace by bylo vhodné zbytkovou volumetrickou 
odchylku (resp. její složky X, Y a Z v MCS) podél měřené trajektorie extrapolovat do celého 
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pracovního prostoru stroje. Extrapolovaná odchylka pak může být využita jako vstupní data pro 
volumetrickou kompenzaci. Je však nutné nalezení vhodné metody extrapolace zjištěných odchylek 
do celého objemu pracovního prostoru stroje.  
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Pracovní stůlPracovní stůlPracovní stůlPracovní stůl      

Průměr upínací plochy 630 (6x T 18H7) mm 

Max. rozměry obrobku Ø 830 x H 550 mm 

Max. otáčky 90 ot/min 

Max. zatížení stolu 600 kg 

Rozsah pojezdů osRozsah pojezdů osRozsah pojezdů osRozsah pojezdů os      

Osa X 925 mm 

Osa Y 1050 mm 

Osa Z 600 mm 

Osa A +90 až -120 ° 

Osa C 360 (neomezeně) ° 

PosuvyPosuvyPosuvyPosuvy      

Rychloposuv X/Y/Z: 50 m/min 

Rychloposuv rotačních os A/C: 10.800/32.400 °/min 

Max. pracovní posuv X/Y/Z: 50 m/min 

Pracovní vřetenoPracovní vřetenoPracovní vřetenoPracovní vřeteno      

Rozsah otáček 10 (15, 20, 25) tis. - BT40, 6 (12) tis. - BT50 ot/min 

Upínací kužel MAS BT40 (BT50)   

Výkon motoru (10 min/trvale) 
11/7,5 (10t), 22/18,5 (15t), 30/22 (20t), 15/11 (25t), 11/7,5 
(6t), 26/18,5 (12t) kW 

Vnitřní průměr ložiska 70 mm 

Vzdálenost vřeteno-stůl 160 až 760 mm 

Nástrojový zásobníkNástrojový zásobníkNástrojový zásobníkNástrojový zásobník      

Provedení MAS BT40 (BT50)   

Počet nástrojových míst 32 (48 řet., 64, 98, 132, 166, 200, 234, 268 mat.)   

Max. průměr nástroje 90 (100 - BT50) mm 

- při volných vedlejších 
místech 

125 (152 - BT50) mm 

Max. délka nástroje (od konce 
vřetena) 

400 mm 

Max. hmotnost nástroje 8 (12 nebo 15 BT50) kg 

OstatníOstatníOstatníOstatní      
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Objem nádrže chladicí 
kapaliny 

770 L 

Strojní dataStrojní dataStrojní dataStrojní data      

Výška 3525 mm 

Šířka 4850 mm 

Hloubka 2990 mm 

Hmotnost 17500 kg 

 


