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Přehled použitých veličin a jednotek 

an, bm  [m2/°C], [m]  váhové koeficienty přenosové funkce 

ap   [mm]    hloubka řezu 

B(s)  [°C]   Vstupní parametry dynamického systému 

D  [mm]    průměr frézy 

fit   [%]    kvalita aproximace 

𝑘  [1]    opravný koeficient  

Mk  [Nm]   kroutící moment 

n  [ot/min]  otáčky vřetena 

O(s)  [μm]   výstupní parametry dynamického systému 

P   [kW]    výkon vřetena 

PFx  [μm]   simulovaná hodnota deformace pomocí  

     přenosové funkce; za index x dosazen příslušný 

     materiál (ocel/hliník) 

PTP [μm]   kvalita aproximace vyjádřená metodou  

   peak to peak 

REZ [μm]   reziduum – rozdíl mezi naměřenou   

   a simulovanou hodnotou 

Tn  [°C]   teplota nástroje 

Tok  [°C]   teplota okolí 

Tv  [°C]   teplota vřeteníku 

TWPn  [°C]   teplota obrobku, n = {1,2,3,4} 
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u(t) [°C]    vstup systému přenosové funkce v časové  

   oblasti  

vc   [m/min]  řezná rychlost 

vf  [mm/min]  rychlost posuvu 

X  [°C]   matice vstupních dat (teplota, rychlost  

     vřetena apod.) 

Y [μm]   teplotní chyba (deformace) vřetena   

   v určitém směru  

y(t) [μm]    výstup systému přenosové funkce   

   v časové oblasti  

Za x  [μm]   deformace simulovaná pomocí analytického 

     modelu; za index x dosazen příslušný materiál 

     (ocel/hliník)  

ZMLRA x  [μm]   deformace simulovaná pomocí vícenásobné 

     lineární regresní analýzy; za index x dosazen 

     příslušný materiál (ocel/hliník) 

Zn  [μm]   deformace obrobku, n = {1,2} 

zn   [1]   počet zubů frézy 

α   [K-1]   součinitel teplotní roztažnosti 

βn  [1]   vektor váhových koeficientů  

∆𝑙  [mm]    vzdálenost 

∆𝑇   [°C]   změna teploty 

𝜀   [1]   teplotně deformační přenosová funkce v dané

      časové oblasti 
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1. Úvod 

Snaha o dosažení stále vyšší přesnosti výroby dnes již zahrnuje využití 

softwarových kompenzací pro eliminaci negativního vlivu mechanických, či teplotně 

mechanických vlivů na výslednou přesnost výroby obrobku. Již existují aproximační 

modely teplotně mechanického chování řetězce stroj-nástroj při uvažování reálného 

řezného procesu. Dlouhodobým cílem je tyto modely dovybavit o nástroj pro predikci 

deformace obrobku během reálného řezného procesu a uzavřít tak řetězec 

softwarových kompenzací stroj-nástroj-obrobek. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu vlivu materiálu válcového obrobku 

(ocel a slitina hliníku) a vlivu změny technologického procesu (obrábění s použitím 

řezné kapaliny a bez ní) na linearitu teplotně mechanického chování stroje. Budou 

zvoleny 3 nástroje pro predikci teplotně mechanického chování obrobku během 

reálného řezného procesu. Tyto nástroje budou aplikovány na data, a to postupně 

v kalibračním a následně verifikačním režimu.  Poté bude provedena analýza výsledků 

a vyhodnocení relevantnosti užití jednotlivých metod pro jednotlivá nastavení 

experimentů. 
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2. Stav řešené problematiky 

 Deformace obráběcích strojů 

Výrobní přesnost stroje je ovlivněna celým souborem vstupních vlivů, které 

lze ve velké míře ovlivnit. Jedním z nich je přesnost rozměrů a vzájemných ploch 

obrobku, který je na daném stroji zhotovován. Mnohem důležitější jsou však vlivy 

samotného stroje, které ovlivňují přesnost výroby.  

Obráběcí stroj lze obecně považovat za tuhou soustavu. Nachází-li se však 

stroj v pracovním procesu, je zatěžován velkým množstvím dynamických jevů, které 

způsobují jeho deformaci. 

Deformace způsobené geometrií a kinematikou stroje 

Geometrické chyby ve stroji můžou vzniknout v důsledku nepřesnosti při 

montáži nebo špatným, či nevhodným konstrukčním návrhem. Velkou roli hraje také 

vhodnost a kvalita použitých součástek. Tyto chyby mohou být velmi umocněny 

přetížením stroje. 

Kinematické chyby vznikají hlavně při provádění lineárních či kruhových 

interpolací, tedy při kombinovaném pohybu vícero os. Jde vlastně o chyby, které 

vzniknou v relativních pohybech os obráběcího stroje [1]. 

Statická deformace 

Statická deformace velmi souvisí se statickou tuhostí stroje a jeho strukturou. 

Patří sem také deformační chyby, které vzniknou mezi nástrojem a obrobkem. Jsou 

to deformace vzniklé v důsledku opotřebení součástek stroje, či nástroje, upnutí 

nástroje, chybného nastavení přípravku, malé tuhosti nástroje či přípravku, posunutí 

obrobku během procesu nebo v důsledku působení vlastní váhy stroje [1]. 
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Dynamická deformace 

Dynamické deformace vznikají během řezného procesu. Jejich velikost je 

ovlivněna samotnou dynamickou tuhostí stroje (zejména lože, stojan atd.), ale hlavně 

zvolenými řeznými podmínkami. Jejich špatná volba navíc způsobuje nepříjemné 

vibrace.  V závislosti na tuhosti konstrukce při konkrétních řezných podmínkách se 

přesnost obráběcího stroje mění [1]. 

Teplotní deformace 

Teplotní deformace vznikají působením teplotních vlivů na obráběcí stroj. 

Podrobně se jimi bude zabývat podkapitola 2.2. 

 Teplotní deformace obráběcích strojů 

Teplo se může v prostředí šířit buď vedením, prouděním anebo zářením. 

Vedením (kondukcí) se teplo šíří v nepohyblivé hmotě. Prouděním (konvekcí) se teplo 

šíří v tekutinách a při záření (radiaci) se teplo šíří pomocí elektromagnetických vln. 

Teplotní deformace lze popsat jako odchylku od původně plánovaného 

vzájemného pohybu nástroje a obrobku, která byla způsobena teplotními změnami. 

Je to tedy nežádoucí relativní pohyb mezi nástrojem a obrobkem, který je důsledkem 

teplotní roztažnosti jednotlivých částí obráběcích strojů [2]. Na celkové deformaci 

vzniklé při práci na obráběcích strojích se teplotní deformace podílí z 40-70 % [3]. 

Jak je vidět na Obr. 1, celkovou teplotní deformaci je možno rozdělit do dvou 

hlavních kategorií. Do první kategorie spadá vliv ustálené teploty, která je různá od 

referenční teploty 20 °C, a do kategorie druhé vliv neustálené teploty. 
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Obr. 1 Schéma teplotních vlivů u obráběcích strojů [4]. 

Chyby vzniklé teplotní deformací jsou buď geometrické nebo rozměrové. 

Geometrickými chybami je myšlena např. přímost, rovinnost a chyby v úhlovém 

pohybu, které vznikly v důsledku teplotních gradientů nebo nerovnoměrných 

koeficientů teplotní roztažnosti [3]. 

Významným zdrojem tepla je vlastní obráběcí proces, jehož podstatou je 

tvorba třísek oddělováním vrstvy materiálu, kterému je tímto rozrušována jeho 

soudržnost. Dochází tedy k přeměně převážné většiny mechanické energie potřebné 

k oddělení třísky na teplo. Asi 60 % vzniklého tepla odchází v třískách. Zároveň 

dochází k vysokému nárůstu teploty, převážně na kontaktních plochách mezi 

nástrojem a třískou. Teplota roste až k 1000 °C.  Tato skutečnost má nepříznivý dopad 

na intenzitu opotřebení nástroje, přesnost obrábění a jakost obrobené plochy. Dále 

může docházet k vyvolání zbytkových pnutí a strukturálním přeměnám v povrchové 

vrstvě obrobku [5].  
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 Konstrukční úpravy na snížení deformací 

Teplotní deformace na obráběcích strojích lze minimalizovat vhodnou volbou 

konstrukce stroje, použitých materiálů, vhodných dílů či přídavným chlazením na 

vhodných místech stroje nebo také celého prostředí. Základní možné konstrukční 

úpravy jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

2.3.1. Vhodné umístění jednotlivých částí obráběcího stroje 

Větší části stroje, které by mohly mít vliv na relativní polohu mezi nástrojem 

a obrobkem (např. lože a stojany), by měly být uspořádány tak, aby umožňovaly volný 

odvod třísek od nástroje na dostatečně vzdálená místa, aby od třísek přijaly co 

nejmenší množství tepla. 

Při návrhu stroje s vysokými požadavky na přesnost je vhodné umístit zdroje 

tepla (třecí spojky, brzdy, elektrická zařízení) co nejdále od součástí stroje, jejichž 

teplotní dilatace má vliv na relativní polohu mezi nástrojem a obrobkem. Zároveň je 

potřeba zajistit jejich chlazení buď uměle nebo umožněním volného přístupu 

vzduchu. Hydraulické agregáty a elektrické přístroje se umístí samostatně vedle 

stroje. Dále je vhodné kluzná ložiska nahradit valivými, omezit počet záběrů 

ozubených kolno a pokud je to možné, odstranit třecí spojky a brzdy [5]. 

2.3.2. Volba vhodného materiálu pro konstrukci obráběcího 

stroje 

Díky dobrému poměru hmotnosti a tuhosti a také relativně nízkým 

pořizovacím nákladům jsou nejčastěji používanými materiály pro konstrukci 

obráběcích strojů ocel a litina. Kvůli svému vysokému součiniteli teplotní roztažnosti 

však nejsou příliš vhodné pro stavbu teplotně stabilních a přesných strojů, pro které 

jsou naopak z pohledu termoelasticity vhodné materiály jako granit, polymerbeton, 
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vláknové kompozity nebo sendvičové struktury, nicméně tyto materiály postrádají 

potřebnou tuhost a je potřeba počítat s vysokou cenou [4, 6].  

Dalšími důležitými vlastnostmi konstrukčních materiálů jsou tepelná vodivost 

a měrná tepelná kapacita. Tepelná vodivost udává, jak rychle se teplo od vnitřních 

zdrojů tepla obráběcího stroje šíří a jak rychle se mění teplotní pole v rámci celého 

stroje. Měrná tepelná kapacita určuje, jak je daná látka citlivá na změny teploty [4].  

2.3.3. Volba konstrukce rámu obráběcího stroje 

Nejvhodnější volbou jsou symetrické a uzavřené konstrukce rámu obráběcího 

stroje, protože se v nich teplo šíří rovnoměrně. Navíc při vhodném umístění 

teplotních zdrojů je možné usměrnit teplotní deformace proti sobě a tím je navzájem 

z velké části eliminovat. 

Z hlediska symetrické teplotně mechanické struktury na obou stranách rámu 

je nejvhodnější užití portálového uspořádání či uspořádání typu „Gantry“. [4, 6]. 

2.3.4.  Protékané rámy a lokální chlazení 

Při využití technologie protékaného rámu je chlazení zavedeno přímo do 

nosné konstrukce obráběcího stroje. Vzniklé teplo je z teplotních zdrojů okamžitě 

a velmi rychle rozváděno do dalších částí obráběcího stroje a podporuje tím 

rovnoměrné prohřívání. Díky použití velkého množství chladícího média dochází 

k výrazné eliminaci negativního vlivu pracovního cyklu chladícího agregátu. Velkou 

nevýhodou tohoto řešení je jeho technická náročnost a vysoké provozní náklady. 

Lokální chlazení je využíváno v oblastech velkého zdroje tepla, tedy hlavně 

vřetena, ložiska, pohybové osy, kuličkové šrouby, jejich matice a domečky. Chladící 

medium je z místa působení teplotního zdroje odváděno nejčastěji rovnou do 

externího chladicího systému [4].  
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2.3.5. Pracovní prostředí obráběcího stroje 

Vliv okolního prostředí je v našich zeměpisných podmínkách za normálních 

okolností významný. Nejde jen o změny v rámci ročních období, měsíců či dní, ale 

doslova i v průběhu jednotlivých pracovních směn, kdy se teplota v hale může 

v průběhu dne měnit v řádu mnoha stupňů.  Toto má negativní dopad na kvalitu, 

přesnost a opakovatelnost výroby v průběhu dne. 

Je zcela nezbytné stroj vyvarovat přímému slunečnímu záření, teplotnímu 

ovlivnění jiným, v blízkosti stojícím, strojem a průvanu. 

Je-li vysoký požadavek na přesnost výroby, je vhodné stroj umístit do 

klimatizovaných prostor se stálou teplotou, nezávislou na okolním prostředí. Toto 

opatření s sebou nese požadavek na vyšší technologickou kázeň a má vliv na výši 

investičních, provozních a  výrobních nákladů [4]. 

 Kompenzační metody teplotních deformací 

Další způsob, jak je možné eliminovat vliv teplotních deformací, je využití 

kompenzačních metod. Teplotní deformace se buď měří přímo na daném stroji, 

anebo se vypočítávají, a následně přímo na daném stoji kompenzují pomocí úprav 

v řídicím systému. Celkový proces může být shrnut do bodů [7]: 

- Identifikace – analýza struktury obráběcího stroje, definice vznikajících 

typů teplotních chyb, identifikace vhodných poloh pro měřící senzory, 

samotné měření jednotlivých teplotních chyb jednotlivých komponentů 

v různých provozních podmínkách, stanovení objemových chyb nebo 

mapy geometrických objemových chyb; 

- Modelování a prognóza chyb – vypracování chybových modelů 

jednotlivých součástí, vytvoření komplexního modelu chyby obráběcího 
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stroje, zpracování chybových map a vytvoření numerické prognózy hodnot 

chyb v provozních podmínkách; 

- Kompenzace – implementace kompenzačních algoritmů či chybových 

map do řídicího systému obráběcího stroje. 

Podstatou kompenzace teplotních chyb obráběcích strojů je jejich měření či 

prognóza v reálném čase a následná aplikace korekcí do řídicího systému stroje. Na 

základě způsobu určení teplotní chyby se kompenzační metody rozdělují do těchto 

základních skupin [8]: 

- Přímé metody 

Velikost teplotní deformace je zjištěna měřením pomocí 

speciálních sond, a následně, na základě zjištěné hodnoty, je kompenzace 

zavedena do řídicího systému stroje. Nevýhodou je nutnost přerušení 

pracovního procesu při měření a vysoká cena měřících zařízení.  

- Nepřímé metody 

Hodnoty z kalibračních měření jsou pomocí aproximačních 

matematických modelů přepočítávány na hodnoty potřebné pro 

kompenzaci, a ty jsou následně zaneseny do řídicího systému daného 

stroje. Nevýhodou je, že je obtížné oddělit teplotní deformace od 

ostatních deformací stroje. Pro tvorbu matematického modelu, který by 

byl co nejbližší reálnému chování, je nezbytné provést na daném stroji 

mnoho kalibračních experimentů. 

Níže jsou uvedeny některé možné kompenzační metody. 

2.4.1. Regresní analýza 

Regresní analýza využívá ke kompenzaci teplotních deformací polynomy, 

jejichž koeficienty lze získat z kalibračních měření. Tato metoda řeší vztah mezi 

kvantitativními proměnnými odezvami a jednou nebo více kvantitativními 
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vysvětlujícími proměnnými. Analýza je poměrně jednoduchá a lze ji aplikovat ve 

většině moderních řídicích systémů. Nevýhodou této metody je, že její výsledky 

nejsou přenositelné na jiná zařízení a přesnost závisí na počtu teplotních čidel, jejich 

rozmístění, na způsobu kalibrace koeficientů a také na počtu kalibračních měření [7].   

Nejběžněji používaná metoda v oblasti výrobních strojů je Vícenásobná lineární 

regresní analýza (MLRA – z anglického Multiple Linear Regression Analysis) [9]; 

regresní analýza s více proměnnými se využívá v případě, že existuje více než jedna 

proměnná (např. teploty různých bodů na vřeteni, rychlosti vřetena apod.). Rovnice 

( 1 ) popisuje nejběžněji užívaný regresní model vícevrstvého modelu teplotní chyby 

(např. vřetena).  

𝑌 = 𝛽 ∙ 𝑋 ( 1 ) 

Y  teplotní chyba (deformace) vřetena v určitém směru  

X  matice vstupních dat (teplota, rychlost vřetena apod.) 

β  opravný koeficient  

Opravný koeficient β lze vypočítat pomocí rovnice ( 2 ): 

𝛽 = (𝑋𝑇 · 𝑋)−1 · 𝑋𝑇 · 𝑌 . ( 2 ) 

2.4.2. Metoda konečných prvků 

Pro modelování teplotních stavů obráběcích strojů se často využívá metoda 

konečných prvků (MKP) nebo metody konečných diferencí (MKD), či kombinace obou 

metod. Užití některé této metody ke kompenzaci v reálném čase však není dosud 

vzhledem k dlouhé výpočtové době možné. Je však velmi dobře využitelná 

v konstrukční fázi návrhu obráběcího stroje.  
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2.4.3. Přenosové funkce 

Přenosové funkce (PF) jsou schopny popsat vztah mezi vstupními (buzení B) 

a výstupními (odezva O) parametry dynamického systému (rovnice ( 3 )). 

𝑃𝐹(𝑠) =
𝑂(𝑠)

𝐵(𝑠)
 ( 3 ) 

Přenosové funkce je možné sestavit několika způsoby [10]: 

- analyticky a následnou kalibrací systému – využití pouze pro geometricky 

jednoduché úlohy, konstanty PF se určují při kalibraci, 

- odhadem a následnou kalibrací – odhad funkce z odezvy naměřené při 

jednotkovém buzení, konstanty PF se určují při kalibraci, 

- odhadem s následnou optimalizací – odhad PF z odezvy naměřené při 

obecném buzení, konstanty PF se určují při optimalizaci. 

Nesporná výhoda přenosových funkcí tkví v tom, že dokáží řešit jednotlivé 

zdroje tepla separovaně (pohony, převody, rotace vřetena, obráběcí proces). Z těchto 

navzájem nezávislých funkcí je následně možno sestavit jeden komplexní model pro 

kompenzaci teplotních deformací obráběcího stroje [10]. 

2.4.4. Umělé neuronové sítě 

Neurální síť je ve své podstatě prostředek pro počítačové zpracování dat. 

Jedná se o soubor jednotlivých bodů (neuronů), které jsou navzájem propojeny 

a předávají si informace za pomocí přenosových funkcí. Velikou výhodou neurální sítě 

je, že je schopna pracovat i s porušenými nebo nekompletními vstupními daty. Při 

využití neuronových sítí je důležitá správná volba učícího režimu, ve kterém se 

soustava učí z dat teplotních čidel predikovat výstupní vektory aproximující teplotní 

chování stroje.  [9]. Modely s bází v neuronových sítích mají ovšem uzavřenou 

strukturu (jsou tzv. „černou skříňkou“). 
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 Deformace obrobku při obrábění 

K problematice teplotní deformace obrobku, kterou se tato závěrečná práce 

zabývá, se nepodařilo dohledat žádnou relevantní publikaci, která by se jí podrobněji 

věnovala. Mnoho autorů teplotní deformaci obrobku zmiňuje [2, 5, 8, 11-13], 

nicméně se jí dále hlouběji nezabývá, či ji dokonce zcela zanedbává [14, 15]. 

 Měření teplotních deformací a teploty 

2.6.1. Měření teplotních deformací 

Pro měření teplotních deformací lze použít všechny snímače používané při 

měření obecných geometrických odchylek obráběcích strojů. Dále je uvedeno pár, 

spíše obecných, snímačů, které lze využít. 

• Mechanické 

Pro měření využívají mechanické spojení mezi dotykem a stupnicí. Často 

pomocí pákového převodu, ozubeného převodu či spirály. Většinou se jedná 

o číselníkové úchylkoměry s přesností setin nebo tisícin milimetru. Využít se dají 

pouze při měření dotykem (kontaktní). 

• Elektronické 

Pracují na principu přeměny měřené veličiny na některou z elektrických 

veličin. Velmi využívanými jsou kapacitní či indukční snímače. Mohou existovat jak 

v kontaktním, tak bezkontaktním provedení. 

- Kapacitní snímače – využívají principu změny elektrické kapacity mezi 

dvěma deskami kondenzátoru při změně jejich vzájemné polohy nebo při 

změně vlastností dielektrika, které se nachází mezi zmíněnými deskami 

kondenzátoru.  
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- Indukční snímače – využívají principu změny vlastní nebo vzájemné 

indukčnosti cívky vlivem změny vzájemné polohy nebo polohy jejich jádra.  

Indukční senzor posunutí je často využívaný snímač polohy pro velké i malé 

posunutí. Dokáže pracovat s velmi velkou přesností. Je to robustní snímač, jehož 

jedinou pohyblivou částí je feromagnetické jádro (Obr. 2). Pohybem jádra se mění 

vzájemná indukčnost mezi primárním a sekundárním vinutím. Často se lze setkat 

s označením LVDT (Lineární proměnný diferenciální transformátor, z anglického 

Linear Variable Differential Transformer). Statická charakteristika snímače je 

nelineární ve tvaru V (Obr. 3). Snímač je proto nutné používat pouze v přibližně 

lineárních oblastech [16]. 

Dále, v práci využitý, senzor T201F (Obr. 4) od firmy PETER HIRT má měřící 

zdvih ±1 mm a opakovatelnost 0,02 µm [17].  

 
Obr. 2 Schéma LVDT [16]. 

 
Obr. 3 Statická charakteristika LVDT [16]. 
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Obr. 4 Indukční senzor posunutí T201F od firmy PETER HIRT [18]. 

• Optické 

- Laserové interferometry 

Využívají principu porovnání vzájemné interference dvou odražených 

paprsků, nejčastěji laserového svazku. Svazek paprsků je při průchodu 

polopropustným zrcadlem rozdělen na svazky dva. Ty poté pokračují nezávisle na 

sobě na zrcadla a odrážejí se na nich zpět. Na polopropustném zrcadle se opět spojí 

do jednoho svazku a při porovnání paprsků v detektoru se rozdíl délek, které paprsky 

urazily rozdělené, projeví interferencí, ze které se určí konečná odchylka [19]. 

Měřící přesnost interferometrů závisí na konkrétní měřící sadě a pohybuje se 

až v řádu desetin µm/m. Zvládnou také pracovat s relativně vysokými rychlostmi 

posunu v řádu nízkých jednotek m/s.  

- Optoelektronické snímače 

Optoelektronické snímače využívají ke své činnosti světelných  

paprsků – elektromagnetických vln. Mezi výhody těchto snímačů patří bezkontaktní 

měření, a to i na velké vzdálenosti, odolnost proti rušení hlukem a vysokofrekvenčním 

elektromagnetickým polem a také jejich velká rychlost (měření probíhá i několikrát 

za sekundu). Jejich aplikace je velmi široká, od detekce překážek, určování určité 

barvy až po aplikaci v bezpečnostních systémech. Pro měření vzdálenosti objektu či 

kapaliny se využívají absolutní snímače [20]. 

Přesnost se pohybuje v řádu desetin μm/m, přičemž při použití lineární 

kompenzace při vyhodnocení jsou to až setiny μm/m [21]. 
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2.6.2. Měření teploty 

Měření teploty lze rozdělit na kontaktní či bezkontaktní. 

Kontaktní snímače teploty 

Dále jsou v práci využité odporové snímače teploty, které pracují na principu 

změny elektrického odporu s teplotou. Jsou jedny z nejpřesnějších a také 

nejpoužívanějších teplotních snímačů. V malém teplotním rozsahu (obvykle ± 100 °C) 

je lze považovat za lineární. Jedním z možných typů senzorů je platinový teplotní 

odporový senzor s označením Pt100. 

Platinové odporové snímače teploty jsou mezi průmyslově používanými 

snímači teploty nejpřesnější a nejstabilnější. Platina je velmi stabilní kov s relativně 

velkým měrným elektrickým odporem. Díky tomu lze při měření využít malý proud 

protékající snímačem, který se díky tomu tolik nezahřeje a způsobí tak jen malé 

ovlivnění samotného měření. Největší výhodou platinových snímačů teploty je, že je 

lze bez dalších kalibrací přímo vyměnit. Elektrický odpor snímače teploty Pt100 je při 

0 °C přesně 100 Ω. Obvykle dokáže měřit v rozsahu teplot od -200 °C do +600 °C. 

S rostoucí teplotou však také roste chyba měření, která je při teplotě 600 °C ±1,35 °C  

(viz Tab. 1). 

Tab. 1 Příklady přesnosti měření snímače [16]. 

Teplota [°C] Třída A (± °C) Třída B (± °C) 

-200 0,55 1,3 

-100 0,35 0,8 

0 0,15 0,3 

100 0,35 0,8 

200 0,55 1,3 

300 0,75 1,8 

400 0,95 2,3 

500 1,15 2,8 

600 1,35 3,3 
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Platinové snímače teploty je možné rozdělit do dvou tolerančních tříd 

(A – přesnější, B). Na rozdělení má vliv požadavek na přesnost měření a také kvalita 

použité platiny. Využívá se velice čistá platina (99,999 %) [16]. 

Dalšími nejběžnější typy kontaktních snímačů teploty jsou: termistory 

(polovodičové součástky, které pracují na principu změny elektrického odporu 

v závislosti na teplotě) a termočlánky (vodivé spojení dvou různých kovů a využití 

Seebekova jevu) [16]. 

Bezkontaktní měření teploty 

Mezi nejběžnější bezkontaktní senzory teploty patří pyrometr (optické 

zařízení vyhodnocující intenzitu vyzařování na jedné vlnové délce či intenzitu 

dopadajícího záření na měřený objekt )  a infračervené teploměry (principem velmi 

podobné pyrometrům, nicméně jako detektor zde slouží termočlánek nebo 

bolometr; také neměří v bodě, nýbrž v ploše) [16]. 

2.6.3. Měření dle ČSN ISO 230-3 

Norma ČSN ISO 230-3 byla vytvořena pro určení teplotně mechanických vlivů 

působících na obráběcí stroj. Skládá se ze třech typů zkoušek [22]: 

- zkouška pro určení chyby vzniklé v důsledku kolísání environmentální 

teploty (ETVE, z anglického environmental temperature variation errors), 

- zkouška teplotních deformací způsobených otáčením vřetena, 

- zkouška teplotních deformací způsobených pohybem v lineárních osách. 

Dále norma stanovuje podmínky, za jakých by měly dané zkoušky proběhnout. 

Stroj musí být během zkoušky funkční a plně smontován. Dále musí být během 

zkoušky ustaven na základ a napájen energií. Stroj i měřicí zařízení musí být chráněny 

před průvanem a jinými vnějšími teplotními vlivy. Všechny zkoušky se provádějí na 

nezatíženém stroji a za použití všech kompenzačních systémů stroje. Zkouška se 
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provádí za teploty okolí stroje 20 °C, anebo se používá korekce jmenovité 

diferenciální teplotní roztažnosti (NDE). 

Vzhledem k podmínkám měření je zřejmé, že zkouška nezahrnuje teplotní vliv 

řezného procesu obráběcího stroje [22]. 
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3. Získání experimentálních dat 

Pro získání velikosti deformace obrobku během řezného procesu pomocí 

simulačních modelů bylo potřeba provést experimenty na reálném stroji s reálným 

obrobkem. Experimenty byly provedeny na pětiosém frézovacím centru s vřetenovou 

jednotkou DMS 112.56.8.FOS, o maximálních otáčkách n = 10000 min-1, výkonu 

P = 26 kW a maximálním kroutícím momentu Mk = 340 Nm. Maximální rozměry 

pracovního prostoru stroje jsou 700x850x550 mm.  

Experimenty byly zahájeny s počáteční podmínkou ustáleného stavu stroje 

s okolním prostředím, přičemž teplota okolí (v pracovním prostoru stroje) byla 

měřena teplotním senzorem dále značeným „Tok“. Průběh byl realizovaný pomocí 

vytvořeného NC programu. Výkon vřetena byl „řízen“ nastavováním různé hloubky 

řezu pro jednotlivé experimenty. Jeden cyklus (úběr jedné vrstvy materiálu určité 

hloubky) trval přibližně 15 minut, přičemž se cyklus opakoval až do dosažení přibližné 

termodynamické rovnováhy stroje s aktivními zdroji a propady tepla. Dráha nástroje 

při obrábění byla ve tvaru elipsy (od vnějšku obrobku po spirále k jeho středu při 

konstantním zatěžování nástroje) Nástrojem byla pětizubá fréza (Obr. 5) 

SANDVIK CoroMill® 245, typ R245-063Q22-12M o průměru D = 63 mm s primárním 

určením pro technologické operace semi-finišování.  

 
Obr. 5 Fréza SANDVIK CoroMill® 245 [23]. 



 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

 -29-   

Během experimentů byla měřena teplota a teplotní deformace obrobku. Na 

Obr. 6 jsou schematicky znázorněny polohy a označení měřených teplot obrobku 

(TWP1 až TWP4) a deformací (Z1 a Z2). K měření teploty byly použity teplotní senzory 

Pt100 třída A, 3850 ppm/K, které byly v obrobku umístěny 10 mm pod povrchem. Pro 

měření deformace obrobku ve strojní ose Z byly do obrobku vyvrtány 2 díry se 

závitem M6, do nich zašroubovány šrouby s šestihrannou hlavou a o ně byly opřeny 

kontaktní indukční snímače posunutí od firmy PETER HIRT, které byly uchyceny 

v magnetických stojáncích NOGA (Obr. 7). Tyto stojánky byly uchyceny ke stolu stroje, 

ke kterému byl také upnut obrobek. Stojánky jsou z oceli, a proto také podléhají 

teplotní roztažnosti a mohou tak být zdrojem nejistot měření. Je nutné v pracovním 

prostoru stroje měřit také okolní teplotu k případné eliminaci tohoto vlivu. Některé 

senzory musely být postupně během experimentu odstraňovány, aby nedošlo k jejich 

destrukci odfrézováním (viz odstavce věnující se konkrétním experimentům 

v kapitole č.4). 

 
Obr. 6 Schéma umístění senzorů na obrobku. 
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Obr. 7 Uchycení snímače posunutí v magnetickém stojanu. 

Měření bylo provedeno za různých technologických podmínek a s obrobky 

vyrobenými z různých materiálů. Celkem bylo z množství experimentů vytipováno 

6 nejvhodnějších testů z pohledu deformace obrobků. Dva experimenty s obrobkem 

vyrobeným z oceli obráběného za sucha, 2 s obrobkem vyrobeným z oceli 

obráběného s užitím řezné kapaliny a 2 s obrobkem vyrobeným ze slitiny hliníku 

obráběného za sucha. 

Veškeré experimenty byly uskutečněny před zadáním bakalářské práce a její 

autor neměl možnost do jejich nastavení a průběhu zasáhnout. Experimenty mají 

mimo deformací obrobku za úkol prověřit teplotně deformační stav rámu stroje 

a nástroje za vlivu různých řezných podmínek. 

 Obrábění ocelového obrobku za sucha 

Obrobkem byl válec o průměru 300 mm a výšce 400 mm z nelegované 

konstrukční oceli (označení ČSN 12 050, popř. C45). Zvolen byl obrobek co největších 

rozměrů, aby bylo možné provést co nejvíce testů s obráběním na jedno upnutí 

obrobku s ohledem na hmotnost obrobku (manipulace při nakládání do stroje). Na 

Obr. 8 je uveden konkrétní obrobek s rozměry a vyznačením poloh snímačů teplot 

a deformací.  

Senzor posunutí 

Magnetický stojánek 

Obrobek  

Z1

Z2
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Obr. 8 Část výkresu s přesným prostorovým a rozměrovým umístěním senzorů na ocelovém obrobku. 

Obrobek byl obráběn shora čelním frézováním bez použití řezné kapaliny 

(chlazení).  

Použity byly destičky ze slinutého karbidu wolframu (Obr. 9), konkrétně 

CoroMill® R245-12 T3 M-PL 4230 s povlakem CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN.  

 
Obr. 9 Destička CoroMill® 245, R245-12 T3 M-PH 4230 [24]. 

Na Obr. 10 je vidět situace experimentu s umístěním obrobku a senzorů. 
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Obr. 10 Ocelový obrobek připravený na zahájení experimentu. 

V Tab. 2 jsou vypsány základní technologické parametry jednotlivých 

experimentů. 

Tab. 2 Parametry experimentů při obrábění oceli za sucha. 

 materiál 
řezná  

kapalina 
D 

[mm] 
zn 

[1] 
ap 

[mm] 
vf 

[mm/min] 
vc 

[m/min] 
n  

[min-1] 
P 

[kW] 

experiment č.1 ocel ne 100 7 1 668 150 426 1,41 

experiment č.2 ocel ne 63 5 0,75 758 150 758 0,76 

 Obrábění ocelového obrobku za použití řezné 

kapaliny 

Obrobek byl shodný s případem obrábění oceli za sucha. Pozice senzorů pro 

měření teploty i teplotních deformací byla totožná, jako v podkapitole 3.1. 

Obrobek byl obráběn čelním frézováním za použití řezné kapaliny (chlazení). 

Kapalina byla dávkována v mezích stanovených výrobcem,  

Na Obr. 11 je vidět situace experimentu s umístěním obrobku a senzorů při 

probíhajícím experimentu s aplikací řezné kapaliny. 

Senzory teploty 

Senzory posunutí 

Obrobek  

TWP 2 

TWP 4 

TWP 3 
Z1 

Z2 

Magnetický 
stojánek 
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Obr. 11 Obrábění ocelového obrobku za použití řezné kapaliny. 

V Tab. 3 jsou vypsány základní technologické parametry jednotlivých 

experimentů. 

Tab. 3 Parametry experimentů při obrábění oceli za použití řezné kapaliny. 

 materiál 
řezná  

kapalina 
D 

[mm] 
zn 

[1] 

ap 
[mm] 

vf 
[mm/min] 

vc 
[m/min] 

n 
[ot/min] 

P 
[kW] 

experiment č.3 ocel ano 63 5 1,5 758 150 758 1,52 

experiment č.4 ocel ano 63 5 0,75 758 150 758 0,76 

 

 Obrábění obrobku ze slitiny hliníku za sucha 

Obrobkem byl válec o průměru 450 mm a výšce 500 mm ze slitiny hliníku 

(označení podle ČSN EN 573-3 je EN AW-2007, litá). 

Umístění senzorů pro měření teploty i teplotních deformací bylo podobné, 

avšak rozměrově odlišné, jako u ocelového obrobku v podkapitole 3.1. Na Obr. 12 je 

část výkresu s přesným rozměrovým a prostorovým umístěním senzorů.  

TWP 2 Z1 

TWP 3 

TWP 4 

Z2 
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Obr. 12 Část výkresu s přesným prostorovým a rozměrovým umístěním senzorů na obrobku ze slitiny 

hliníku. 

Obrobek byl obráběn čelním frézováním bez použití řezné kapaliny (chlazení). 

K obrábění byla použita pětizubá fréza s průměrem 63 mm. Využity byly břitové 

destičky k obrábění hliníkových slitin, konkrétně destičky CoroMill® 245,  

R245-12 T3 E-AL H10 (Obr. 13). 

 
Obr. 13 Destičky CoroMill® 245, R245-12 T3 E-AL H10 [25]. 
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Na Obr. 14 je vidět situace experimentu s umístěním připraveného obrobku 

a senzorů před zahájením experimentu. 

 

Obr. 14 Obrobek ze slitiny hliníku připravený na zahájení experimentu. 

V Tab. 4 jsou vypsány základní technologické parametry jednotlivých 

experimentů. 

Tab. 4 Parametry experimentů při obrábění slitiny hliníku za sucha. 

  materiál 
řezná  

kapalina 
D 

[mm] 
zn 

[1] 

ap 
[mm] 

vf 
[mm/min] 

vc 
[m/min] 

n 
[ot/min] 

P 
[kW] 

experiment č.5 
slitina 
hliníku 

ne 63 5 0,5 3119 735 3119 0,75 

experiment č.6 
slitina 
hliníku 

ne 63 5 2,5 3119 735 3119 3,75 

  

  

Z1 

TWP 1 

TWP 2 

TWP 3 

TWP 4 

Z2 
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4. Zpracování experimentálních dat 

Naměřená data byla pro potřeby bakalářské práce dodána vedoucím práce. 

V této práci je řešena problematika deformace obrobku pouze při jeho ohřevu 

samotným řezným procesem. Fáze chladnutí je již nad rámec této práce. 

 Experiment č. 1 (obrábění oceli za sucha) 

Při experimentu č. 1 (viz Tab. 2) byl použit nový ocelový obrobek. Během 

experimentu nebyl použit senzor TWP4, z důvodu zjištění jeho poruchy před 

zahájením experimentu.  

V průběhu experimentu č. 1 bylo odebráno 58 vrstev materiálu. (odebrané 

množství materiálu zvýrazněno v Obr. 15 červenou barvou). Celý proces měření trval 

zhruba 4 hodiny.  

 
Obr. 15 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) během 

experimentu č. 1. 
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Na Obr. 16 je vidět průběh naměřených relevantních teplot v závislosti na 

čase.  Na Obr. 17 je vyobrazen průběh naměřených deformací obrobku v závislosti na 

čase. Během testu nemusel být odebrán žádný senzor. 

 
Obr. 16 Průběh teploty při experimentu č. 1. 

 
Obr. 17 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 1. 
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V čase 2 h 24 min, po odebrání 35 vrstev materiálu, bylo vřeteno před 

odebíráním další vrstvy na 250 s zastaveno z důvodu výměny opotřebeného nástroje.  

 Experiment č. 2 (obrábění oceli za sucha) 

Při experimentu č. 2 (viz Tab. 2) byl použit ocelový obrobek o výšce 284 mm. 

Nebyl použit senzor TWP1, protože byl již při jiných experimentech odstraněn, aby 

nedošlo k jeho odfrézování. V průběhu experimentu č. 2 bylo odebráno 14 vrstev 

materiálu, tedy 10,5 mm (viz Obr. 18).  

 
Obr. 18 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) během 

experimentu č.2. 

Na Obr. 19 je vidět průběh naměřených teplot v závislosti na čase. Na  

Obr. 20 je vyobrazen průběh naměřených deformací obrobku v závislosti na čase. 

Během testu nemusel být odebrán žádný senzor (patrno též z Obr. 18). 
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Obr. 19 Průběh teploty při experimentu č. 2. 

 
Obr. 20 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 2. 
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Díky menší vzdálenosti obráběné plochy a senzorů TWP2 a Z1, je na grafech 

průběhu teploty a deformace patrněji vidět ovlivnění teploty i deformace obrobku 

odebráním jednotlivých vrstev materiálu. 

 Experiment č. 3 (použití řezné kapaliny) 

Při experimentu č. 3 (viz Tab. 3) byl použit ocelový obrobek o výšce 342 mm. 

Před zahájením testu byl odebrán senzor TWP1, protože by během experimentu 

došlo k jeho zničení. Bylo odebráno 48 vrstev materiálu, což odpovídá 72 mm z výšky 

obrobku (Obr. 21). Po odebrání 24 vrstvy proběhla výměna nástroje. Během řezného 

procesu i během procesu měření deformace nástroje a vřetena byl obrobek chlazen 

řeznou kapalinou. 

 
Obr. 21 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) během 

experimentu č.3. 

Na Obr. 22 je vidět průběh naměřených teplot v závislosti na čase.  Na  

Obr. 23 je vyobrazen průběh naměřených deformací obrobku v závislosti na čase. 

Během testu nemusel být odebrán žádný senzor. 
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Obr. 22 Průběh teploty při experimentu č. 3. 

 
Obr. 23 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 3. 
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Z naměřených dat je zřejmé, že se obrobek výrazně zahříval i deformoval 

pouze v blízkém okolí obráběné plochy. Deformace je také přibližně 2,5x menší než 

při obrábění ocelového obrobku bez chlazení řeznou kapalinou. 

 Experiment č. 4 (použití řezné kapaliny) 

Při experimentu č. 4 (viz Tab. 3) byl použit ocelový obrobek o výšce 271 mm. 

Nebyl použit senzor TWP2 (a tedy ani TWP1), protože by během experimentu došlo 

k jeho odfrézování. Zároveň musel být před zahájením testu ze stejného důvodu 

odstraněn také senzor posunutí Z1. Bylo odebráno 48 vrstev materiálu, tedy 36 mm 

z výšky obrobku (Obr. 24). Během řezného procesu byl obrobek stále chlazen řeznou 

kapalinou. 

 
Obr. 24 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) během 

experimentu č.4. 

Na Obr. 25 je vidět průběh naměřených teplot v závislosti na čase.  Na  

Obr. 26 je vyobrazen průběh naměřené deformace obrobku v závislosti na čase. 

Během testu nemusel být odebrán žádný senzor. 
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Obr. 25 Průběh teploty při experimentu č. 4. 

 
Obr. 26 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 4. 
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Kvůli spodní poloze na obrobku, a tedy větší vzdálenosti senzoru deformace 

Z2 a obráběné plochy, je těžké z grafu porovnat velikost deformace při obrábění za 

sucha a za použití řezné kapaliny. Deformace jsou řádově nižší. Jiné vhodnější 

experimenty s řeznou kapalinou nejsou k dispozici. 

 Experiment č. 5 (obrábění slitiny hliníku) 

Při experimentu č. 5 (viz Tab. 4) byl použit nový obrobek ze slitiny hliníku 

o výšce 500 mm. V průběhu experimentu č. 5 bylo odebráno 110 vrstev materiálu, 

což odpovídá 55 mm z výšky obrobku (Obr. 27).  

 
Obr. 27 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) 

během experimentu č.5. 

Na Obr. 28 je vidět průběh naměřených teplot v závislosti na čase. Na  

Obr. 29 je vyobrazen průběh naměřených deformací obrobku v závislosti na čase. 

Během testu nemusel být odebrán žádný senzor. 
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Obr. 28 Průběh teploty při experimentu č. 5. 

 
Obr. 29 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 5. 
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V čase 2 h a 50 minut, po odebrání 69 vrstev materiálu, bylo vřeteno před 

odebíráním další vrstvy na 289 s zastaveno. V čase 3 h a 22 min, po odebrání 80 vrstev 

materiálu, bylo vřeteno před odebíráním další vrstvy na 742 s zastaveno z důvodu 

výměny nástroje.  

 Experiment č. 6 (obrábění slitiny hliníku) 

Při experimentu č. 6 (viz Tab. 4) byl použit nový obrobek ze slitiny hliníku 

o výšce 500 mm. Bylo odebráno 140 mm materiálu (Obr. 30).  

 
Obr. 30 Okótované rozmístění jednotlivých senzorů a zobrazení ubraného materiálu (červeně) během 

experimentu č.6. 

Na Obr. 31 je vidět průběh naměřených teplot v závislosti na čase. Na  

Obr. 32 je vyobrazen průběh naměřených deformací obrobku v závislosti na čase. 

Během testu musel být odebrán senzor TWP1, aby nedošlo k jeho odfrézování.  

V čase 1 h a 23 minut, po odebrání 34 vrstev materiálu, bylo vřeteno před 

odebíráním další vrstvy na 148 s zastaveno kvůli odebrání senzoru TWP1.  



 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

 -47-   

 
Obr. 31 Průběh teploty při experimentu č. 6. 

 
Obr. 32 Průběh deformace obrobku při experimentu č. 6. 
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5. Kompenzace teplotní deformace obrobku 

V rámci bakalářské práce jsou stanoveny 3 přístupy k řešení teplotních 

deformací obrobku: analytické, na základě znalosti materiálových konstant, 

vícenásobné lineární regrese (MLRA) a přenosové funkce (PF). Všechna řešení jsou 

následně vzájemně porovnána z pohledu dosažené aproximační kvality. 

 Analytické řešení na základě materiálových 

vlastností 

Analytický přístup k řešení deformace obrobku vychází ze znalosti materiálové 

konstanty α (součinitel teplotní roztažnosti) a ze znalosti hodnoty, o kolik stupňů 

vzrostla teplota obrobku během řezného procesu. Rovnice ( 4 ) vyjadřuje hledanou 

deformaci: 

𝑍𝑎 = 𝛼 · ∆𝑇 · ∆𝑙 · 𝑘, ( 4 ) 

kde Za je analyticky vypočítaná deformace, ∆T je změna teploty obrobku, ∆l je 

délka obrobku, pro nějž známe teplotu, a k je korekční součinitel. 

Pro výpočty jsou použity teploty v relativních souřadnicích (teploty byly 

vynulovány). Relativní souřadnice teplot je výhodné použít z důvodu, že použité 

teplotní senzory nebyly před měřením zkalibrovány pro přesné odečítání absolutních 

hodnot. 

Korekční součinitel k je nutný ke korekci analyticky získané křivky deformací 

na křivku skutečných (naměřených) deformací.  Za předpokladu lineární závislosti 

mezi teplotou a deformací by v ideálním případě tento koeficient mohl odpovídat 

podílu vzdálenosti teplotních senzorů ku vzdálenosti, na které je měřena deformace. 

Takový koeficient bude v textu dále nazýván „ideální koeficient k“. 
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Vztah rovnice ( 4 ) byl aplikován na jeden ze sady experimentů (kalibrace), aby 

mohl být nastaven koeficient k. Poté byl vzorec s nastaveným opravným 

koeficientem k aplikován na další z dvojice experimentů v dané sadě jako ověření. 

Následně proběhlo vyhodnocení z pohledu aproximační kvality [26]. 

Hlavním ukazatelem aproximační kvality analytického modelu je reziduum 

(REZ) (rovnice ( 5 )), tedy rozdíl mezi analyticky vypočítanou deformací (Za) 

a skutečnou (naměřenou) deformací obrobku (Z).  

𝑅𝐸𝑍 = 𝑍𝑎 − 𝑍. ( 5 ) 

Dalším ukazatelem kvality aproximace je použití metody nejmenších čtverců 

(rovnice ( 6 )), která je vyjádřena číslem fit (úplné shody je dosaženo při fit = 100 %).  

𝑓𝑖𝑡 = (1 −
‖𝑍−𝑍𝑎‖

‖𝑍−𝑍‖
) · 100, ( 6 ) 

kde symbol �̅�  značí aritmetický průměr naměřené deformace. Zohledňuje 

přilnavost obou křivek. Jedná se o „globální“ ukazatel aproximační kvality. 

Při vyhodnocení byla také použita metoda peak to peak (PTP). Tu lze vypočítat 

rozdílem maxima a minima v absolutních hodnotách vyhodnocovaných deformačních 

křivek (rovnice ( 7 )). Hodnota podává informaci o maximální deformaci v dané 

časové oblasti průběhu. Hovoří se také o „lokálním“ ukazateli aproximační kvality. 

𝑃𝑇𝑃 = |𝑍𝑚𝑎𝑥| + |𝑍𝑚𝑖𝑛|. ( 7 ) 

Veškeré výpočty a grafické výstupy byly provedeny pomocí programu 

MATLAB R2018a. 

5.1.1.  Ocel obráběná za sucha 

Analytické řešení bylo nastaveno na experimentu č.1 a poté aplikováno na 

experiment č.2 (Tab. 2). V úvahu připadalo využití obou senzorů posunutí (Z1, Z2) 

a 3 teplotních senzorů (TWP2, TWP3, Tok). Nabízelo se několik možností, jak dát 
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naměřená data navzájem do souvislostí. Vzešlo 9 variant různých kombinací senzorů 

teploty a posunutí. Proběhla analýza těchto variant (viz Příloha 1), přičemž byl pro 

každou variantu vypočítán „ideální koeficient k“. Byl také experimentálně určen 

nejlepší možný koeficient k pro danou variantu. Výběr byl poté zúžen na varianty, 

u nichž byl rozdíl mezi ideálním (vypočítaným) a experimentálně získaným opravným 

koeficientem relativně malý. V Příloze 1 jsou těmito variantami 4, 5 a 8. Pro 

přehlednost práce je nadále zvoleno přečíslování varianty 4 na variantu 1,  

varianty 5 na variantu 2 a varianty 8 na variantu 3. 

U vybraných variant byl prověřen dopad použití „ideálního koeficientu k“ 

(viz Příloha 2). Tato analýza potvrdila, že tento koeficient je pro výslednou aproximaci 

relevantní. V Tab. 5 jsou uvedeny využité teplotní senzory a senzory posunutí, jejich 

vzájemné vzdálenosti a použitý “ideální“ koeficient k. 

Tab. 5 Varianty analytického řešení oceli obráběné za sucha. 

Varianta 
Použité 
senzory 
teploty 

Použité 
senzory 

posunutí 

Vzdálenost senzorů 
teploty [mm] 

Vzdálenost 
senzorů 
posunutí 

[mm] 

Ideální 
(použitý) 
koeficient 

k [1] 

1 TWP2, Tok Z1, Z2 260 105 0,4 

2 TWP2, Tok Z1 260 225 0,86 

3 TWP3, Tok Z1 190 225 1,18 

Varianta 1 

Bylo využito teplotních senzorů TWP2, Tok pro aproximaci rozdílu naměřené 

deformace senzory Z1, Z2. Pro ocel je materiálová konstanta α = 11,1 · 10-6 K-1. 

Deformace Za ocel1 byla vypočítaná dosazením do rovnice ( 4 ), viz rovnice ( 8 ). 

Výsledek má rozměr [𝜇𝑚]: 

𝑍𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑙1 = 11,1 · 10−6 · (𝑇𝑊𝑃2 − 𝑇𝑜𝑘) · 1000 · 0,4038 . ( 8 ) 

Ukázka výpočtu analytického řešení v softwaru MATLAB je i s komentáři 

zobrazena na Obr. 33. 
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Obr. 33 Výpočet deformace varianty 1 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha. 

Na Obr. 34 je graf výsledného deformačního stavu obrobku obsahující 

analyticky získanou deformaci (Za ocel1, rovnice ( 8 )), skutečně naměřený rozdíl 

deformací (dZ=Z1-Z2) a reziduum (REZ, rovnice ( 5 )) v závislosti na čase, při nastavení 

analytického řešení s opravným „ideálním“ koeficientem k = 0,4 na experiment č.1. 

 
Obr. 34 Nastavení varianty 1 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experimentu č.1. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 38 µm na 8 µm (stanovené 

pomocí PTP rovnicí ( 7 )) a hodnota fit = 68,4 % (rovnice ( 6 )).  
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Na Obr. 35 je uveden graf aplikace analytického řešení z rovnice ( 8 ) na 

experiment č.2. 

 
Obr. 35 Aplikace varianty 1 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experiment č.2. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 35 µm na 9 µm 

a hodnota fit = 80,3 %.  

Varianta 2 

Bylo využito teplotních senzorů TWP2 a Tok pro aproximaci deformací 

zaznamenaných senzorem Z1. Vzdálenosti senzorů a opravný koeficient jsou uvedeny 

v Tab. 5. Deformace Za ocel2 byla vypočítaná analytickou rovnicí ( 9 ): 

𝑍𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑙2 = 11,1 · 10−6 · (𝑇𝑊𝑃2 − 𝑇𝑜𝑘) · 1000 · 0,8654 . ( 9 ) 

Na Obr. 36 je graf závislosti analyticky získané deformace (Za ocel2), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při nastavení analytického řešení 

s opravným koeficientem k = 0,8654 na experiment č.1. 
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Obr. 36 Nastavení varianty 2 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experimentu č.1. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 52 µm na 17 µm 

a hodnota fit = 41,3 %.  

Na Obr. 37 je graf závislosti analyticky získané deformace (Za ocel2), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci analytického řešení 

varianty 2 na experiment č.2.  
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Obr. 37 Aplikace varianty 2 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experiment č.2. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 50 µm na 24 µm 

a hodnota fit = 21,9 %.  

Varianta 3 

Bylo využito teplotních senzorů TWP3, Tok k aproximaci deformace změřené 

senzorem Z1. Deformace Za ocel3 byla vypočítaná pomocí rovnice ( 10 ): 

𝑍𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑙3 = 11,1 · 10−6 · (𝑇𝑊𝑃3 − 𝑇𝑜𝑘) · 1000 · 1,1842 . ( 10 ) 

Na Obr. 38 je graf závislosti analyticky získané deformace, skutečně naměřené 

deformace a rezidua na čase, při nastavení analytického řešení s opravným 

koeficientem k = 1,1842 na experiment č.1. 
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Obr. 38 Nastavení varianty 3 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experimentu č.1. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 52 µm na 9 µm a hodnota 

fit = 84,7 %.  

Na Obr. 39 je graf závislosti analyticky získané deformace, skutečně 

naměřené deformace a rezidua na čase, při aplikaci analytického řešení 

s opravným koeficientem k = 0,8654 na experiment č.2.  

 
Obr. 39 Aplikace varianty 3 analytického řešení pro ocel obráběnou za sucha na experiment č.2. 
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Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 50 µm na 12 µm 

a hodnota fit = 71,5 %. 

5.1.2. Ocel obráběná za použití řezné kapaliny 

Po provedení analýzy dat oceli obráběné za sucha (experiment č.1 a č.2 viz 

Obr. 17 a Obr. 20) a porovnání s velikostí deformace u oceli obráběné za použití řezné 

kapaliny (experiment č.3 a č.4 viz Obr. 23 a Obr. 26) je možné konstatovat, že užití 

aproximačních metod pro dané nastavení experimentů je bezpředmětné, protože 

použití řezné kapaliny je dostačující k potlačení teplotních deformací. Tato skutečnost 

je dobře patrná z Obr. 40, na kterém je porovnání velikostí deformací při 

experimentu č.2 (nastavení viz Tab. 2) a při experimentu č.3 (Tab. 3). 

 
Obr. 40 Porovnání velikosti deformace; experiment č.2 vlevo, experiment č.3 vpravo. 

Experimenty č.3 a č.4 nebyly pro měření teplotní deformace vhodně 

nastaveny (chybějící senzor posunutí Z1 u experimentu č.4), a proto není možné 

s měřenými daty v rámci analytické aproximace relevantně a smysluplně pracovat 

(deformace naměřené senzorem posunutí Z2 jsou zanedbatelné). Z Obr. 40 je patrné, 

že užitím řezné kapaliny došlo k více než dvojnásobnému zpřesnění. 
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5.1.3. Slitina hliníku 

Analytické řešení bylo nastaveno na experimentu č.5 a poté aplikováno na 

experiment č.6. V úvahu připadalo využití obou senzorů posunutí (Z1, Z2) 

a 4 teplotních senzorů (TWP2, TWP3, TWP4, Tok). Proběhla analýza stejných variant 

aplikace analytického řešení (viz. Tab. 5), jako v případě oceli obráběné za sucha 

(podkapitola 5.1.1).  

U vybraných variant byl prověřen dopad použití „ideálního koeficientu k“. 

Tato analýza (viz Příloha 3) ukázala, že tento koeficient je pro výslednou aproximaci 

nepoužitelný. Varianta 1 byla vyřazena, protože vyplynulo, že její nastavení má 

negativní vliv na výsledný model, který se u varianty 2 a 3 neprojevil.  

Dále byly experimentálně nalezeny koeficienty k a ukázalo se, že se oba dva 

(varianty 2 a 3) od „ideálního koeficientu k“ odlišují o zhruba 42 %. Toto by bylo 

možné odůvodnit neznalostí přesné hodnoty materiálové konstanty α, kterou nebylo 

možné laboratorně ověřit. 

V Tab. 6 jsou uvedeny využité senzory, jejich vzdálenosti a použitý 

(experimentálně nalezený) koeficient k. 

Tab. 6 Varianty analytického řešení slitiny hliníku. 

Varianta 
Použité 
senzory 
teploty 

Použité 
senzory 

posunutí 

Vzdálenost 
senzorů 

teploty [mm] 

Vzdálenost 
senzorů 
posunutí 

[mm] 

Použitý  
koeficient k [1] 

2 
TWP2, 

Tok 
Z1 316 346,6 0,63 

3 
TWP3, 

Tok 
Z1 224 346,6 0,9 

Varianta 2 

Bylo využito teplotních senzorů TWP2 a Tok na popis deformací 

zaznamenaných senzorem posunutí Z1. Pro použitý materiál AW2007 byla 
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z materiálového listu (viz Příloha 4) zjištěna hodnota materiálové konstanty 

α = 23 · 10-6 K-1. Deformace Za hlinik2 byla vypočítaná pomocí dosazené rovnice ( 11 ): 

𝑍𝑎 ℎ𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘2 = 23 · 10−6 · (𝑇𝑊𝑃2 − 𝑇𝑜𝑘) · 1000 · 0,63 . ( 11 ) 

Na Obr. 41 je graf závislosti analyticky získané deformace (Za hlinik2), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při nastavení analytického řešení 

s opravným koeficientem k = 0,63 na experiment č.5.  

 
Obr. 41 Nastavení varianty 2 analytického řešení pro slitinu hliníku na experimentu č.5. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 32 µm na 8 µm a hodnota 

fit = 74,8 %.  

Na Obr. 42 je graf závislosti analyticky získané deformace (Za hlinik2), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci analytického řešení 

s opravným koeficientem k = 0,63 na experiment č.6.  
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Obr. 42 Aplikace varianty 2 analytického řešení pro slitinu hliníku na experiment č.6. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 43 µm na 32 µm, ovšem 

hodnota fit = 0 %. 

Varianta 3 

Bylo využito teplotních senzorů TWP3 a Tok k aproximaci deformací získaných 

senzorem Z1. Deformace Za hlinik3 byla vypočítaná pomocí rovnice ( 12 ): 

𝑍𝑎 ℎ𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘3 = 23 · 10−6 · (𝑇𝑊𝑃3 − 𝑇𝑜𝑘) · 1000 · 0,9 . ( 12 ) 

Na Obr. 43 je graf závislosti analyticky získané deformace, skutečně naměřené 

deformace a rezidua na čase, při nastavení analytického řešení s opravným 

koeficientem k = 0,9 na experiment č.5.  
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Obr. 43 Nastavení varianty 3 analytického řešení pro slitinu hliníku na experimentu č.5. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 32 µm na 7 µm a hodnota 

fit = 81,3 %.  

Na Obr. 44 je graf závislosti analyticky získané deformace, skutečně naměřené 

deformace a rezidua na čase, při aplikaci analytického řešení 

s opravným koeficientem k = 0,9 na experiment č.6.  

 
Obr. 44 Aplikace varianty 3 analytického řešení pro slitinu hliníku na experiment č.6. 
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Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 43 µm na 28 µm, ovšem i v tomto 

případě hodnota fit = 0 %. 

Lze konstatovat, že užití analytického modelu nemá u slitin hliníku význam, 

protože závislost mezi naměřenými teplotami a deformacemi není lineární. Křivka 

deformací je vyššího řádu a analytický model ji nedokáže uspokojivě aproximovat. 

 Vícenásobná lineární regresní analýza (MLRA) 

Na rozdíl od analytického přístupu (kapitola 5.1.) u MLRA není potřebná 

znalost materiálové konstanty α a také není třeba uvažovat vzájemnou polohu 

snímačů teploty a deformace. Tato metoda je pomocí matematického algoritmu 

schopna nalézt vazbu mezi zadaným souborem teplot a naměřenou deformací 

v podobě koeficientů β (viz rovnice ( 1 )). 

Rovnici ( 1 ) lze obecně přepsat do tvaru rovnice ( 14 ): 

𝑍𝑀𝐿𝑅𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑇1 + 𝛽2 · 𝑇2 + ⋯ + 𝛽𝑛 · 𝑇𝑛 , ( 13 ) 

přičemž ZMLRA odpovídá proměnné Y v rovnici ( 1 ) a matice teplot T odpovídá 

matici vstupních dat X v téže rovnici. 

Hledané koeficienty β se určí pomocí rovnice ( 2 ). 

Obdobně jako u analytického přístupu (kapitola 5.1.) byl nejprve model 

nastaven na jednom z experimentů (kalibrační). Tím byly stanoveny koeficienty β. 

Model byl poté s danými koeficienty β aplikován na zbývající (ověřovací) experiment. 

Následně byly výsledky vyhodnoceny z pohledu aproximační kvality stejně jako 

u analytického přístupu. 

 

 



 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

 -62-   

5.2.1. Ocel obráběná za sucha 

MLRA byla pro ocel obráběnou za sucha nastavena na experimentu č.1 a poté 

byla aplikována na experiment č.2. Byla provedena analýza využití různých kombinací 

teplot obrobku (TWP2, TWP3), okolí (Tok), vřeteníku (Tv) a nástroje (Tn). Nejlepších 

aproximačních výsledků bylo dosaženo při využití celé sady teplot. 

Vzor výpočtu koeficientů β a následně deformace u experimentu č.1 pomocí 

MLRA v softwaru MATLAB je i s popisem zobrazen na Obr. 45. 

 
Obr. 45 Výpočet koeficientů beta a deformace pomocí MLRA pro ocel obráběnou za sucha. 

Vzor aplikace stanovených koeficientů β a následný výpočet deformace 

u experimentu č.2 pomocí MLRA v softwaru MATLAB je i s popisem zobrazen  

na Obr. 46. 

 
Obr. 46 Výpočet deformace pomocí MLRA pro ocel obráběnou za sucha při využití získaných 

koeficientů beta. 

Vypočtené koeficienty β (pro odpovídající teploty), které byly nastaveny na 

experimentu č.1, jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Koeficienty beta u MLRA ocele obráběné za sucha. 

teploty  TWP2 TWP3 Tok Tv Tn 

váhové koeficienty β β0 [1] β1 [1] β2 [1] β3 [1] β4 [1] β5 [1] 

hodnota koeficientu β 0 0.495 2.201 -2.995 0.582 -0.346 
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Na Obr. 47 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA ocel), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na 

experiment č.1.  

 
Obr. 47 Nastavení MLRA pro ocel obráběnou za sucha na experimentu č.1. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 52 µm na 5 µm a fit = 95,2 %. 

Na experiment č.2 byly aplikovány nastavené koeficienty β (Tab. 7). Na  

Obr. 48 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA ocel), skutečně naměřené 

deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na experiment č.2.  
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Obr. 48 Aplikace MLRA pro ocel obráběnou za sucha na experiment č.2. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 50 µm na 12 µm a fit = 74,2 %. 

5.2.2. Slitina hliníku 

MLRA byla pro slitinu hliníku provedena ve dvou variantách. Varianta 1 byla 

nastavena na experimentu č.5 a poté byla aplikována na experiment č.6. a naopak, 

varianta 2 byla nastavena na experimentu č.6 a poté byla aplikována na experiment 

č.5. Byla provedena analýza využití různých kombinací teplot obrobku (TWP2, TWP3, 

TWP4), okolí (Tok), nástroje (Tn) a vřeteníku (Tv). Zvolena byla u obou variant 

„základní sada“ teplot, tedy TWP2, TWP3, TWP4 a Tok, protože přidání dalších 

informací aproximační kvalitu nevylepšilo. Analýza byla provedena ve dvou 

variantách, protože výsledek aplikace MLRA modelu na první variantu neprokázal 

relevantnost užití této metody ke kompenzaci, a proto byla zvolena varianta 2 pro 

potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení. Na základě zkušeností nabytých při analytickém 
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přístupu (kapitola 5.1), byla reálná možnost, že by využitím varianty 2 mohlo dojít ke 

zlepšení aproximační kvality. 

Varianta 1 

Vypočtené koeficienty β (pro odpovídající teploty), které byly nastaveny na 

experimentu č.5 jsou uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Koeficienty beta u MLRA varianty 1 pro slitinu hliníku. 

teploty  TWP2 TWP3 TWP4 Tok 

váhové koeficienty β β0 [1] β1 [1] Β2 [1] β3 [1] β4 [1] 

hodnota koeficientu β 0 -10,307 14.632 1.599 -5.988 

Na Obr. 49 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA hlinik1), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na 

experiment č.5.  

 
Obr. 49 Nastavení varianty 1 MLRA pro slitinu hliníku na experimentu č.5. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 32 µm na 2 µm a fit = 95,7 %. 
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Na experiment č.6 byly aplikovány nastavené koeficienty β (Tab. 8). Na  

Obr. 50 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA hlinik1), skutečně naměřené 

deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na experiment č.6.  

  
Obr. 50 Aplikace varianty 1 MLRA slitiny hliníku na experimentu č.6. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 43 µm na 28 µm a hodnota 

fit = 0 % obdobně jako při analytickém řešení. 

Varianta 2 

Vypočtené koeficienty β (pro odpovídající teploty), které byly nastaveny na 

experimentu č.6 jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Koeficienty beta u MLRA varianty 2 pro slitinu hliníku. 

teploty  TWP2 TWP3 TWP4 Tok 

váhové koeficienty β β0 [1] β1 [1] Β2 [1] β3 [1] β4 [1] 

hodnota koeficientu β  0 -9,965 -44,808  63,091 -6,8163 
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Na Obr. 51 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA hlinik2), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na 

experiment č.5.  

 
Obr. 51 Nastavení varianty 2 MLRA pro slitinu hliníku na experimentu č.6. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 43 µm na 12 µm a fit = 81,3 %. 

Na experiment č.5 byly aplikovány nastavené koeficienty β (Tab. 9). Na  

Obr. 52 je graf závislosti simulované deformace (ZMLRA hlinik2), skutečně naměřené 

deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci MLRA na experiment č.5.  
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Obr. 52 Aplikace varianty 2 MLRA slitiny hliníku na experiment č.5. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací modelu analytického řešení došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 32 µm na 16 µm a hodnota 

fit = 0 %. 

Lze konstatovat, že užití MLRA nemá u slitiny hliníku význam (s přihlédnutím 

ke konkrétním nastavení experimentů), protože závislost mezi dostupnými 

naměřenými teplotami a deformacemi není lineární. Křivka deformací je vyššího řádu 

a MLRA ji nedokáže uspokojivě aproximovat. 

 Model se základem v přenosových funkcích (PF) 

Podstata PF byla naznačena v kapitole 2.4.3. Pro modelování teplotní 

deformace obrobku byla jako budící člen využita teplota TWP2 a jako odezva systému 

byla použita deformace Z1, tedy senzory, které bylo možné využít u obou 

experimentů v každé skupině (ocel obráběná za sucha a slitina hliníku) a zároveň 

které byly nejblíže k obráběné ploše. 
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Využity byly dva z nejběžnějších lineárních parametrických modelů, a to ARX 

(z anglického Autoregresive model with external input [26]) a OE (z anglického Output 

error model [26]). Tyto metody umožňují z průběhu posloupnosti změřených hodnot 

vstupu u a výstupu y stanovit parametry simulačního modelu.  

Výsledný přenos popsaný jednou z metod (ARX, OE), je v obecném tvaru 

popsán rovnicí ( 14 ):  

𝑦(𝑡) = 𝜀 · 𝑢(𝑡), ( 14 ) 

kde u(t) je vstup systému v časové oblasti y(t) je výstup systému v časové 

oblasti a ε je přenosová funkce.  

Rozepsáním PF v časově diskrétní oblasti, kde an jsou váhové koeficienty 

vstupu a bm jsou váhové koeficienty výstupu (které jsou získány při odhadu PF 

metodou ARX či OE) a jejím převedením do diferenčního tvaru a vyjádřením výstupu 

y(k) je získán výraz (rovnice ( 15 )): 

𝑦(𝑘) =
𝑢(𝑘−𝑛)·𝑎𝑛+⋯+𝑢(𝑘−1)·𝑎1+𝑢(𝑘)·𝑎0

𝑏0
− (

𝑦(𝑘−𝑚)·𝑏𝑚+⋯+𝑦(𝑘−1)·𝑏1

𝑏0
), ( 15 ) 

kde k popisuje daný časový okamžik, parametry n a m jsou řády PF, určující 

řád jejich čitatele, popř. jmenovatele, a k-n (popř. k-m) je zpoždění vzorkovací 

frekvence 

Obdobně jako u analytického přístupu a modelu MLRA (podkapitoly 5.1, 5.2) 

byla nejprve PF kalibrována na jednom z experimentů. Poté byla aplikována na 

zbývající (ověřovací) experiment. Následně byly výsledky vyhodnoceny z pohledu 

aproximační kvality stejně jako u analytického přístupu a modelu MLRA. 
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5.3.1. Ocel obráběná za sucha 

Experimentálně bylo zjištěno, že je vhodnější využít parametrický model 

odhadu koeficientů PF OE, přičemž koeficienty určující řád polynomu byly zvoleny 

n = 1 a m = 1. Užití vyšších řádů nepřineslo zlepšení aproximační kvality. 

Na Obr. 53 je ukázka postupu nastavení PF na experimentu č.1. Skript byl pro 

účely bakalářské práce dodán vedoucím práce a je pro její potřeby neměněn a použit 

pouze jako nástroj. 

 
Obr. 53 Výpočet deformace pomocí PF pro ocel obráběnou za sucha. 

Užitím metody byly nalezeny váhové koeficienty vstupu a výstupu PF pro ocel 

obráběnou za sucha (Tab. 10). Ty byly dosazeny do rovnice časově diskrétní PF ( 15 ) 

a byla vypočítána deformace PFocel. 

Tab. 10 Váhové koeficienty PF pro ocel obráběnou za sucha. 

PFocel 

váhové koeficienty 

a0 [μm2/°C] 
b0 

[μm] 
b1 [μm] 

εocel 0,003169 1 -0,99816 

Na Obr. 54 je graf závislosti simulované deformace (PFocel), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, po identifikaci PF nastavené na 

experimentu č.1.  
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Obr. 54 Nastavení PF pro ocel obráběnou za sucha na experimentu č.1. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že identifikací PF na experimentu č.1 došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 52 µm na 6 µm a fit = 95 %. 

Následuje kontrola stability PF. Ta byla realizována kontrolou odezvy teplotně 

mechanického systému (deformace) na jednotkový skok vstupní veličiny (teploty). Na 

Obr. 55 je postup výpočtu kontroly stability. Na Obr. 56 je graf závislosti jednotkové 

teploty (teplota) a odezvy systému v podobě deformace (PFocel) na čase. 

 
Obr. 55 Výpočet stability PF pro ocel obráběnou za sucha.  
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Obr. 56 Kontrola stability odezvy teplotně mechanického systému na jednotkový skok vstupní veličiny; 

ocel za sucha. 

Nejsou pozorovány žádné zákmity, žádné náhlé skoky v deformační odezvě 

a odezva se vrací do výchozí polohy. PF pro ocel obráběnou za sucha je stabilní. 

Na Obr. 57 je graf závislosti simulované deformace (PFocel), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci nastavené PF na 

experiment č.2.  



 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

 -73-   

 
Obr. 57 Aplikace modelu PF pro ocel obráběnou za sucha na experiment č.2. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací PF na experiment č.2 došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 50 µm na 9 µm a fit = 84 %. 

5.3.2. Slitina hliníku 

PF je z principu schopna aproximovat rozdílné řády vstupní a výstupní veličiny 

a jejich vzájemná časová zpoždění [10]. Výhodné tedy může být model PF nastavit na 

experimentu č.6 a verifikovat ho na experimentu č.5 (podobně jako 

varianta 2 v případě MLRA modelu). Nejlepší aproximační kvality bylo dosaženo při 

využití parametrického modelu odhadu koeficientů PF OE, přičemž koeficienty 

určující řád polynomu byly zvoleny n = 1 a m = 2. Užití jejich jiného nastavení 

nepřineslo zlepšení aproximační kvality. 

Užitím metody byly nalezeny váhové koeficienty vstupů a výstupů PF pro 

slitinu hliníku (Tab. 11). Ty byly dosazeny do rovnice časově diskrétní PF ( 15 ) a byla 

vypočítána deformace PFhlinik. 
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Tab. 11 Váhové koeficienty PF pro slitinu hliníku. 

PFhlinik 

váhové koeficienty 

a0 [μm2/°C] 
b0 

[μm] 
b1 [μm] b2 [μm] 

 εhlinik 9,04481 · 10-7 1 -1,99923 0,99923 

Na Obr. 58 je graf závislosti simulované deformace (PFhlinik), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, po identifikaci PF nastavené na 

experimentu č.6.  

 
Obr. 58 Nastavení PF pro slitinu hliníku na experimentu č.6. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že identifikací PF na experiment č.6 došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 43 µm na 10 µm a fit = 48 %. 

Následuje kontrola stability PF. Ta byla realizována kontrolou odezvy teplotně 

mechanického systému (deformace) na jednotkový skok vstupní veličiny (teploty), 

viz Obr. 59. 
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Obr. 59 Kontrola stability odezvy teplotně mechanického systému na jednotkový skok vstupní veličiny; 

slitina hliníku. 

PF pro slitinu hliníku lze opět považovat za stabilní.  

Na Obr. 60 je graf závislosti simulované deformace (PFhlinik), skutečně 

naměřené deformace (Z1) a rezidua (REZ) na čase, při aplikaci nastavené PF na 

experiment č.5.  

 
Obr. 60 Aplikace modelu PF pro slitinu hliníku na experiment č.5. 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že aplikací PF na experiment č.5 došlo ke 

zmenšení maximální teplotní deformace z hodnoty 32 µm na 6 µm a fit = 72 %. 
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6. Závěr 

V první části se tato práce zabývá celkovou problematikou deformací 

obráběcích strojů, především však teplotní deformací stroje a možnostmi, jak jí 

předcházet: konstrukční úpravy stroje, vhodná volba materiálů, efektivní chlazení 

struktury a jednotlivých komponent stroje. Dále objasňuje současné možnosti 

softwarové kompenzace teplotních deformací s důrazem na nepřímé metody 

kompenzace pomocí matematických modelů. Uvádí také, jakým způsobem je možno 

měřit teploty a deformace, tedy veličiny, jejichž znalost je nezbytná pro užití 

softwarové kompenzace teplotních deformací. Je konstatováno, že se nepodařilo 

dohledat žádnou veřejně dostupnou publikaci, která by se kompenzací teplotní 

deformace obrobku během reálného řezného procesu hlouběji zabývala. 

V následující části práce je popsáno, jakým způsobem byla naměřena data, 

která byla pro účely této práce dodána. Celkem bylo poskytnuto 6 experimentů. Vždy 

po dvou experimentech pro ocelový obrobek obráběný tzv. za sucha (bez použití 

řezné kapaliny), pro ocelový obrobek obráběný tzv. za mokra (s použitím řezné 

kapaliny) a pro obrobek ze slitiny hliníku obráběný za sucha. Pro každou skupinu byl 

dodán vždy jeden kalibrační a jeden verifikační experiment. 

V hlavní části této práce byly provedeny samotné analýzy možností 

softwarové kompenzace teplotních deformací obrobku z dostupných informací. 

Postupně je zpracován analytický přístup k predikci teplotní deformace, následuje 

užití modelu vícenásobné lineární regresní analýzy (MLRA), a nakonec jsou využity 

přenosové funkce (PF). Experimenty pro skupinu obrábění ocelového obrobku za 

mokra byly pro účely softwarové kompenzace nevhodně provedeny, a z tohoto 

důvodu nebylo možné provést aproximace deformací. Naměřená data ukázala, že 

použitím řezné kapaliny došlo, oproti obrábění ocelového obrobku za sucha, 

k několikanásobnému zpřesnění deformačního stavu obrobku. 
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V následující tabulce (Tab. 12) jsou shrnuty výsledky všech použitých 

kompenzačních metod pro obrábění ocelového obrobku za sucha a pro obrábění 

obrobku ze slitiny hliníku za sucha. 

Tab. 12 Shrnutí výsledků kompenzace teplotních deformací. 

skupina metoda experiment 
deformace před 

kompenzací [μm] 
deformace po 

kompenzaci [μm] 
fit 

[%] 

ocel obráběná za 
sucha (varianta 3) 

analytické 
řešení 

kalibrační 52 9 84,7 

verifikační 50 12 71,5 

ocel obráběná za 
sucha 

MLRA 
kalibrační 52 5 95,2 

verifikační 50 12 74,2 

ocel obráběná za 
sucha 

PF 
kalibrační 52 6 94,9 

verifikační 50 9 84 

slitina hliníku 
analytické 

řešení 

kalibrační  32 7 81,3 

verifikační 43 28 0 

slitina hliníku 
(varianta 1) 

MLRA 
kalibrační  32 2 95,7 

verifikační 43 28 0 

slitina hliníku PF 
kalibrační  43 10 47,6 

verifikační 32 6 72,3 

 Z výsledků je patrné, že pro obrábění ocelového obrobku za sucha je možné 

využít libovolnou metodu kompenzace při dosažení velmi podobných výsledků. 

Naopak pro obrábění slitin hliníku je vzhledem k nelinearitě systému možné využít 

pouze kompenzace pomocí modelu PF (s ohledem na nastavení experimentů, do 

kterých autor nemohl zasáhnout). 

Pro využití analytického přístupu ke kompenzaci teplotních deformací je 

zapotřebí znalost teploty na dvou místech obrobku a je potřeba stanovit opravný 

koeficient. Tento systém v praxi nelze pokládat za dostatečně spolehlivý, a v případě 

užití by byl vhodný další stupeň ověření např. pomocí termokamery. Přínosné by také 

bylo vhodnější umístěných senzorů teploty pro danou aplikaci. 

Na základě zkušenosti nabyté při vytváření všech analýz spjatých s tvorbou 

této práce lze konstatovat, že je možno metodu MLRA považovat za spolehlivější než 

analytický přístup. Výsledná simulovaná deformace pomocí MLRA modelu 
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dosahovala, oproti analytickému přístupu, znatelně lepší aproximační kvality. 

Dokázala se také lépe vypořádat s průběhy vyššího řádu. S nelineárním průběhem 

teplotní deformace obrobku ze slitiny hliníku si ovšem poradit nedokázala. 

Nevýhodou je nutnost více teplotních vstupů, čímž se zvyšuje riziko selhání modelu 

v případě výpadku některé z teplot nebo výraznější změně podmínek provozu stroje. 

Nejlépe si s kompenzací teplotních deformací dokázal poradit model PF, který 

se obstojně vypořádal i s nelineárním průběhem teplotní deformace obrobku ze 

slitiny hliníku. Výhodou je, že je postačující znalost pouze jedné teploty při dodržení 

poměrně vysoké přesnosti modelu. Důležité je, aby měřená teplota byla co nejblíže 

zdroji tepla (v tomto případě místu obrábění). 

Tuto práci je nutné brát jako první pokus o proniknutí do problematiky 

teplotních deformací obrobku a jejich kompenzaci. Data, která byla pro účely této 

bakalářské práce dodána byla získána z měření, které bylo pouze doplňkově přidáno 

k měření teplotních deformací vřetena a nástroje frézovacího centra. Nebyl proto 

kladen takový důraz na jejich bezchybné provedení, čehož je přímým důsledkem 

např. nemožnost zahrnutí kompenzace teplotních deformací ocelového obrobku 

obráběného za využití řezné kapaliny. 

Na tuto práci by bylo vhodné navázat prací diplomovou. Do budoucna je nutné 

více promyslet nastavení samotných experimentů s ohledem na zkoumání deformace 

obrobku. Umístění senzorů posunutí v úhlu 90° oproti senzorům teploty, navíc ještě 

v neodpovídajících si výškových hladinách, se ukázalo, také vzhledem k rozsáhlosti 

samotného obrobku, jako nevhodné. Také by se bylo vhodné zamyslet nad 

průmyslovou aplikací. 
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Příloha 1 – Podrobnější analýza analytického řešení oceli 

obráběné za sucha 

Varianta 
„n“ 

Senzory 
teploty 

Senzory 
posunutí 

Vzdálenost 
senzorů 
teploty 
[mm] 

Vzdálenost 
senzorů 
posunutí 

[mm] 

Podíl 
vzdáleností 

[1] 

Koeficient 
k [1] 

1. TWP2 a TWP3 Z1 a Z2 70 105 1,5 7,25 

2. TWP2 a TWP3 Z1 a stůl 70 225 3,2143 10,2 

3. TWP2 a TWP3 Z2 a stůl 70 120 1,7143 3,1 

4. TWP2 a Tok Z1 a Z2 260 105 0,4038 0,51/0,43 

5. TWP2 a Tok Z1 a stůl 260 225 0,8654 0,72 

6. TWP2 a Tok Z2 a stůl 260 120 0,4615 0,19 

7. TWP3 a Tok Z1 a Z2 190 105 0,5526 1 

8. TWP3 a Tok Z1 a stůl 190 225 1,1842 1,34 

9. TWP3 a Tok Z2 a stůl 190 120 0,6316 0,4 

 

Legenda ke grafům: 

dZ skutečně naměřená deformace 

Zan analyticky vypočítaná deformace pro n-tou variantu 

REZ reziduum 

Varianta 4 byla pro hlubší pochopení problematiky provedena ve dvou dalších 

variantách. V první byl jako kalibrační měření použit experiment č.1 a jako verifikační 

experiment č.2 (z tohoto uspořádání vzešel nastavený koeficient k = 0,51) a ve druhé právě 

opačně (vzešel nastavený koeficient k = 0,43). 

V každé dvojici grafů je vždy na levé straně graf kalibračního měření a vpravo graf 

měření verifikačního.  
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Příloha 2 – Analýza dopadu použití „ideálního koeficientu k“ 

pro analytické řešení oceli obráběné za sucha 

oproti experimentálně získanému koeficientu k 

Varianta 
„n“ 

Senzory 
teploty 

Senzory 
posunutí 

Vzdálenost 
senzorů 
teploty 
[mm] 

Vzdálenost 
senzorů 
posunutí 

[mm] 

„Ideální 
koeficient 

k“ [1] 

Koeficient 
k [1] 

1. TWP2 a Tok Z1 a Z2 260 105 0,4038 0,43 

2. TWP2 a Tok Z1 a stůl 260 225 0,8654 0,72 

3. TWP3 a Tok Z1 a stůl 190 225 1,1842 1,34 

Legenda ke grafům: 

dZ skutečně naměřená deformace 

Zan analyticky vypočítaná deformace pro n-tou variantu 

REZ reziduum 

Pro každou variantu jsou vygenerovány vždy 4 grafy. Dvojice grafů na prvním řádku 

porovnává kalibrační měření provedené s „ideálním koeficientem k“ a s experimentálně 

získaným koeficientem k. Dvojice grafů na druhém řádku porovnává verifikační měření. 
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Příloha 3 – Analýza dopadu použití „ideálního koeficientu k“ 

pro analytické řešení slitiny hliníku obráběné za 

sucha oproti experimentálně získanému 

koeficientu k 

Varianta 
„n“ 

Senzory 
teploty 

Senzory 
posunutí 

Vzdálenost 
senzorů 
teploty 
[mm] 

Vzdálenost 
senzorů 
posunutí 

[mm] 

„Ideální 
koeficient 

k“ [1] 

Koeficient 
k [1] 

1. TWP2 a Tok Z1 a Z2 316 153,3 0,4851 0,2 

2. TWP2 a Tok Z1 a stůl 316 346,6 1,0968 0,63 

3. TWP3 a Tok Z1 a stůl 224 346,6 1,5473 0,9 

Legenda ke grafům: 

dZ skutečně naměřená deformace 

Zan analyticky vypočítaná deformace pro n-tou variantu 

REZ reziduum 

Pro každou variantu jsou vygenerovány vždy 4 grafy. Dvojice grafů na prvním řádku 

porovnává kalibrační měření provedené s „ideálním koeficientem k“ a s experimentálně 

získaným koeficientem k. Dvojice grafů na druhém řádku porovnává verifikační měření. 
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Příloha 4 – Materiálový list slitiny hliníku EN AW-2007 

Webové stránky výrobce: https://www.alumeco.com/aluminium/bars/round-

bars/en-aw-2007/80-mm/p/384/3449 

 

 


