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Použité veličiny a jednotky 

Veličina  Jednotka  Název  

𝑨   [1]  stavová matice 

𝑏  [𝑘𝑔. 𝑠−1] konstanta tlumení 

𝑏   [𝑚]  šířka třísky 

𝑩   [1]  matice vstupu 

𝑩𝑣  [1]  matice tlumení 

𝑐  [𝜇𝑚. 𝑁−1] poddajnost (statická) 

𝑐𝑋  [𝜇𝑚. 𝑁−1] poddajnost ve směru X(statická) 

𝑐𝑌  [𝜇𝑚. 𝑁−1] poddajnost ve směru Y(statická) 

𝑪   [1]  matice stavového vektoru výstupů a matice  

𝑫   [1]  matice vstupu. 

𝑬  [1]   jednotková matice  

𝐸  [GPa]   modul pružnosti v tahu 

𝑓  [𝐻𝑧]  frekvence 

𝐹  [𝑁]  síla 

𝑭   [1]   matice zatížení uzlů 

𝑔  [𝜇𝑚. 𝑁−1] maximum amplitudy frekvenční přenosové funkce 

𝐺  [𝜇𝑚. 𝑁−1] reálná složka frekvenční přenosové funkce 

𝑘   [𝑁. 𝜇𝑚−1] tuhost v posunutí 

𝑘𝑡   [𝑁𝑚. 𝑟𝑎𝑑−1] tuhost torzní 

𝑲   [1]   matice tuhosti 

𝑚   [𝑘𝑔]   hmotnost 

𝑴  [1]  matice hmotnosti 

𝑀𝑘  [𝑁𝑚]  krouticí moment 

𝒒  [1]  vektor modálních souřadnic 

𝑅  [𝑁. 𝑚𝑚−2] konstanta měrného řezného odporu 

𝑠𝑘  [𝑁𝑚. 𝑟𝑎𝑑−1] tuhost v natočení 

𝑡   [𝑠]   čas 
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𝑇  [𝑠]  perioda 

𝑼   [1]   vektor posuvů uzlových bodů 

𝑉𝑚  [𝑘𝑔. 𝑚−3] objem tělesa modelu 

𝑉𝑟  [𝑘𝑔. 𝑚−3] objem tělesa referenčního modelu 

𝑽  [1]  matice ortonormálních vlastních vektorů soustavy 

𝑥  [𝑚]  poloha 

𝒙  [1]  vektor polohy 

�̇�  [𝑚. 𝑠−1] rychlost 

�̇�  [1]  vektor rychlosti 

�̈�  [𝑚. 𝑠−2] zrychlení 

�̈�  [1]  vektor zrychlení 

𝑌   [𝑚𝑚]   amplituda zvlnění obrobeného povrchu 

𝑌0   [𝑚𝑚]   amplituda zvlnění obráběného povrchu 

𝛿  [𝜇𝑚], [𝑚𝑚] posunutí 

𝜦  [1]  spektrální matice 

𝜇  [1]  Poissonova konstanta 

𝜌  [𝑘𝑔/𝑚3] hustota 

𝜑   [𝑟𝑎𝑑]  úhel natočení 

𝜔  [𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1] úhlová frekvence  

𝜔0  [𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1] vlastní úhlová frekvence netlumeného systému 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá konceptuální optimalizací nosné struktury portálového stroje 

s přesuvným příčníkem. Matematické modelování strojů je účelným prostředkem ke zjištění 

strukturálních vlastností strojů v etapě konstruování a k simulaci hlavních užitných vlastností. 

Model stroje lze podrobit optimalizačním postupům za účelem dosazení požadovaných 

užitných vlastností.  

Cílem práce je vytvořit model již existujícího stroje, navrhnout parametrizaci modelu včetně 

inovovaného uložení přesuvného příčníku, provést analýzu vlivu parametrů na strukturální 

vlastnosti stroje a konceptuální optimalizaci rozměrů dílů nosné struktury. Konceptuální 

(rozměrová) optimalizace se zabývá nalezením optimálních hmotností těles pro dosažení 

požadovaných vlastností, obvykle statické tuhosti (statické poddajnosti) a hmotnosti stroje. 

Za referenční stroj je zvoleno portálové obráběcí centrum TOS Kuřim FRU 500 typu spodní 

gantry. Za účelem modelování a následného zpracování optimalizační úlohy bude vytvořen 

jeho zjednodušený model v softwaru Ansys Workbench. 

Inovace uložení přesuvného příčníku spočívá v přesazení kolejnic lineárního vedení příčníku 

(Obr. 1). Předpokládá se, že tato změna je prostředkem k vylepšení statických a dynamických 

vlastností existující koncepce portálového stroje s přesuvným příčníkem. 

Výstupem diplomové práce jsou vyhodnocení vlivů parametrů na strukturální vlastnosti stroje 

a optimalizovaný model stroje v softwaru Ansys Workbench. 

 

  
Obr. 1: Stávající provedení uložení příčníku (vlevo) a Inovační uložení (vpravo) 
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 Portálové stroje TOS Kuřim 

V této kapitole bude stručně představeno několik portálových strojů s přesuvným příčníkem  

z portfolia firmy TOS Kuřim, z nichž vychází zadání diplomové práce.  

TOS Kuřim je tradiční český výrobce obráběcích strojů, který od roku 2019 patří do skupiny 

firem TOSHULIN. Portfolio vyráběných strojů TOS Kuřim se skládá z horizontálních 

obráběcích center, portálových frézovacích strojů a svislých karuselových soustruhů. 

TOS FRU je jednou z nabízených variant portálového frézovacího stroje typu spodní gantry  

s přesuvným příčníkem. Je určen pro obrábění tvarově složitých obrobků. Variabilita je dána 

zejména možností využití univerzálních vřetenových hlav z produkce společnosti TOS Kuřim. 

Rozměry stroje jsou dané velikostí pracovního prostoru, pro FRU 500 průchod mezi stojany je 

až 6 000 𝑚𝑚 a průchod mezi stolem a příčníkem je 3 500 𝑚𝑚, zdvih v ose X (pojezd portálu) 

dosahuje 22 000 𝑚𝑚. [18] 

 
Obr. 2: TOS KUŘIM – FRU [18] 

TOS FRP je další variantou portálového stroje, v tomto případě se jedná o pevný portál 

s přestavitelným příčníkem a pohyblivým stolem. Pro operace soustružení velkých rotačních 

obrobků je umožněno vybavení volitelným karuselovacím stolem. Samozřejmostí je využití 

univerzálních vřetenových hlav. Průchod mezi stojany je až 5 500 𝑚𝑚 a průchod mezi stolem 

a příčníkem je až 2 770 𝑚𝑚, zdvih v ose X (pojezd stolu) dosahuje 13 500 𝑚𝑚. 

 
Obr. 3: TOS KUŘIM –FRP [18] 
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ČKD SKD a ČKD SKDY jsou svislé soustruhy z portfolia TOS Kuřim. ČKD SKD je 

dvoustojanový svislý soustruh (Obr. 4), stojany jsou pevné a spolu s příčkou tvoří portál, po 

stojanech se pohybuje přesuvný příčník. ČKD SKDY je dvoustojanový svislý soustruh 

s pojízdným portálem (Obr. 5), kombinuje výhody svislého karuselu a portálového obráběcího 

centra v provedení spodní gantry. 

  
Obr. 4: ČKD SKD Obr. 5: ČKD SKDY 

Uvedené stroje sdílí stejné konstrukční provedení portálů. Portál je tvořen dvěma stojany  

a pevnou příčkou, po stojanech se pohybuje příčník, který je uložen na lineárním valivým nebo 

hydrostatickým vedení a je poháněn dvěma motory s kuličkovými šrouby. Diplomová práce je 

zaměřená na optimalizací nosné struktury společné pro tyto stroje TOS Kuřim.  
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 Stavba portálových strojů 

V této kapitole budou stručně popsány typy portálových frézovacích strojů a vybrané 

komponenty vedení a pohonů strojních os. 

2.1. Typy konstrukčního provedení portálových frézovacích center 

Portálová obráběcí centra jsou speciální konstrukcí vertikálních obráběcích center. 

Charakteristickým znakem nosné soustavy je portál. Ten je pohyblivý (spodní gantry) nebo 

pevný, kdy mají stroje pohyblivý stůl, který se pohybuje mezi stojany portálu. V případě spodní 

gantry je stůl, na nějž se upíná obrobek, pevný a portál se podél něj pohybuje. Třetím typem 

portálových strojů je horní gantry. Pevný stůl je obestavěn dvěma podélnými stěnami, na 

jejichž horní ploše jsou vodicí plochy pro vedení pohyblivého příčníku. Každá z těchto tří 

typických konstrukcí se hodí pro konkrétní technologické aplikace jinak. [4] 

Portálová frézka s pohyblivým stolem (Obr. 6) se vyznačuje konstrukcí s pevným portálem  

a posuvným stolem vose X. Pohyblivý stůl je nevýhodou tohoto typu provedení, stroj vyžaduje 

větší zástavbový prostor a je nevhodný pro těžké a velké obrobky. Výhodou je snadnější 

řešení, a dobrý přístup do pracovního prostoru. [12] 

 
Obr. 6: Portálová frézka s pohyblivým stolem TOS FRPF 200B-LR/A2 [18]  

Portálová frézka typu horní gantry (Obr. 7) tvoří dvě boční pevné stěny, po kterých se pohybuje 

v ose X pojízdný příčník. V ose Y saně a v ose Z. Nevýhody jsou složitá regulace pohonu typu 
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gantry a horší přístup do pracovního prostoru. Výhody oproti jiným provedením by mohly být 

vyšší tuhost a menší úhlové chyby. 

 
Obr. 7: Portálová frézka typu horní gantry FOGS NEO series, Droop+Rein [19] 

Portálová frézka typu spodní gantry (Obr. 8). Základ tvoří pevný stůl a pojízdný portál. Pojízdný 

portál je tvořen dvěma stojany a pevným příčníkem, nebo dvěma stojany, pevnou příčkou  

a pohyblivým příčníkem. Stroj je určen pro obrábění těžkých, rozměrných tvarově složitých 

součástí. Za nevýhodu lze považovat obtížnou regulaci pohonů typu gantry. Výhodou jsou 

lepší přístup do pracovního prostoru a menší zástavbová plocha. 

 
Obr. 8: Portálová frézka typu spodní gantry TOS FRUF 300/12 [18] 
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Uspořádání pohybových os portálového stroje typu spodní gantry je znázorněno na Obr. 9. 

Kolem pevného stolu se po ložích pohybuje portál (v ose X) tvořený dvěma stojany a pevnou 

příčkou. Po stojanech se pohybuje příčník (osa W), po příčníku se posouvají příčné saně (osa 

Y), posuvné smykadlo se vysouvá v ose Z. 

 
Obr. 9: Pohybové osy portálové frézky typu spodní gantry  

s posuvným (přestavitelným) příčníkem 

2.2. Komponenty – lineární vedení 

2.2.1. Valivé vedení 

Valivá vedení jsou založena na valivém pohybu pomocí valivých elementů. Mezi základní 

valivé elementy patří kuličky (obráběcí stroje pro malé a střední výkony) a válečky (obráběcí 

stroje pro vysoké výkony s dlouhou životností). [3] Přitom lze s kuličkovým vedením z principu 

realizovat vyšší rychlosti než s válečkovým vedením. Je to způsobeno nižší pohybovou 

hmotností valivých elementů a jednodušším vedením kuliček na jejich oběhu, protože 

orientace u nich nehraje žádnou roli. [17]  

Výhody použití valivého vedení: 

• minimální opotřebení, 

• dlouhá životnost, 

• možnost vymezení vůle a předepnutí, 

• vysoká přesnost pohybu i při malých rychlostech, 

• menší součinitel tření, 

• menší rozdíl mezi součinitelem tření za klidu a za pohybu. 

 

Z 

W 

Y 

X 
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Nevýhody: 

• vysoká náročnost na přesnost výroby, 

• větší rozměry než u vedení kluzných, 

• menší schopnost útlumu chvění. 

Porovnání základních vlastností kuličkových a válečkových vedení jsou v Tab. 1. 

Tab. 1: Porovnání kuličkových a válečkových lineárních vedení [17] 

Parametr 

Válečkové vedení 

 

Kuličkové vedení 

 

Nosnost •••• •• 

Tuhost •••• ••• 

Přesnost •••• ••• 

Životnost •••• ••• 

Vlastnosti chodu / Pulzování •• •••• 

Třecí chování •• •••• 

Povolené rychlosti ••• •••• 

Montáž a servisní přívětivost ••• •••• 

Požadavky na přesnost a tuhost okolní konstrukce vysoké střední 

Poznámka: • = uspokojivé, •••• = velmi dobré 

2.2.2. Hydrostatické vedení 

Princip hydrostatického vedení je založen na dodávce tlakového oleje mezi vodicí plochy, čímž 

je docíleno tzv. kapalného tření. Vedení s kapalným třením se vyznačuje velmi malým 

součinitelem tření při velkém rozsahu rychlostí. Hydrostatické vedení se skládá z několika 

ložiskových kapes, které jsou upevněné na jedné z vodicích ploch, druha plocha je zcela 

hladká. [2] 

Výhody použití hydrostatického vedení: 

• velmi malý součinitel tření, 

• vysoká tuhost vedení, 

• vysoká tlumicí schopnost ve směru kolmém na vodicí plochy, 

• neexistuje vůle. 

Nevýhody: 

• pro zachování stejné tloušťky tlakového oleje se vyžaduje velmi tuhé o přesné 

vodicí plochy, 

• komplikovaná konstrukce (rozvodu a svodu tlakového oleje, náročné krytování 

pro zabránění znečištění tlakového oleje řeznou kapalinou a třískami), 
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• náročná údržba a výroba, 

• nutnost čerpadla, speciálních škrticích ventilů, regulace apod., 

• nutnost velmi pečlivé filtrace tlakového oleje. 

Uzavřené hydrostatické vedení a zjednodušené schéma napájení tlakovým olejem je 

znázorněno na Obr. 10. 

 
Obr. 10: Uzavřené hydrostatické vedení [2] 

2.3. Pohony 

2.3.1. Kuličkový šroub a matice 

Kuličkové šrouby jsou jedním z nejúčinnějších typů převodu rotačního pohybu na přímočarý. 

Používají se u obráběcích strojů pro polohování jednotlivých lineárních os – křížových saní, 

stolů, smykadel nebo příčníků. [2] 

Výhody použití kuličkových šroubů: 

• velký převod – vyvinutí větší posuvové síly, 

• velká účinnost, 

• nízké oteplování, 

• ekonomické pro malé zdvihy. 

Nevýhody: 

• kmitání ohybové a torzní, 

• tuhost je závislá na okamžité poloze kuličkové matice, 

• maximální ekonomická délka 6 000 𝑚𝑚. 

Kuličkové šrouby jsou většinou naháněny synchronními servomotory buď napřímo, nebo přes 

vložený převod (převodovka, řemen). Příklad použití kuličkového šroubu je na Obr. 11. 
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Obr. 11: Lineární vedení HIWIN s předepnutým kuličkovým šroubem [20] 

2.3.2. Pastorek a hřeben 

Pro pohony os s dlouhým zdvihem nebo pro pojezdy portálové konstrukce se používá systému 

pastorek – hřeben. Nezbytnou podmínkou použití tohoto typu převodu je nutnost vymezení 

vůle. Existuje možnost použití dvou servomotorů Master-Slave nebo duplexního pastorku, 

popřípadě vymezení vůle pomocí pružin. [2] 

Výhody použití pastorku a hřebenu: 

• větší styková tuhost, 

• nízká hlučnost u šikmých zubů, 

• bez nutnosti chlazení, 

• snadná údržba. 

Nevýhody: 

• nutnost mazání, 

• rozstřik maziva při větších rychlostech, 

• nutnost vymezení vůle. 

Příklad použití pastorku a hřebenu v kombinaci se dvěma motory Master-Slave je na Obr. 12. 

 
Obr. 12: Pohon sání s použitím pastorku a hřebenu [21] 
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 Hlavní užitné vlastnosti strojů 

Při posuzování stroje z hlediska uživatele se rozlišuje 6 hlavních užitečných vlastností strojů: 

• přesnost stroje – charakterizována rovinnými a prostorovými geometrickými 

úchylkami, 

• jakost obrobených ploch – charakterizována drsností, makroskopickými reliéfy, 

zvlněním a vnitřním napětím, 

• produktivita obrábění – charakterizována množstvím obrobků za jednotku času, 

• spolehlivost – charakterizována disponibilním časem stroje, 

• hospodárnost – charakterizována náklady na provoz stroje, 

• ekodesign – charakterizována použitím materiálů a technologií šetrných 

k životnímu prostředí jak při provozu stroje, tak při samotné výrobě stroje i jeho 

likvidaci. 

Ve vazbě na zaměření této práce jsou nejvýznamnějšími parametry přesnost stroje, jakost 

obrobených ploch a produktivita obrábění. Dále budou podrobněji popsány charakteristiky 

nejvýznamnějších kauzálních vazeb spojujících základní charakteristiku stroje „dosažitelná 

produktivita při požadované přesnosti a jakosti“ s vlivy konstrukčního provedení mechanické 

stavby stroje. [4] [12] 

3.1. Přesnost stroje 

Přesnost stroje při obrábění, resp. dosahované hodnoty geometrické přesnosti na obrobku 

jsou určovány především geometrickou přesností stroje, statickou tuhostí, přesností chodu 

vřetena a přesností dráhového řízení. Uvedené vlastnosti stroje jsou určovány konstrukčním 

řešením od výrobce stroje. Na přesnost stroje při obrábění má však vliv také způsob obrábění, 

který zpravidla určuje jeho uživatel. Geometrická přesnost stroje je pak určována přesností 

samotného provedení stroje, zahrnující přesnost dílců a komponent, přesnost montáže a také 

zavedení korekcí pohybových os. Na geometrickou přesnost stroje mají významný vliv také 

teplotně-mechanické vlastnosti skupin a celého stroje, včetně jeho odstínění od okolí, chlazení 

a teplotní korekční algoritmy. Významným faktorem ovlivňujícím celkovou přesnost stroje je 

také statická tuhost dílců, spojení skupin a celého stroje. Význam vlivu statické tuhosti stroje 

na přesnost roste s velikostí řezných sil a se změnami polohy těžkých částí stroje v rámci změn 

jeho kinematické konfigurace. Vliv vykazuje rovněž přesnost chodu vřetena, a to jak s ohledem 

na jeho radiální házení, tak s ohledem na jeho teplotní dilatace. Posledním významným 

faktorem, který má vliv na celkovou přesnost stroje při obrábění v režimu interpolace více os, 

je přesnost dráhového řízení. Ta je určována souborem velmi složitě provázaných vzájemných 

vazeb CNC řídicího systému stroje a konfigurace jeho interpolátoru, řízení pohonů  

a mechanických vlastností konstrukce stroje, charakterizovaných modálními parametry 

(vlastní frekvence, tlumení, frekvenční přenosové charakteristiky nosné struktury ve směru 

buzení pohony), hmotností pohybových skupin a konstrukčními parametry mechanické stavby 

pohonů (zvláště v případě pohonů s kuličkovým šroubem). Zásadními parametry, které 

ovlivňují nejlepší možné naladění servopohonů, jsou průběhy frekvenčních přenosů 

mechanické stavby stroje, hmotnosti pohyblivých hmot a konstrukční parametry pohonu). [4] 
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3.2. Jakost obrobených ploch 

Jakost obrobených ploch je ovlivňována některými obecně významnými faktory, které ovlivňují 

také přesnost, ale i řadou faktorů specifických. Hlavní vlivy na jakost povrchu mají způsob 

obrábění, omezení z hlediska stability řezu a také přesnost chodu vřetena. Způsob obrábění 

je určován především stanovenými řeznými podmínkami, uplatněnými podmínkami chlazení 

řezu, samotnou konstrukcí nástroje, ale také dráhovým řízením, které je jednak určeno 

strategií obrábění a jednak konfigurací interpolátoru CNC řídicího systému stroje. Změna 

jakéhokoli z faktorů významně ovlivní výslednou jakost povrchu. Druhým základním 

významným faktorem ovlivňujícím jakost povrchu je omezení stroje z hlediska stability řezu. 

Na vznik nestability řezného procesu, resp. samobuzeného kmitání, má vliv konstrukce 

vřetena, resp. jeho dynamické vlastnosti, konstrukce nástroje a nástrojového držáku, řezné 

podmínky a pro některé typy výrobních operací také dynamické vlastnosti nosné struktury 

stroje i obrobku. [4] 

3.3. Produktivita obrábění 

Produktivita obrábění je dalším významným a pro konečného uživatele stroje často 

rozhodujícím parametrem. Produktivita stroje je ovlivňována způsobem obrábění, omezeními 

z hlediska stability řezu, produktivitou obslužných mechanismů a procesů a také maximálními 

dosažitelnými rychlostmi a maximální dosažitelnou dynamikou pohybových os. Limity stability 

určují maximální dosažitelný objem odebíraného materiálu za jednotku času, resp. maximální 

schopnost přenesení užitečného výkonu do řezu a oddělování třísky. Způsob obrábění, volby 

nástrojů a řezných podmínek společně se strategií dráhového řízení (CAM strategie) je nutno 

volit tak, aby byly ve vazbě na požadavek zkracování celkového času obrábění optimálně 

využity dynamické vlastnosti stroje (výkony, síly, rychlosti). U strojů, resp. obrobků, u nichž 

dochází k obrábění složitějších tvarových ploch, nebo při jakékoli interpolaci řízených os jsou 

pro produktivitu obrábění velmi významné také dosažitelné dynamické parametry pohybových 

os. Jedná se především o maximální využitelné zrychlení a o maximální uplatnitelný ryv 

(derivace zrychlení v čase). Zatímco hodnoty maximálního zrychlení jsou konstrukčně 

poměrně snadno ovlivnitelné konstrukčními parametry pohonu (maximálními silami nebo 

momenty) a hmotností pohybových os, není tomu tak u hodnoty ryvu. Maximální únosné 

nastavení hodnoty ryvu je určeno především frekvenčními parametry stroje. Souvisí  

s tlumením nosné struktury stroje a hodnotami vlastních frekvencí a s charakterem vlastních 

tvarů kmitání afinních se silovým buzením pohony při změně rychlosti. [4] 
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 Typické strukturální vlastnosti strojů  

4.1. Statická tuhost 

V důsledku řezného procesu vznikají při interakci nástroje a obrobku řezné síly. Působením 

řezných sil dochází ke změně relativní polohy řezné části nástroje vůči obrobku a tím pádem 

ke snižování pracovní přesnosti stroje a finální přesnosti rozměru a tvaru obrobku. Parametr, 

který vyjadřuje schopnost stroje odolávat deformacím se nazývá statická tuhost a je 

definována jako poměr zatěžující síly k deformaci při statickém zatížení. [5] 

Na relativní změnu polohy nástroje vůči obrobku mají velký vliv taktéž sily vyvolané hmotností 

jednotlivých částí stroje a obrobku, resp. jejich přemisťování. Například při posuvu smykadla 

a křížových saní po příčníků portálového obráběcího stroje se mění průhyb příčníků 

působením gravitačního zrychlení na jednotlivé části soustavy. 

Podle charakteru zatěžující síly se rozlišují čtyři druhy zatížení skupin stroje a tomu 

odpovídající typy statické tuhosti – tah, tlak, ohyb a krut (Obr. 13). 

 
Obr. 13: Druhy statické tuhosti [5] 

Deformace způsobené smykem jsou obvykle zanedbatelné. Vzhledem k rozměrové 

robustnosti a charakteru zatížení se většinou namáhání způsobené tahem a tlakem neuvažuje. 

Nejčastěji se uvažují dva základní druhy tuhosti: 

• tuhost v posunutí – poměr mezi silou a posunutím 

 𝑘 =
𝐹

𝛿
 [

𝑁

𝜇𝑚
] (1) 

• tuhost v natočení – poměr mezi momentem a natočením 

 𝑠𝑘 =
𝑀𝑘

𝜑
 [

𝑁𝑚

𝑟𝑎𝑑
] (2) 
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Někde je výhodné zavést pojem poddajnost. Poddajnost je převrácená hodnota tuhosti, podle 

způsobu zatížení se rozlišuje poddajnost statická a dynamická. 

 𝑐 =
1

𝑘
=

𝛿

𝐹
 [

𝜇𝑚

𝑁
] (3) 

Statická tuhost je zpravidla určujícím kritériem při konstrukci jednotlivých uzlů a částí 

obráběcího stroje. Deformace stroje není možné úplně potlačit, ale vhodnou volbou dílčích 

tuhostí jednotlivých částí stroje je možné celkovou tuhost stroje udržovat v mezích daných 

požadavky na finální rozměrovou a tvarovou přesnost obrobku. Statická tuhost má výrazný 

vliv na dynamické chování obráběcího stroje. 

4.2. Dynamické vlastnosti obráběcích strojů 

Kmitání ovlivňuje kvalitu povrchu obráběné součásti snižuje trvanlivost nástroje a je zdrojem 

nežádoucího hluku. Někde dosáhne intenzity, při které znemožňuje obrábění za 

požadovaných podmínek a tím pádem ovlivňuje produktivitu stroje. Kmitání v obráběcích 

strojích je velmi složitý jev, neboť se jedná o soustavu hmotných a pružných těles, různými 

způsoby spojených, které se při kmitání vzájemně ovlivňují. Sestavení a řešení pohybových 

rovnic, jež přesně popisují tyto jevy, je velmi náročné a v některých případech nemožné. Proto 

se často zavádějí při zkoumání dynamických vlastností stroje následující zjednodušení: [5] 

• absolutně tuhé hmoty jsou uloženy na nehmotných pružinách (diskrétní hmoty  

a diskrétní pružiny), 

• pružiny mají lineární charakteristiky, 

• vůle mezi stýkajícími se součástmi se zanedbávají. 

4.3. Typy kmitání 

V obráběcích strojích z fyzikálního hlediska rozeznáváme následující typy kmitání: 

• volné kmitání, 

• nucené kmitání, 

• samobuzené kmitání, 

• trhavé pohyby. 

4.3.1. Volné kmitání 

Při volném kmitání dochází ke kmitavému pohybu systému kolem rovnovážné polohy bez 

působení vnějších sil. Kmitavý systém s jedním stupněm volnosti je tvořen hmotou 

𝑚, připevněnou k absolutně tuhému základu nehmotnou pružinou s tuhostí 𝑘. Matematicky 

popisuje systém diferenciální rovnice druhého řádu, kde nezávislou proměnnou je čas 

𝑡 a závislou proměnnou je souřadnice, např. 𝑥, která definuje posunutí. Volné kmitání se 

rozlišuje jako netlumené volné kmitání (Obr. 14) a tlumené volné kmitání (Obr. 15). [5] 
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Obr. 14: Volné netlumené kmitání [5] Obr. 15: Volné tlumené kmitání [5] 

 

Při netlumeném kmitání předpokládáme ideální systém, který by vykonával kmitavý pohyb 

nekonečně dlouhou dobu. Volné netlumené kmitání pro soustavu s jedním stupněm volnosti 

lze popsat pohybovou diferenciální rovnicí: 

 𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 0 (4) 

Po vydělení rovnice hmotností 𝑚 dostáváme: 

 �̈� +
𝑘

𝑚
𝑥 = 0 (5) 

Poměr 𝑘/𝑚 lze označit 𝜔0
2, konstanta 𝜔0 se nazývá vlastní úhlová frekvence netlumeného 

systému, ze které lze dále vyjádřit vlastní frekvenci 𝑓 a periodu kmitu systému 𝑇: 

 𝜔0 = √
𝑘

𝑚
 [𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1]; 𝜔0 = 2𝜋𝑓 =  

2𝜋

𝑇
 (6) 

V reálném systému působí nekonzervativní sily (tření, nebo odpor vzduchu), které způsobují 

zpomalení oscilačního pohybu. Hovoříme potom o tlumeném kmitání. Zavedením tlumicí síly 

do systému přibude do pohybové rovnice konstanta tlumení 𝑏:  

 𝑚�̈� + 𝑏�̇� +  𝑘𝑥 = 0 (7) 

Důležitou veličinou je vlastní úhlová frekvence systému, která je definována: 

 𝜔 =  √𝜔0
2 − (

𝑏

2𝑚
)

2

 [𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1] (8) 

4.3.1. Vynucené kmitání 

Pokud na kmitavý systém působí vnější periodická síla, jedná se o vynuceném kmitání. 

V obráběcích strojích zdrojem působící síly můžou být jak samotné vlastnosti stroje 

(nevyvážené hmoty, nepřesnost převodových mechanizmů apod.), tak i síly z řezného procesu 
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(změna průřezu třísky, házení obrobku atd.). Pohybová rovnice fyzikálního modelu kmitání má 

tvar: 

 𝑚�̈� + 𝑏�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) (9) 

Charakteristickým příznakem vynucených kmitů je, že frekvence vynuceného kmitání je 

shodná s frekvencí budící síly. [5] 

Obdobně jako statická tuhost definuje odolnost stroje vůči deformacím, dynamická tuhost 

vyjadřuje schopnost soustavy odolávat vibracím. Pro dosažení dobré statické tuhosti je nutno 

zajistit, aby hodnoty budící frekvence 𝜔 byly dostatečně větší nebo menší hodnoty vlastní 

úhlové frekvence soustavy 𝜔0. V případě  𝜔/𝜔0 ≪ 1 má hlavní význam statická tuhost, 

zvýšením statické tuhosti se sníží amplituda kmitání a zvýší se vlastní frekvence (Obr. 16). 

V případě vysokorychlostního obrábění může nastat případ 𝜔/𝜔0 ≫ 1, tehdy má hlavní 

význam zvětšení hmotnosti. [3] 

 
Obr. 16: Vliv různých parametrů na dynamickou tuhost [3] 

4.3.2. Samobuzené kmitání a souvislost s dynamickou poddaností 

Při obrábění dochází v některých případech ke vzniku energetických kmitů. Soustava je 

uvedena do stavu kmitání prvním impulzem, který vyvolá odchylku nástroje nebo obrobku 

z rovnovážné polohy a následně dochází k rychlému nárůstu amplitudy kmitů. Frekvence 

těchto kmitů je velmi blízká frekvenci některého z dominantních vlastních kmitů systému 

obráběcího stroje. Kmity vznikají v důsledku řezného procesu, do kterého je dodávána energie 

hlavním pohonem stroje. [5] 

V důsledku samobuzeného kmitání dochází k nežádoucím efektům, které výrazně ovlivňují 

následující parametry: 

• nedostatečná kvalita povrchu obrobku, 

• nepřípustná rozměrová a tvarová odchylka obrobku, 

• nadměrná hlučnost stroje, 

• rychlé opotřebení a nízká trvanlivost nástroje, 

• nízká produktivita stroje. 
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V současnosti jsou propracované dvě významné teorie, které popisují princip samobuzeného 

kmitání obráběcích strojů – regenerativní princip a princip polohové vazby. 

Při regenerativním principu vznikají samobuzené kmity tak, že kmitající řezná část nástroje 

obrábí zvlněný povrch, který vznikl při předchozím obrábění. Zvlněný povrch způsobuje 

periodickou změnu hloubky řezu, resp. měnící se průřez třísky, v důsledku čehož vzniká 

periodicky se měnící řezná síla, která budí celý obráběcí stroj. Na Obr. 17 je znázorněn 

regenerativní princip samobuzeného kmitání při frézování. Po průchodu j-tého zubu frézy 

vzniká zvlněný povrch, další zub obrábí zvlněný povrch a vytváří novou strukturu povrchu. 

Z důvodu fázového posuvu mezi vlnami obráběných povrchů vzniká proměnlivý průřez třísky 

a tím pádem vzniká časově proměnlivá řezná síla, která způsobuje kmitání nástroje. Pro tento 

typ samobuzeného kmitání je fázový posuv mezi vlnami obráběných povrchů rozhodující, při 

nulovém fázovém posuvu se samobuzené kmitaní neobjeví. 

 
Obr. 17: Regenerativní princip samobuzeného kmitání při frézování [5] 

Podle principu polohové vazby je pro vznik samobuzeného kmitání nutná existence dvou 

navzájem kolmých dominantních tvaru kmitů (o různých vlastních frekvencích) mezi nástrojem 

a obrobkem. Periodická řezná síla rozkmitá nástroj současně v obou směrech vlastních tvaru 

se stejnou frekvencí a konstantním vzájemným fázovým posunutím tak, že se ostří nástroje 

pohybuje po eliptické dráze. Při pohybu ve směru hodinových ručiček (Obr. 18) z bodu A do 

bodu B působí řezná síla proti směru pohybu nástroje a odebírá energie ze systému, pak při 

pohybu z bodu B do bodu A řezná síla energie do systému dodává. Na dráze BA je větší řezná 

síla než na dráze AB, převažuje dodávaná energie. Pokud se tato energie zcela nespotřebuje 

tlumením, dochází postupně ke zvětšení amplitudy kmitání. Tento typ samobuzeného kmitání 

vzniká i při obrábění nezvlněného povrchu.  
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Obr. 18: Princip polohové vazby [5] Obr. 19: Odvození meze stability [5] 

Odvození meze stability (Obr. 19) vychází z předpokladu, že střídavá složka sily 𝐹 je 

způsobená změnou průřezu třísky a tuto závislost lze vyjádřit vzorcem: 

kde 𝑏 je šířka třísky, 𝑅 je konstanta vyjadřující vlastnosti materiálu obrobku, řezné podmínky 

a geometrie nástroje, 𝑌0 je amplituda zvlnění obráběného povrchu, 𝑌 je amplituda zvlnění 

obrobeného povrchu.  

Po zjištění přenosové funkce mezi sílou 𝐹 a výchylkou nástroje (dynamické poddajnosti 

v místě nástroje) lze odvodit vztah pro kritickou šířku třísky: 

 𝑏𝑘𝑟𝑖𝑡 =
−1

2𝑅𝐺(𝜔)𝑛𝑒𝑔.𝑚𝑖𝑛
 (11) 

kde 𝐺(𝜔)𝑛𝑒𝑔.𝑚𝑖𝑛 je záporné minimum reálné složky přenosové funkce (Obr. 20). 

 
Obr. 20: Reálná složka přenosové funkce [5] 

  

 𝐹(𝑡) = 𝑅𝑏(𝑌0(𝑡) − 𝑌(𝑡)) (10) 
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 Matematické modelování strojů 

5.1. Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků (MKP) je v současné době nejrozšířenější numerickou metodou 

řešení problému výpočtovým modelováním. Používá se pro analýzu odezvy objektu na vnější 

a vnitřní zatížení. MKP je zobecněná Ritzova-Galerkinova variační metoda, užívající bázových 

funkcí s malým kompaktním nosičem, úzce spjatým se zvoleným rozdělením nosiče na 

konečné prvky. Matematické metody pružnosti jsou transformované na soustavu lineárních 

rovnic, jejichž maticový zápis je: 

 𝑲. 𝑼 = 𝑭 (12) 

kde 𝑲 je matice tuhosti, 𝑼 je vektor posuvů uzlových bodů a 𝑭 je matice složek všech zatížení 

přenesených do jednotlivých uzlů. Výsledkem analytického řešení rovnice pružnosti a pevnosti 

jsou spojité funkce deformace a napětí, variační způsob převádí hledání spojitých funkcí na 

úlohu hledání konečného počtu parametrů, které slouží k aproximaci spojitých funkcí. [2] 

Kontinuum je diskretizováno konečnými prvky na konečný počet elementů, které mají společné 

uzlové body. Využívají se jednodimenzionální dvoudimenzionální a třídimenzionální elementy 

(Obr. 21). Každý element má svou matematickou formulaci, která definuje, pro jaké úlohy je 

definován a jaké výstupy lze podle něj získat. 

  
   

 

    

Obr. 21: Přehled geometrických variant elementů [2] 

Každý uzlový bod má svůj souřadnicový systém a tři nebo šest deformačních parametrů. Tím, 

že jsou uzlové body sdíleny dvěma a více elementy, je zajištěna spojitost posuvů, ale to neplatí 

pro hodnoty napětí. Tyto dvě základní vlastnosti MKP jsou zachyceny na případu vetknutého 

nosníku (Obr. 22), zatíženého vlastní tíhou. Analytické řešení posuvu lze vyjádřit spojitou 

křivkou, u numerického řešení výsledky se s hodnotami posuvů získaných analyticky shodují 

v uzlových bodech. Mezi uzlovými body dochází k odchylce, která je dána velikostí elementů, 

velikostí přetvoření a dalšími.  
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Obr. 22: Diskretizovaný nosník, porovnání analytického a numerického vypočtu posuvu a napětí [2] 

Hodnoty analytického a numerického řešení vykazují odlišné chování. MKP stanovuje napětí 

na elementech, které je u lineárních izoparametrických elementů konstantní po celé jejich 

délce. 

5.2. Modální analýza a modální rozklad 

Modální analýza je obor dynamiky, který k popisu kmitavých vlastností zkoumaného systému 

(stroje) užívá možnosti rozkladu složitého kmitavého procesu na modální (dílčí) příspěvky. 

Každý příspěvek je charakterizován modální frekvencí a modálním tvarem kmitu. [9] 

Dynamické chování vícehmotového netlumeného systému lze popsat rovnicí: 

 𝑴�̈� +  𝑲𝒙 = 𝒇(𝑡) (13) 

a hledá se řešení homogenní rovnice pro volné kmitání 𝒇(𝑡) = 𝟎. Modální analýza používá 

modální transformace – přepočet fyzikálních souřadnic 𝒙 na modální souřadnice 𝒒 podle 

předpisu: 

 𝒙 = 𝑽. 𝒒 (14) 

kde 𝑽 je matice ortonormálních vlastních vektorů soustavy, pro kterou platí: 

 𝑽𝑇𝑴𝑽 = 𝑬; 𝑽𝑇𝑲𝑽 = 𝜦 (15) 

Dosazením (14) do rovnice (13) a vynásobením 𝑽𝑇 zleva se provede modální rozklad  

a získáme rovnici: 

 �̈� + 𝜦𝒒 = 𝟎 (16) 

Modálním rozkladem se původně vzájemně vázané pohybové rovnice nahradí soustavou 

nezávislých rovnic, které lze řešit izolovaně. 
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5.3. Stavový popis a výpočet frekvenčních přenosových funkcí 

Stavový popis je další z možností matematického modelování dynamické soustavy. Stavový 

model soustavy se zapisuje nejčastěji ve tvaru dvou rovnic, jsou to rovnice dynamiky a rovnice 

výstupu. [13] 

 
�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 

𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖 
(17) 

Standardní pohybovou rovnici mechanické soustavy, zapsanou ve výchozí podobě: 

 𝑴�̈� + 𝑩𝑣�̇� + 𝑲𝒒 = 𝒇(𝑡) (18) 

lze převést do tvaru (17) při zavedení substituce: 

 𝒙1 = 𝒒: 𝒙2 = �̇� (19) 

Potom: 

 
�̇�1 = 𝒙2 

�̇�2 = −𝑴−1𝑲𝒙𝟏 − 𝑴−1𝑩𝑣𝒙𝟐 + 𝑴−1𝒇(𝑡) 
(20) 

v maticovém zápisu: 

 [
�̇�1

�̇�2
] = [

𝟎 𝑬
−𝑴−1𝑲 −𝑴−1𝑩𝑣

] [
𝒙1

𝒙2
] + [

𝟎
𝑴−1] 𝒇(𝑡) (21) 

Z tohoto zápisu vyplývá: 

 𝑨 = [
𝟎 𝑬

−𝑴−1𝑲 −𝑴−1𝑩𝑣
] ; 𝑩 = [

𝟎
𝑴−1] ; 𝒖 = 𝒇(𝑡) (22) 

Matice 𝑨 se nazývá stavová matice, matice 𝑩 je matice vstupu, matice 𝑪 je matice stavového 

vektoru výstupů a matice 𝑫 je matice vstupu. 

Frekvenční přenosová funkce (FRF – Frequency Response Function) vyjadřuje poměr 

výstupního a vstupního signálu. U výrobního stroje má FRF význam důležitého parametru, 

který má význam dynamické poddajnosti stroje. Cílem je zjistit kmitání mezi nástrojem  

a obrobkem, které vzniká při buzení kritických vlastních frekvencí soustavy. [2] 

Vztah mezi stavovým prostorem a přenosovou funkcí soustavy se dá popsat následovně: 

 𝑮(𝑠) =
𝒀(𝑠)

𝑼(𝑠)
= 𝑪(𝑠𝑬 − 𝑨)−1𝑩 + 𝑫 (23) 
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 Základy technik optimalizace 

Tato kapitola představuje základní pojmy a přístupy uplatňované při řešení optimalizačních 

úloh. 

6.1. Návrhové parametry 

Návrhové proměnné hrají v optimalizační úloze hlavní roli. Počet návrhových proměnných, 

přípustné hodnoty a vzájemné závislosti mohou ovlivnit celkovou složitost optimalizačního 

úkolu. Většina skutečných problémů s optimalizací konstrukčního návrhu je vícerozměrná. 

Složitost je definována jako úroveň úsilí potřebného k formulaci optimalizačního problému  

a identifikaci optimálního řešení. V jednoduchých optimalizačních úlohách jsou návrhové 

proměnné na sobě nezávislé, zatímco ve složitějších jsou návrhové proměnné všechny spojité 

funkce nějaké jiné proměnné (proměnných). 

Často jsou návrhové proměnné omezeny, omezení jsou dána požadavky na konstrukci, 

vyrobitelností, materiály apod., ovlivňuje to optimalizační přístup, který se má použít. Omezení 

mohou být lineární nebo nelineární povahy a ztěžují optimalizaci. Počet omezení, vývoj 

omezení a doba vyhodnocení jsou faktory, které významně ovlivňují proces optimalizace. 

6.2. Objektivní funkce 

Objektivní funkce se používají k vyhodnocení návrhového řešení v kontextu optimalizace. 

Počet objektivních funkcí, jejich povaha a oddělitelnost určuje složitost optimalizačního úkolu. 

Kvantitativní objektivní funkce lze klasifikovat jako simulační (např. MKP), analytické (např. 

Matematické modely) a empirické. Kvalitativní objektivní funkce zahrnují otázky jako 

vyrobitelnost a estetika. Jednou z hlavních výzev v optimalizačních úlohách je řešení 

výpočetně náročných objektivních funkcí.  

Povaha vyhledávacího prostoru klasifikuje problémy optimalizačních úloh jako unimodální 

nebo multimodální na základě počtu optimálních řešení optimalizačního problému. 

Multimodální problémy lze také klasifikovat jako citlivé a robustní, grafické znázornění je na 

následujících obrazcích. Multimodální citlivý optimalizační problém má většinou velmi citlivá 

optima (Obr. 23 vlevo), zatímco robustní má alespoň jedno robustní optimum (Obr. 23 vpravo). 

Prostor objektivních funkcí lze také klasifikovat jako lineární a nelineární  

       
Obr. 23: Znázornění multimodální optimalizace, 

 globálních a lokálních optim, robustních řešení [16]  
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Ve skutečnosti je většina optimalizačních úloh vícecílová. Vícecílová optimalizace má většinou 

provázané (i rozporné) objektivní funkce. V tom případě lze na základě výsledků optimalizace 

konstruovat Pareto obálku, která definuje hranici optimálních řešení pro několik objektivních 

funkcí (Obr. 24). Vícecílová optimalizace se stává složitější s více než 5 cíli na optimalizační 

úlohu. 

 
Obr. 24: Pareto obálka, řešení vícecílové optimalizace [16]  

6.3. Typy optimalizačních přístupů 

Přístupy k optimalizaci konstrukce se dají rozdělit následovně: 

• expertní optimalizace, 

• metoda Design of Experiment (DOE), 

• použití matematických algoritmů. 

Expertní optimalizace je metoda založená na znalostech a schopnostech konkrétního 

člověka nebo skupiny. Inženýrské návrhy jsou optimalizovány pomocí ručního iteračního 

procesu, kdy konstruktér porovná několik návrhů na základě malého počtu kritérií a poté 

vybere nejlepší variantu. Pro optimalizaci jsou zvažovány pouze proveditelné návrhy. Tento 

ruční postup je často omezen na výběr variant, které je konstruktér schopen rozpoznat,  

a neidentifikuje žádné neznámé, ale potenciálně výrazně lepší varianty. Tento optimalizační 

přístup založený na expertech často používá pro optimalizaci návrhu expertní úsudek 

(založený na znalostech) nebo simulační techniky, jako je analýza MKP. Hlavní výhoda tohoto 

přístupu spočívá v tom, že konstruktéři nevyžadují žádné další dovednosti, výběr lepší varianty 

může trvat kratší dobu a přináší další zlepšení. Na druhou stranu se ukazuje problém 

s rozpoznáním variant, které se nachází mimo „komfortní zónu“ konstruktéra. 

Metoda Design of Experiment (DOE) je technika empirického zjištění dopadů návrhových 

proměnných na objektivní funkce, pomáhá při určování optimálních hodnot návrhových 

proměnných. DOE umožňuje experiment pouze se zlomkem všech možných kombinací 

hodnot návrhových proměnných. Ortogonální pole definuje kombinaci hodnot návrhových 

parametrů pro každý experiment. Důležitým výsledkem DOE je Plocha odezvy (Response 
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Surface), která znázorňuje dopad změn návrhových proměnných na objektivní funkce. 

Nevýhodou této metody je exponenciální nárůst kombinací návrhových proměnných při 

velkém počtu návrhových proměnných. 

Matematické algoritmy. Optimalizační úloha z hlediska matematiky je nalezení bodu, ve 

kterém objektivní funkce nabývá extrému. Pro nalezení extrému se používají metody 

komparativní iterační, gradientní iterační a genetické algoritmy. Inervační komparativní metody 

nevyžadují výpočet nebo odhad derivace cílové funkce, při výpočtu se porovnávají hodnoty 

vypočtené v jednotlivých krocích a postupují, dokud dochází ke zlepšení. Gradientní metody 

vyžadují odhad nebo výpočet derivace objektivní funkce, patří mezi ně například Newtonova 

metoda (Obr. 25). 

       
Obr. 25: Simplexová (komparativní) metoda a gradientní metoda s krátkým krokem [15]  

Genetické algoritmy jsou stochastické optimalizační algoritmy, které napodobují Darwinovu 

teorii biologického vývoje. Myšlenkou je využití této síly vývoje k vyřešení optimalizační úlohy. 

Genetické algoritmy jsou v současné době nejpopulárnější algoritmy pro řešení vícecílových 

optimalizačních úloh. Návrhové (výchozí) řešení, složené z návrhových funkcí, je 

reprezentováno jako jediný chromozom. Genetický algoritmus začíná náhodnou populací 

chromozomů. Chromozomy se vyhodnocují pomocí objektivních funkcí a jsou upravovány 

genetickým algoritmem jako je křížení a mutace. Křížení kombinuje vlastnosti dvou 

rodičovských chromozomů za vzniku dvou dětských chromozomů a mutace přináší náhlou 

změnu chromozomu. Genetický algoritmus je založen na předávání dědičných vlastností  

z dobrých návrhů do příští generace výběrovým procesem podobným přirozenému výběru. 

Každá z metod optimalizace má svoje omezení. Expertní optimalizace je omezená počtem 

objektivních funkcí a složitostí optimalizační úlohy, je závislá na schopnostech a úsudku 

konkrétního konstruktéra. Metoda DOE je použitelná pro menší počet objektivních funkcí, 

většinou vyžaduje specifické znalosti a důkladnou přípravu optimalizační úlohy, DOE je 

zbytečná pro malé úlohy. Matematické algoritmy jsou schopné řešit optimalizační úlohy 

s větším počtem objektivních funkcí, nevyžadují dlouhou přípravu a jejich implementace není 

drahá. Vývoj nových algoritmů zvětšuje oblast použití na složité optimalizační úlohy i vyžadující 

specifické znalosti. 
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Obr. 26: Porovnání různých typů optimalizací [16] 

6.4. Přístupy k strukturální optimalizaci obráběcích strojů 

Pro strukturální optimalizaci nosných soustav strojů je možno využívat více různých metod. 

Integrovaný optimalizační postup (Obr. 27) se skládá z několika typů optimalizačních úloh, 

které jsou uplatněny postupně v průběhu vývojového procesu: konceptuální optimalizace, 

topologické optimalizace a parametrické optimalizace. Následuje kontrola konečných 

vlastností optimalizovaného modelu a simulace užitných vlastností stroje. [11] 

 
Obr. 27: Integrovaný optimalizační postup [11] 

Konceptuální (rozměrová) optimalizace je zjednodušený typ topologické optimalizace, 

umožňuje porovnání různých topologických variant uspořádání nosné struktury stroje. 
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Konceptuální optimalizace se zaměřuje na nalezení potřebné hmotnosti materiálu pro 

dosažení požadovaných strukturálních vlastností, resp. zjištění optimálních proporcí těles, 

které definují návrhový prostor pro další typy optimalizace. 

Cílem topologické optimalizace je nalezení optimálního rozložení materiálu v definovaném 

návrhovém prostoru za daných okrajových podmínek, umožňuje snížení hmotnosti a dosažení 

lepších strukturálních vlastností. Interpretace výsledku topologické optimalizace je důležitým 

krokem a slouží k návrhu konstrukce a vytvoření parametrického modelu. 

Parametrická optimalizace se typicky zaměřuje na optimalizaci vybraných geometrických 

charakteristik parametrického modelu. Vstupem optimalizační úlohy může být několik desítek 

parametrů: tloušťky stěn, tloušťky žeber, počet žeber a jejich umístění. Parametrická 

optimalizace umožňuje vyhledat skupiny řešení s různými kritérii. 
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 Výpočtový model pro návrh konceptuální rozměrové 

optimalizace portálového stroje 

Pro provedení konceptuální optimalizace nosné struktury portálového stroje byl zvolen MKP 

řešič ANSYS Workbench, který umožňuje řešení optimalizačních úloh metodou DOE. 

Geometrie výpočetního modelu byla vytvořena v modulu Geometry s použitím zabudovaného 

CAD DesignModeler a byla provedena parametrizace modelu, vstupní parametry jsou 

rozměry. Pro výpočet statických a modálních vlastností jsou na vytvořenou geometrii připojeny 

moduly Static Structural a Modal. Modul Modal sdílí geometrii a výsledky výpočtu modálních 

vlastností se dvěma moduly Harmonic Response pro výpočet přenosových funkcí ve směru  

X a Y v místě nástroje. Výstupní parametry jsou hmotnost modelu, posunutí koncového bodu 

nástroje (TCP) při statickém zatížení a maximum amplitudy kmitu TCP při dynamickém 

zatížení v TCP. Všechny vstupní rozměrové parametry a výstupní parametry jednotlivých 

modulů jsou uloženy v modulu Parameter Set. Schéma úlohy je na Obr. 28.  

 
Obr. 28: Schéma úlohy v ANSYS WB 

7.1. Výpočtový model 

Model je tvořen plnými tělesy, která byla vytvořena v obálkách hlavních strukturálních dílů 

stroje TOS Kuřim FRU 500. Před vytvořením obálek byla geometrie dílu významně 

zjednodušena (Obr. 29). Vliv podélných loží na statické a dynamické vlastnosti stroje je v tomto 

případě považován za minimální a pro snížení počtu elementů a urychlení výpočtu nejsou 

modelována. Model, vytvořený v obálkách těles stroje FRU 500, je považován za referenční. 

Výsledky výpočtů statických a dynamických vlastností modelů, vzniklých změnou řídících 

geometrií vstupních parametrů, budou porovnány se statickými a dynamickými vlastnostmi 

referenčního modelu.  
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Obr. 29: Zjednodušená geometrie 

Za referenční materiál byla zvolena litina s globulárním grafitem 42 2305 s následujícími 

parametry: hustota 𝜌 = 7 100 𝑘𝑔/𝑚3, modul pružnosti 𝐸 = 169 𝐺𝑃𝑎, Poissonova konstanta 

𝜇 = 0,275. Hustota materiálu plných těles výpočtového modelu a jejich modul pružnosti byly 

sníženy v poměru objemu skutečného tělesa (𝑉𝑟) k objemu plného tělesa modelu tvořeného 

obálkou (𝑉𝑚), v  Tab. 2 jsou uvedeny objemy skutečných těles a těles výpočetního modelu, 

poměr objemů a vypočtené redukované parametry materiálů těles modelu. 

Tab. 2: Poměry objemů těles a vypočtené redukované parametry materiálů těles 

Těleso 𝑉𝑟 [𝑚3] 𝑉𝑚 [𝑚3] 𝑉𝑟/𝑉𝑚  𝜌 [𝑘𝑔/𝑚3] 𝐸 [𝐺𝑃𝑎] 

Smykadlo 0,361 0,977 0,37 2 625 63 

Saně příčné 0,208 0,488 0,43 3 020 72 

Příčník 2,029 6,849 0,30 2 103 50 

Příčka 0,872 4,748 0,18 1 303 31 

Stojan 1,427 5,211 0,27 1 944 46 

Saně podélné 0,344 0,765 0,45 3 187 76 

Příklad výpočtu redukovaných parametrů materiálu pro smykadlo: 

 
𝑉𝑟

𝑉𝑚
=

0,361

0,977
= 0,37 (24) 

 𝜌𝑠𝑚𝑦𝑘𝑎𝑑𝑙𝑜 = 7100 . 0,37 = 2625 
𝑘𝑔

𝑚3
 (25) 

 𝐸𝑠𝑚𝑦𝑘𝑎𝑑𝑙𝑜 = 169 . 0,37 = 63 𝐺𝑃𝑎 (26) 

Redukce parametrů materiálu těles by mohla způsobit velké lokální deformace v místech 

připojení náhrad pohonů a vozíků lineárních vedení. Pro zamezení vzniku velkých lokálních 

deformací byly části strukturálních dílů modelovány jako samostatná tělesa s hustotou  

a modulem pružnosti referenčního materiálu. Tyto části jsou na Obr. 30 zvýrazněny zelenou 

barvou.  
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Obr. 30: Části těles s plnou hustotou a modulem pružnosti (zvýrazněné zelenou barvou) 

V modelu byl vytvořen Remote point TCP, který znázornil polohu koncového bodu nástroje. 

Při výpočtech statické a dynamické poddajnosti v místě nástroje bude TCP zatížen statickými 

a dynamickými silami ve směrech X a Y. TCP je umístěn ve vzdálenosti 500 𝑚𝑚 pod 

smykadlem a spojen se smykadlem vazebními rovnicemi, nevyztužujícími strukturu (Obr. 31). 

 
Obr. 31: Umístění Remote pointu TCP  

7.2. Parametrizace výpočtového modelu 

Za účelem automatické změny geometrie v úloze Design of Experiment byly v modelu rozměry 

označeny za vstupní (návrhové) parametry. Řízených parametrů bylo vytvořeno 18, seznam 

parametrů je v Tab. 3. Několik parametrů je omezeno z důvodu zachování proporcí  

• TCP 
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a zamezení průniku těles. Např. šířka dolní částí stojanu (parametr P6) nemůže být menší než 

šířka horní části stojanu, omezení parametru P15 zajišťuje minimální vzdálenost příčky  

a příčníků 45 𝑚𝑚 a zaručuje nemožnost náhodné volby kombinace parametrů, která by 

způsobila průnik příčky a příčníků. 

Tab. 3: Seznam parametrů 

Parametr Řízený rozměr 
Výchozí hodnota, 

rozsah [𝑚𝑚] 
Omezení 

P1 Výška příčníku 1 200,  1 000 – 1 400   

P2 Hloubka příčníku 790,  700 – 900   

P3 Hloubka příčníku u stojanu 272,  200 – 400   

P4 Šířka zadní části příčníku -,  500 – 2700   

P5 Šířka stojanu horní část 970,  850 – 1200   

P6 Šířka stojanu dolní část -,  850 – 1500  ≥ p5 

P7 Výška zvětšení šířky stojanu do boku -,  500 – 4 000  

P8 Hloubka stojanu horní část 1 130,  1 000 – 1 500   

P9 Hloubka stojanu dolní část 1 560,  1 000 – 1 800  ≥ p9 

P10 Výška zvětšení hloubky stojanu 2 543,  500 – 4 000   

P11 Odsazení kolejnic W 65,  65 – 900 ≤ p2-p3 

P12 Výška příčky uprostřed 1 150,  1 000 – 1 400  ≤ p1-40 

P13 Výška příčky u stojanu 1 320,  1 000 – 1 600  ≥ p12 

P14 Šířka zvětšení příčky u stojanu 1 160,  300 – 1 300  ≤ p8-p11-55 

P15 Hloubka příčky u stojanu 630,  245 – 1 145  ≥ p2+p3+p8-45 

P16 Hloubka příčky uprostřed -,  400 – 800   

P17 Šířka centrální části příčky -,  500 – 2 700   

P18 Odsazení příčky -,  500 – 1 500   

Výkres portálu s vyznačenými parametry je na Obr. 32, c1-c3 jsou konstanty, použité pro 

zachování rozměru pracovního prostoru, hodnoty v závorkách jsou převzaty z referenčního 

modelu. 
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Obr. 32: Parametrizace modelu  

7.3. Náhrada lineárních vedení a pohonů strojních os  

Z důvodu správného spojení dílu v modelu jsou vedení os X, Y, Z a W nahrazena dvěma 

translačními a trojicí torzních pružin. Systémem pružin v osách Y, Z a W jsou svázána těžiště 

ploch průmětů vozíků do roviny uchycení vozíků na příslušném dílci a protilehlá těžiště ploch 

průmětů vozíků do roviny uchycení kolejnice. V těžištích každé z těchto ploch byl vytvořen tzv. 

Remote Point, který je spojen s uzly sítě příslušné plochy vazebními rovnicemi nevyztužujícími 

strukturu. Na Obr. 33 je znázorněna náhrada vozíků lineárního vedení osy W, červené úsečky 

představují vazební rovnice a zelené úsečky představují systémy pružin, které jsou vytvořeny 

ANSYS APDL scriptem.  

 
Obr. 33: Náhrada vozíků lineárního vedení osy W 
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Podobný způsob nahrazení vozíků lineárního vedení je použit i pro osu X, ale kvůli absenci 

v modelu podélných lozí, jsou systémem pružin svázána těžiště ploch průmětů vozíků do 

podélných saní a pevné body (bodům jsou odebrány všechny stupně volnosti) v prostoru 

vygenerované ve vzdálenosti 95 𝑚𝑚 od těchto ploch. Náhrada je znázorněna na Obr. 34. 

 
Obr. 34: Náhrada vozíků lineárního vedení osy X levého stojanu 

Tuhosti pružin nahrazujících vozíky lineárního vedení jsou uvedeny v Tab. 4 dle lokálního 

souřadnicového systému vozíků, zobrazeného na Obr. 35. Tuhost 𝑘𝑍 je ve směru Z lokálního 

souřadnicového systému vozíku nulová. 

Tab. 4: Hodnoty tuhosti pružin nahrazujících vozíky lineárního vedení 

Tuhosti vozíků 
𝑘𝑋 

[𝑁/𝑚𝑚] 
𝑘𝑌 

[𝑁/𝑚𝑚] 
𝑘𝑡𝑋 

[𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑] 
𝑘𝑡𝑌 

[𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑] 
𝑘𝑡𝑍 

[𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑] 

Strojní osy X, Y, W 2,00.106 2,50.106 1,77.1010 1,42.1010 3,63.109 

Strojní osa Z 1,60.106 2,67.106 3,05.1010 1,83.1010 3,56.109 

 

 
Obr. 35: Souřadnicový systém vozíku a tuhosti ve směrech  
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Samotné nahrazení vozíků systémem pružin je provedeno ANSYS APDL skriptem, který 

propojuje definovanou dvojici bodů elementem matrix27. Příklad skriptu ANSYS APDL pro 

nahrazení vozíků lineárního vedení osy Z: 

/prep7 

et,800,matrix27,,,4,0  ! ...matrix ma vyznam tuhosti 

 

r,875 !pro Z 

*DIM,K_,table,12,12,1   ! tuhost 

!nacitani matice tuhosti pro nahradu voziku lin.vedeni ze souboru 

*TREAD,K_,d:\DP\WB\INA_RUE65-E-HL\K_INA_RUE65-E-HL_6PR,txt 

n=1 

*do,i,1,12,   !Horni trojuhelnik matice tuhosti     

    *do,j,i,12, 

        RMODIF,875,n,K_(i,j) 

        n=n+1 

    *enddo  

*enddo 

 

!Z 

real,875 

type, 800 

*do,i,1,8 

E,Z_vozik_%i%,Z_kolejnice_%i% 

*enddo 

 

ALLS 

/SOLU 

Při nahrazení pohonu se vycházelo z předpokladu použití kaskádní regulace pohonu, která 

zaručuje nekonečně velkou statickou tuhost pohonů strojních os v místě odečítání polohy. Za 

účelem výpočtu dynamických vlastností není nahrazení nekonečnou tuhostí vhodné  

a vyžaduje výpočet dílčích tuhostí pohonu ze znalosti typu pohonu, tuhosti jednotlivých 

komponent, které nejsou k dispozici. Proto bylo zvoleno kompromisní řešení nahrazení 

pohonů pružinami o tuhosti 𝑘 = 1.108 𝑁/𝑚𝑚. Tato hodnota tuhosti je dostatečně velká, aby se 

z hlediska statických vlastností považovala za nekonečnou a zároveň je typickou tuhostí 

pohonů portálového stroje podobné velikosti pro výpočet dynamických vlastností. 

Nahrazení pohonu osy X typu pastorek hřeben je provedeno propojením Remote Pointů 

v těžištích ploch podélných saní, které vznikly průmětem konzol motorů, a dvěma pevnými 

body v prostoru. Remote point a pevný bod jsou propojeny pomocí skriptu ANSYS APDL 

prvkem combin14, který nahrazuje jednosměrnou pružinu o tuhosti 𝑘 = 1.108 𝑁/𝑚𝑚. 

Pohony os Y, Z a W jsou nahrazeny pružinami o tuhosti 𝑘 = 1.108 𝑁/𝑚𝑚 vytvořenými 

v grafickém prostředí ANSYS. Příklad náhrady kuličkového šroubu osy W je znázorněn na 

Obr. 36, pružina spojuje dva Remote Pointy, které jsou napojeny na příslušné plochy pro 

uchycení konzol matice a ložiskového domku. Remote Pointy jsou vytvořeny přesně nad 

sebou, aby nedocházelo ke vzniku parazitních krouticích momentů. 
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Obr. 36: Náhrada kuličkového šroubu osy W pružinou  

Popsané nahrazení lineárních vedení a pohonů strojních os je sdíleno všemi výpočtovými 

moduly ANSYS WB. 

7.4. Okrajové podmínky a nastavení modulu Static structural 

Modul byl použit pro výpočet posunutí TCP ve směrech X a Y, způsobených statickou sílou, 

přivedenou do TCP. V modulu Static structural bylo nastaveno použití dvou zátěžných stavů. 

V prvním zátěžném stavu TCP byl zatížen sílou 𝐹 = 1 000 𝑁 v kladném směru osy  

X a sledovalo se posunutí TCP ve směru X. Ve druhém zátěžném stavu byl TCP zatížen stejně 

velkou sílou v kladném směru osy Y a sledovalo se posunutí TCP ve směru Y. Znázornění 

působiště síly a tabulka nastavení směru a velikosti síly pro oba zátěžné stavy je na Obr. 37. 

Hodnoty posunutí ve směrech jsou výstupními parametry modulu Static Structural a ukládají 

se v modulu Parameter Set, což také umožní porovnání jedinců mezi sebou v úloze DOE. 

Přepočet posunutí na směrovou poddajnost se prováděl zvlášť v SW MS Excel. Dalším 

výstupním parametrem modulu Static Structural byla hmotnost modelu.  
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Obr. 37: Působiště síly a zátěžné stavy 

7.5. Nastavení modulu Modal 

Modul byl použit pro výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů modelu portálového 

stroje, znázornění vlastních tvarů kmitů vybraných jedinců. Náhradami vozíků lineárních 

vedení a pohonů jsou odebrány všechny stupně volnosti modelu. Z důvodu snížení 

výpočetního času byl modul Modal omezen výpočtem prvních 10 vlastních frekvencí, které 

jsou v rozsahu frekvencí do cca 85 𝐻𝑧. Tyto vlastní frekvence a příslušné tvary kmitů byly dále 

použity jako vstupní data v modulu Harmonic Response. 

7.6. Nastavení modulů Harmonic Response 

Moduly byly použity pro výpočet frekvenčních přenosových funkcí (FRF) v místě nástroje 

(TCP) ve směrech X a Y. Zvoleno bylo konstantní tlumení 2 %, které je charakteristické pro 

výrobní stroje podobné velikosti. Působištěm budicí síly o velikosti 𝐹 = 1 𝑁 byl koncový bod 

nástroje (TCP) a moduly Harmonic Response se lišily jenom směrem působení síly ve směru 

kladné osy X nebo Y. ANSYS WB provádí výpočet FRF metodou superpozice vlastních tvarů 

kmitů. Omezení výpočtu FRF v místě nástroje do frekvenci 50 𝐻𝑧 bylo nastaveno za účelem 

snížení výpočetního času. FRF v místě nástroje ve směru X vypočtená v ANSYS WB je 

zobrazena na Obr. 38. 

ANSYS WB provádí výpočet v několika bodech odpovídajících vlastním frekvencím, 

vypočteným v modulu Modal, body spojuje úsečkami a graf FRF nemá hladký průběh. Pro 

porovnání byly výsledky výpočtu modulu Modal exportovany do stavového prostoru a FRF se 

vypočetla v SW Matlab podle 5.3, průběh FRF je na Obr. 39. 

TCP 
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Obr. 38: FRF v místě nástroje ve směru X (ANSYS WB) 

Z porovnání průběhu FRF v místě nástroje na Obr. 38 a Obr. 39 je zřejmé, že vypočtená 

hodnota maxima amplitudy výchylky na rozsahu 0-50 Hz je stejná. Dále v úloze DOE  

a následné optimalizační úloze byla použita jenom hodnota maxima amplitudy FRF a v tom 

případě byl výpočet FRF v ANSYS WB zcela postačující a na hladkosti FRF nezáleželo. 

Hodnoty maxima amplitudy FRF jako výstupní parametry modulů se ukládaly v modulu 

Parameter Set. 

 
Obr. 39: FRF v místě nástroje ve směru X (Matlab) 

7.7. Volba síťování 

Vzhledem ke skutečnosti, že úloha Design of Experiment kombinací parametrů generuje 

několik stovek jedinců, je potřeba nalézt optimální nastavení sítě, aby výpočet proběhl rychle 

a zároveň poskytoval výsledek s dostatečnou přesností. Hrubší síť s nižším počtem elementů 

a uzlů může na velkých modelech ušetřit hodně výpočetního času, ale zároveň velkou 

nepřesností znehodnotit výsledek výpočtu, jemnější síť ale ne vždy zaručuje přesnost.  

Za účelem zkrácení výpočetního času při zachování dostatečné přesnosti byla provedena 

kontrola konvergence výsledku při různých strategiích síťování modelu. Sledovalo se posunutí 

TCP ve směru X a čas výpočtu, důležitými údaji jsou také celkový počet elementů sítě a počet 

uzlů, výsledky jsou shrnuty v Tab. 5. Za „přesný“ výsledek je považován střední aritmetický 

průměr výsledků výpočtu všech tří typů kvadratické sítě s nejmenší délkou hrany elementů 

(hodnota 0,00757 𝑚𝑚). 
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Tab. 5: Čas výpočtu v závislosti na typu KP sítě  

Lineární síť automatická volba typu elementů (Lin) 

Maximální velikost hrany [𝑚𝑚] 250 200 170 100 50 20 

Deformace ve směru X [𝑚𝑚] 0,00601 0,00619 0,00641 0,00659 0,00700 0,00499 

Čas výpočtu [𝑠] 6 10 11 19 78 2 254 

Počet elementů 14 411 20 937 29 992 42 170 168 423 1 465 078 

Počet uzlů 6 080 9 275 13 040 21 249 98 047 1 021 484 

Kvadratická síť automatická volba typu elementů (QA) 

Maximální velikost hrany [𝑚𝑚] 250 200 170 100 50 

Deformace ve směru X [𝑚𝑚] 0,00760 0,00758 0,00757 0,00756 0,00758 

Čas výpočtu [𝑠] 11 38 40 44 217 

Počet elementů 14 089 20 522 29 748 41 269 167 769 

Počet uzlů 30 920 46 258 66 136 101 492 451 056 

Kvadratická síť preference elementů typu šestistěn (QH) 

Maximální velikost hrany [𝑚𝑚] 250 200 170 100 50 

Deformace ve směru X [𝑚𝑚] 0,00756 0,00756 0,00758 0,00760 0,00759 

Čas výpočtu [𝑠] 26 25 28 129 592 

Počet elementů 14 456 11 797 15 926 40 891 232 186 

Počet uzlů 48 836 41 822 58 041 167 528 952 429 

Kvadratická síť elementy typu čtyřstěn (QT) 

Maximální velikost hrany [𝑚𝑚] 250 200 170 100 50 

Deformace ve směru X [𝑚𝑚] 0,00745 0,00743 0,00746 0,00750 0,00756 

Čas výpočtu [𝑠] 14 12 14 23 73 

Počet elementů 18 232 15 548 18 539 37 013 131 666 

Počet uzlů 33 678 29 065 34 423 67 497 228 669 

Lineární síť s automatickou volbou elementů vykazuje nejmenší čas výpočtu, ale v porovnání 

s výsledky výpočtů s kvadratickou sítí je výsledek zatížen velkou chybou. Zjemněním sítě 

nekonverguje výsledek výpočtu s lineární sítí k hodnotám výpočtů s kvadratickou sítí a vede 

naopak k vyztužení modelu (Obr. 40), znehodnocení výsledku a extrémnímu nárůstu 

výpočetního času. Vzhledem k tomu, že při změně vstupního parametru, který způsobuje 

malou změnu sledované objektivní funkce, a malém počtů jedinců, chyba ve výpočtu mohla 

způsobit nekorektní sestavení korelační matice, lineární síť nebyla použita. 
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Obr. 40: Diagram závislosti výsledku výpočtu na délce hrany KP sítě  

Kvadratická síť s preferencí šestistěnných elementů do délky hrany elementu 170 𝑚𝑚 

vykazuje malý počet elementů a uzlů sítě. Ale v několika případech změny geometrie 

nedokázal síťovací algoritmus síť vygenerovat. Kvadratická síť s čtyřstěnnými elementy 

vykazuje nejmenší čas výpočtu (Obr. 41), ovšem výpočet se blíží k „přesnému“ výsledku při 

malé délce hran elementů (> 70 𝑚𝑚), což vedlo nejen k nárůstu výpočetního času, ale  

i k nárustu času, potřebnému ke generování samotné sítě. 

 
Obr. 41: Diagram závislosti času výpočtu na délce hrany KP sítě  

Byla zvolena kvadratická síť s největší délkou hrany elementů 100 𝑚𝑚 a automatickou volbou 

typu elementů. Větší rozměr hrany elementů způsobil chyby síťování při změně geometrie. 
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Náhled na vysíťovaný model je na Obr. 42. vygenerovaná síť je sdílená všemi výpočtovými 

moduly. 

 
Obr. 42: Vysíťovaný model 

 

7.8. Úloha Design of Experiment 

Úloha Design of Experiment (DOE) byla provedena v modulu Response Surface. Modul je 

určen ke zjištění dopadu změny návrhových (vstupních) parametrů na objektivní funkce 

pomocí malého počtu možných kombinací návrhových parametrů. V modulu Response 

Surface byly nastaveny rozsahy vstupních parametrů, popsané v kapitole 7.2. Parametrizace 

výpočtového modelu, následně modulem Response Surface byly automaticky vygenerovány 

soubory kombinací vstupních parametrů. Každý soubor představuje jedince (Design point  

v ANSYS WB) s unikátní kombinací vstupních parametrů, řídicích geometrii modelu 

portálového stroje, celkem bylo vygenerováno 549 jedinců.  

Úloha Response Surface se připojuje k modulu Parameter Set (Obr. 43). Po nahrání souboru 

parametru se postupně spouští jednotlivé moduly: modul Geometry vygeneruje geometrii 

modelu podle vstupních parametrů a předává model do výpočetních modulů Static structural, 

Modal a Harmonic Response. Po provedení výpočtů moduly ukládají výsledky do Parameter 

Set, ze kterého modul Response Surface výsledky přibírá a ukládá do vlastní databáze  

a nahráním dalšího souboru parametru spouští další cyklus výpočtu. 
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Obr. 43: Propojení modulu Response Surface 

Výsledkem úlohy DOE je plocha odezvy (Response Surface), n-dimenzionální prostor, 

dimenze je určena počtem návrhových a objektivních funkcí. Plocha odezvy byla dále sdílena 

s optimalizačními moduly Response Surface Optimization a modulem Parameter Correlation. 
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 Vlastnosti referenčního modelu a výsledky DOE 

Statické a dynamické vlastnosti referenčního modelu jsou důležité pro porovnání 

optimalizovaných modelů, zjištění dopadu změny parametru na objektivní funkce. 

Cílem úlohy DOE bylo nalézt vztahy mezi jednotlivými návrhovými parametry a objektivními 

funkcemi. Objektivních funkcí v rámci této diplomové práce je 5: 

• statická poddajnost v TCP ve směru X, 

• statická poddajnost v TCP ve směru Y, 

• maximum amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směru X, 

• maximum amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směru Y, 

• hmotnost modelu. 

Výsledek úlohy DOE lze zobrazit několika způsoby: 

• vykreslením Pareto množiny řešení, 

• korelační maticí, 

• grafem závislosti objektivní funkce na návrhových parametrech. 

8.1. Statické a dynamické vlastnosti referenčního modelu 

Hmotnost celého modelu portálového frézovacího stroje je 54 191 𝑘𝑔, přičemž hmotnost 

pohyblivé skupiny osy W je 21 017 𝑘𝑔. 

Statická poddajnost 

Důležitými statickými vlastnostmi referenčního modelu jsou statická poddajnost v TCP  

a charakter deformací, způsobený zatížením TCP. Statická poddajnost se dopočítala z hodnot 

posunutí TCP ve směrech X a Y při zatížení v těchto směrech sílou 𝐹 = 1 000 𝑁, výsledky jsou 

shrnuty v Tab. 6. 

Tab. 6: Hodnoty posunutí, statické tuhosti a statické poddajnosti ve směrech X a Y  

Směr 𝛿 [𝜇𝑚] 𝑘 [𝑁/𝜇𝑚] 𝑐 [𝜇𝑚/𝑁] 

X 7,5594 132,29 0,00756 

Y 6,8391 146,22 0,00684 

Deformace modelu portálového frézovacího centra při zatížení TCP statickou sílou ve směru 

X je na Obr. 44, při zatížení TCP statickou sílou ve směru Y je na Obr. 45. Posunutí TCP ve 

směru X při zatížení TCP sílou ve směru X je z velké části způsobeno zkrutem příčníku, ohyb 

stojanů ve směru X je nepatrný, horní část stojanů ve směru X se posunula cca o 1 𝜇𝑚.  

Deformace modelu portálového stroje ve směru Y při zatížení TCP sílou ve směru Y má 

paralelogramový tvar. Posunutí TCP je způsobeno ohybem stojanů ve směru Y a deformací 

příčných saní na poddajnosti vozíků lineárního vedení osy Y. 
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Obr. 44: Deformace při zatížení TCP sílou ve směru X 

 

 

  
Obr. 45: Deformace při zatížení TCP sílou ve směru Y 

 

Vlastní frekvence a tvary kmitání referenčního modelu 

Portálová konstrukce stroje se vyznačuje charakteristickými pro toto uspořádání strukturálními 

tvary kmitání. Znalost těchto tvarů kmitů je důležitá, můžou být vybuzeny pohony jednotlivých 

os při změně konfigurace stroje. Dále je uvedeno 6 vlastních tvarů strukturálních kmitů, které 

odpovídají prvním 6 vlastním frekvencím referenčního modelu portálového stroje 

s přestavitelným příčníkem.  

Předozadní tvar kmitání stojanů ve směru X na 1. vlastní frekvenci 15 𝐻𝑧 je afinní na pohony 

stojanů (Obr. 46). 
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Obr. 46: Kmitání stojanů ve směru X, 1. vl.fr., 15 Hz 

Paralelogramový tvar kmitání portálu (Obr. 47) na 2. vlastní frekvenci 18,5 𝐻𝑧 má afinitu na 

pohon osy Y (pohon saně). 

  
Obr. 47: Paralelogramový tvar kmitání portálu, 2. vl.fr., 18,5 Hz 

Kývání stojanů ve směru X v protifázi na 3. vlastní frekvenci 27 𝐻𝑧 je afinní na pohony stojanů 

v ose X (Obr. 48). 

  
Obr. 48: Kývání stojanů ve směru X v protifázi, 3. vl.fr., 27 Hz 
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Torzní zkrut příčníku na 4. vlastní frekvenci 34,9 𝐻𝑧 (Obr. 49) je způsoben kýváním konce 

smykadla v rovině XZ a může být vybuzen jak pohony osy X, tak i působením řezných sil ve 

směru X. 

  
Obr. 49: Torzní zkrut příčníku, 4. vl.fr., 34,9 Hz 

FRF a maxima dynamické poddajnosti v TCP 

Na Obr. 50 jsou znázorněny amplitudové složky FRF v místě nástroje ve směrech X a Y. 

Maximum amplitudy kmitání TCP ve směru X je 6,6.10-8 𝑚/𝑁 (0,066 𝜇𝑚/𝑁) na frekvenci 

34,9 𝐻𝑧, která je 4. vlastní frekvencí kmitání. 4. vlastní tvar kmitání je zkrut příčníku (Obr. 49). 

Maximum amplitudy kmitání v TCP ve směru Y je 5,8.10-8 𝑚/𝑁 (0,058 𝜇𝑚/𝑁) na frekvenci 

18,5 𝐻𝑧, která je 2. vlastní frekvencí kmitání portálu. Tato frekvence přísluší 

paralelogramovému tvaru kmitání portálu (Obr. 47). 

 
Obr. 50: FRF v místě nástroje ve směrech X a Y 

Dalším důležitým výsledkem je podobnost deformací při statickém zatížení TCP ve směrech 

X a Y a dynamickém zatížení na frekvencích, kterým odpovídají maximální amplitudy FRF  

v TCP. Na Obr. 51 vlevo je znázorněna deformace portálu při zatížení TCP statickou sílou ve 

směru X. Maximum amplitudy FRF v místě nástroje ve směru X je na frekvenci 34,9 𝐻𝑧, tato 

frekvence je 4. vlastní frekvenci kmitání modelu portálu, deformace portálu na 4. vlastní 
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frekvencí je na Obr. 51 vpravo. V obou případech je deformace portálu shodná, neboť dochází 

ke zkrutu příčníku. 

 

   
Obr. 51: Deformace modelu portálu od statického zatížení TCP ve směru X (vlevo)  

a na 4. vlastní frekvenci (vpravo) 

Tato podobnost se zachovává i v případě porovnání deformace portálu při statickém zatížení 

TCP ve směru Y (vlevo) a kmitání portálu na frekvenci 18,5 𝐻𝑧 (vpravo), která je 2. vlastní 

frekvencí kmitání, na níž leží maximum amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směru Y. 

 

  
Obr. 52: Deformace modelu portálu od statického zatížení TCP ve směru Y (vlevo)  

a na 2. vlastní frekvenci (vpravo) 
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8.2. Pareto množina řešení 

Pareto množina řešení zobrazuje vztah dvou objektivních funkcí. Na Obr. 53 jsou zobrazeny 

hodnoty hmotnosti a vypočtených směrových poddajností všech 549 jedinců, vygenerovaných 

v úloze DOE. Vyznačené jsou také poddajnosti a hmotnost referenčního modelu. Z grafu je 

dobře vidět hranici Pareto množiny, teoreticky dosažitelné hodnoty poddajností při zachování 

minimální hmotnost modelu. Ovšem z grafu jsou těžko dohledatelné soubory vstupních 

parametrů a gryf byl použit pro určení jednotlivých intervalů hmotností, na kterých dále byly 

vytvořeny optimalizační úlohy. 

 
Obr. 53: Parenomnožina hmotnost – statická poddajnost 

8.3. Korelační matice a rozbor vlivu vybraných parametrů 

Korelační matice zobrazuje funkční závislost mezi návrhovými parametry a objektivními 

funkcemi, umožní porovnání dopadu jednotlivých návrhových parametrů na objektivní funkci.  

Korelační matice byla sestavena v modulu Parameters Correlation, který přibírá výsledky 

modulu Response Surface. Koeficienty matice (Tab. 7) nabývají hodnot z intervalu od  

-1 včetně do +1 včetně, ukazují míru ovlivnění objektivní funkce návrhovým parametrem, 

jelikož cílem je snížení statické a dynamické poddajnosti při zachování nízké hmotnosti. 

V tomto případě ukazují záporné hodnoty příznivý dopad na objektivní funkce. 

Z korelační matice (Tab. 7) je vidět návrhové parametry, které mají největší vliv na statické  

a dynamické vlastnosti modelu portálového stroje: 

• parametr P1 – výška příčníku, 

• parametr P2 – hloubka příčníku, 
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• parametr P6 – šířka stojanu v dolní časti, 

• parametr P9 – hloubka stojanu v dolní časti, 

• parametr P11 – odsazení kolejnic. 

Rozbor vlivu těchto parametrů bude proveden v dalších podkapitolách. 

Tab. 7: Korelační matice  

  cX cY gX gY m   

P1 -0,52 -0,10 -0,82 0,03 0,45 Výška příčníku 

P2 -0,44 0,09 -0,21 0,07 0,10 Hloubka příčníku 

P3 -0,19 -0,06 -0,19 0,01 0,16 Hloubka příčníku u stojanu 

P4 -0,10 0,05 -0,07 0,08 -0,02 Šířka zadní části příčníku 

P5 -0,02 -0,21 -0,02 -0,24 0,33 Šířka stojanu horní část 

P6 -0,09 -0,69 0,01 -0,59 0,53 Šířka stojanu dolní část 

P7 -0,01 -0,03 0,00 -0,11 0,11 Výška zvětšení šířky stojanu do boku 

P8 -0,23 -0,08 -0,15 -0,21 0,41 Hloubka stojanu horní část 

P9 -0,59 -0,40 0,12 -0,34 0,25 Hloubka stojanu dolní část 

P10 -0,03 -0,03 0,03 -0,04 0,08 Výška zvětšení hloubky stojanu 

P11 -0,17 0,43 -0,28 0,36 -0,14 Odsazení kolejnic osy W 

P12 -0,01 0,04 -0,03 0,03 0,01 Výška příčky uprostřed 

P13 0,00 -0,07 0,02 -0,05 -0,01 Výška příčky u stojanu 

P14 0,02 -0,03 0,01 -0,03 0,03 Šířka zvětšení příčky u stojanu 

P15 0,03 -0,17 0,06 -0,24 0,14 Hloubka příčky u stojanu 

P16 -0,03 -0,08 -0,05 -0,14 0,14 Hloubka příčky uprostřed 

P17 -0,02 -0,05 -0,02 -0,05 0,10 Šířka centrální části příčky 

P18 0,04 0,16 -0,01 0,20 -0,02 Odsazeni příčky 

8.3.1. Parametr P1 

Parametr P1 určuje výšku příčníku (Obr. 54), rozsah hodnot parametru je 1 000 až 1 400 𝑚𝑚, 

hodnota parametru P1 referenčního modelu je 1 200 𝑚𝑚.  

 
Obr. 54: Parametr P1 

P1 
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Na Obr. 55 je graf závislosti statické poddajnosti ve směrech X a Y na hodnotě parametru P1. 

Je vidět klesající charakter závislosti – s růstem parametru P1 klesá statická poddajnost ve 

směru X na celém rozsahu parametru P1. V případě statické poddajnosti ve směru Y má 

změna P1 jen nepatrný vliv, ale existuje lokální minimum v hodnotě P1 = 1 350 𝑚𝑚.  

 
Obr. 55: Statická poddajnost ve směrech X a Y v závislosti na P1 

Na Obr. 56 je graf závislosti maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směrech  

X a Y na hodnotě parametru P1. S růstem parametru P1 klesá maximum amplitudy dynamické 

poddajnosti v TCP ve směru X na celém rozsahu parametru P1, ale na dynamickou poddajnost 

v TCP ve směru Y nemá parametr P1 výrazný vliv. 

 
Obr. 56: Maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směrech X a Y v závislosti na P1 

Hmotnost modelu v závislosti na parametru P1 vykazuje rostoucí závislost (Obr. 57). 
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Obr. 57: Hmotnost modelu v závislosti na P1 

8.3.2. Parametr P2 

Parametr P2 určuje hloubku centrální části příčníku, rozsah hodnot parametru je 700 až  

900 𝑚𝑚, hodnota parametru P2 referenčního modelu je 790 𝑚𝑚. 

Graf závislosti statické poddajnosti ve směrech X a Y na hodnotě parametru P2 je na Obr. 58. 

S růstem parametru P1 statická poddajnost ve směru X klesá na celém rozsahu parametru 

P1, na statickou poddajnost ve směru Y parametr P2 téměř žádný vliv neukazuje. 

 

 
Obr. 58: Statická poddajnost ve směrech X a Y v závislosti na P2 
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Obr. 59: Parametr P2 

Na Obr. 60 je graf závislosti maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směrech  

X a Y na hodnotě parametru P2. S růstem parametru P2 mírně klesá maximum amplitudy 

dynamické poddajnosti v TCP ve směrech X a Y na celém rozsahu parametru P2. 

 
Obr. 60: Maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směrech X a Y v závislosti na P2 

Hmotnost modelu v závislosti na parametru P2 vykazuje rostoucí závislost (Obr. 61). 

 
Obr. 61: Hmotnost modelu v závislosti na P2 
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8.3.3. Parametr P6 

Parametr P6 definuje šířku dolní časti stojanů, rozsah hodnot parametru je 850 až 1 500 𝑚𝑚. 

V referenčním modelu nejsou stojany do boku rozšířené a šířky stojanu v horní a dolní části 

jsou stejné – 790 𝑚𝑚. 

 
Obr. 62: Parametr P2 

 

Graf závislosti statické poddajnosti ve směrech X a Y na hodnotě parametru P6 je na Obr. 63. 

Na statickou poddajnost ve směru X má parametr P6 jen nepatrný vliv, s růstem parametru P6 

statická poddajnost ve směru Y výrazně klesá. 

 
Obr. 63: Statická poddajnost ve směrech X a Y v závislosti na P6 

Graf závislosti maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směrech X a Y na hodnotě 

parametru P6 je na Obr. 64. Na hodnotu maxima dynamické poddajnosti ve směru X parametr 

P6 vliv nemá. S růstem parametru P6 mírně klesá maximum amplitudy dynamické poddajnosti 

v TCP ve směru Y. 
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Obr. 64: Maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směrech X a Y v závislosti na P6 

Hmotnost modelu v závislosti na parametru P6 vykazuje rostoucí závislost (Obr. 65). 

 
Obr. 65: Hmotnost modelu v závislosti na P6 
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Obr. 66: Parametr P6 

Graf závislosti statické poddajnosti ve směrech X a Y na hodnotě parametru P6 je na Obr. 67. 

Závislost statické poddajnosti v obou směrech na parametru P6 má výrazný klesající 

charakter. 

 

 
Obr. 67: Statická poddajnost ve směrech X a Y v závislosti na P9 

Graf závislosti maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směrech X a Y na hodnotě 

parametru P6 je na Obr. 68. Závislost hodnoty maxima dynamické poddajnosti v TCP ve 

směru X na parametru P9 má mírně rostoucí charakter. Ve směru Y je závislost hodnoty 
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směru Y klesá. 
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Obr. 68: Maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směrech X a Y v závislosti na P9 

Hmotnost modelu se s růstem parametru P9 zvyšuje (Obr. 69). 

 
Obr. 69: Hmotnost modelu v závislosti na P9 
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Obr. 70: Parametr P6 

Graf závislosti statické poddajnosti ve směrech X a Y na hodnotě parametru P11 je na Obr. 

71. Závislost statické poddajnosti ve směru X na parametru P11 je klesající do hodnoty  

P11 = 580 𝑚𝑚, kde má minimum, s dalším růstem parametru P11 statická poddajnost ve 

směru X roste. Ve směru Y statická poddajnost s růstem parametru P11 výrazně roste. 

 
Obr. 71: Statická poddajnost ve směrech X a Y v závislosti na P11 

Závislost maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směrech X a Y na hodnotě 

parametru P11 je znázorněna na Obr. 72. Závislost hodnoty maxima amplitudy dynamické 

poddajnosti v TCP ve směru X na parametru P11 má charakter podobný závislosti statické 

poddajnosti tohoto parametru: v hodnotě P11 má dynamická poddajnost minimum, přičemž na 

rozsahu parametru P11 od 400 do 700 𝑚𝑚 se hodnota poddajnosti téměř nemění. Ve směru 

Y je závislost hodnoty maxima dynamické poddajnosti v TCP rostoucí téměř na celém rozsahu 

P11 a nabývá maxima v hodnotě P11 = 780 𝑚𝑚. 
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Obr. 72: Maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směrech X a Y v závislosti na P11 

P11 je jediným z rozebraných parametrů, který vykazuje obrácenou závislost hmotnosti na 

parametru P11 a s růstem P11 se hmotnost modelu snižuje (Obr. 69). 

 
Obr. 73: Hmotnost modelu v závislosti na P11 
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poddajnosti v TCP v jednom ze směrů, snižuje se zároveň i dynamická poddajnost v TCP 

v tomtéž směru. 

Při zvětšení parametrů P1, P2, P6 a P9 se přidává materiál, zvětšuje se hmotnost modelu  

a klesá statická poddajnost v TCP. Vliv parametrů P1, P2, P6 a P9 na dynamickou poddajnost 

v TCP není úplně přímočarý. Záleží na tom, jak se parametrem mění tvar příslušného dílu 

nosné struktury portálu. Např. zvětšení parametru P9 má za následek pokles statické 

poddajnosti v obou směrech, jak ve směru X, tak ve směru Y (Obr. 67). Zároveň se snižuje  

i maximum dynamické poddajnosti v TCP ve směru Y (Obr. 68), ale k poklesu maxima 

dynamické poddajnosti ve směru X nedochází. Parametr P11 je jediným parametrem, který 

výrazně mění tvar průřezu stojanu a je jediným parametrem, jehož zvětšení vede k poklesu 

hmotnosti.  

Z podobnosti vlivů parametrů na statickou a dynamickou poddajnost v TCP ve směrech  

X a Y (Obr. 51 a Obr. 52) a podobnosti deformace při statickém zatížení v TCP a tvaru kmitání 

na frekvencích, kterým odpovídají maxima dynamické poddajnosti, lze usoudit, že pro 

optimalizační úlohu jsou požadavky na snížení statické poddajnosti a snížení maxima 

dynamické poddajnosti v každém ze směrů konzistentní. Požadavek na snížení hmotnosti je 

ale protichůdný požadavkům snížení statické i dynamické poddajnosti v TCP. 
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 Optimalizace DOE 

Optimalizační úloha je vícecílová, cíle jsou následující: 

• minimalizace statické poddajnosti v TCP ve směru X (minimalizace posuvu TCP), 

• minimalizace statické poddajnosti v TCP ve směru Y (minimalizace posuvu TCP), 

• minimalizace maxima amplitudy dynamické poddajností v TCP ve směru X, 

• minimalizace maxima amplitudy dynamické poddajností v TCP ve směru Y, 

• minimalizace hmotnosti. 

Za vyhovující výsledek optimalizační úlohy se bude považovat model s lepšími statickými  

a dynamickými vlastnostmi a nižší, nebo maximálně o 15% vyšší hmotností oproti 

referenčnímu modelu.  

Optimalizační úloha byla vytvořena v ANSYS WB v modulu Response Surface Optimization, 

který používá genetických optimalizačních algoritmů. Optimalizační úloha vytváří 10 000 

jedinců s unikátní kombinací návrhových parametrů a během 20 iterací zkonvertuje ke  

3 nejvíce vyhovujícím kandidátům. Při optimalizaci jsou již vztahy mezi návrhovými parametry 

a objektivními funkcemi známé, používají se výsledky modulu Response Surface, vypočtené 

v úloze DOE. Návrhovými parametry je 18 parametrů řídicích geometrii modelu portálového 

stroje (popsané v Tab. 3). 

Cíli minimalizace hmotnosti byla v nastavení modulu přiřazena největší priorita, ale na 

neomezeném intervalu hmotnosti optimalizační algoritmus toto nastavení priority ignoroval  

a konvergoval k výsledku s nadměrnou hmotností. Z tohoto důvodu byla úloha rozdělena na  

6 dílčích optimalizačních úloh na omezených intervalech hmotnosti. Problém s ignorováním 

nastavení priority to vyřešilo, zároveň to mělo za následek zvýšení počtu vygenerovaných 

unikátních jedinců a jemnější pokrytí celého prostoru návrhových parametrů. Intervaly 

hmotnosti v optimalizačních úlohách jsou: 0 – 53 tun, 53 – 55 tun, 55 – 57 tun, 57 – 59 tun, 59 

– 61 tun,61 – +∞ tun. Nastavení jednoho optimalizačního modulu a vypočtení kandidáty jsou 

na Obr. 75. 

 
Obr. 74: Nastavení cílů optimalizačního modulu a výpís 3 kandidátů 

Výsledkem každé dílčí optimalizační úlohy jsou 3 kandidáti (Obr. 75), všichni 3 jsou k nahlížení 

a optimalizační algoritmus navrhuje jednoho kandidáta, nejvíce vyhovujícího cílům. Během 

Optimalizací DOE se žádný KP model nevytváří, z toho důvodu nejsou hodnoty objektivních 

funkcí, vypočtené optimalizačním algoritmem, úplně přesné. Chyba výpočtu optimalizačním 

algoritmem hodnot posunutí TCP a maxima amplitudy poddajnosti byla téměř zanedbatelná, 
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ale vypočtené hmotnosti kandidátů byly zatížené větší chybou. Bylo potřeba navržené 

kandidáty exportovat jako soubory vstupních parametrů geometrie KP modelu, vygenerovat 

KP model a přepočítat hodnoty objektivních funkcí.  

 
Obr. 75: Výpís 3 kandidátů 

9.1. Vyhodnocení výsledků optimalizací modelu 

Z výsledku optimalizačních úloh a navržených kandidátů vzniklo 6 KP modelů – DP1 až DP6, 

které se následně porovnávaly s referenčním modelem DP0. Vypočtené hodnoty objektivních 

funkcí a porovnání s referenčním modelem jsou v Tab. 8. 

Všech 6 modelů má oproti referenčnímu modelu nižší statickou poddajnost v TCP ve směru  

X a výrazný pokles maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP ve směru X. Modely DP1, 

DP2 a DP3 mají horší dynamické vlastnosti, poněvadž došlo ke zvýšení amplitudy maxima 

dynamické poddajnosti ve směru Y o 19 až 41 % oproti referenčnímu modelu. Model DP6 sice 

vykazuje největší pokles statické poddajnosti a maxima amplitudy dynamické poddajnosti, ale 

zároveň má největší nárůst celkové hmotnosti. 

Modely DP4 a DP5 vykazuji snížení statické a dynamické poddajnosti hlavně ve směru osy  

X, ale snížení statické poddajnosti a pokles maxima amplitudy dynamické poddajnosti v TCP 

ve směru Y u těchto modelů je téměř bezvýznamný. Zároveň u modelů DP4 a DP5 nedošlo 

k velkému nárůstu celkové hmotnosti. Z těchto důvodů dále budou podrobněji rozebrány 

vlastnosti jenom těchto dvou modelů DP4 a DP5. 
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Tab. 8: Statické poddajnosti a maxima dynamické poddajnosti ve směrech X a Y, hmotností modelů 

  
cX  

[𝜇𝑚/𝑁] 

cX  
[%] 

cY  
[𝜇𝑚/𝑁] 

cY  
[%] 

gX  
[𝜇𝑚/𝑁] 

gX  
[%] 

gY  
[𝜇𝑚/𝑁] 

gY  
[%] 

DP0 0,00756 0 0,00684 0 0,0662 0 0,0570 0 

DP1 0,00689 -9 0,00732 7 0,0436 -34 0,0806 41 

DP2 0,00611 -19 0,00727 6 0,0435 -34 0,0738 29 

DP3 0,00632 -16 0,00694 2 0,0417 -37 0,0678 19 

DP4 0,00619 -18 0,00653 -4 0,0377 -43 0,0559 -2 

DP5 0,00628 -17 0,00644 -6 0,0501 -24 0,0535 -6 

DP6 0,00583 -23 0,00603 -12 0,0368 -44 0,0445 -22 

  m [𝑘𝑔] m [%] ms [𝑘𝑔] ms [%] mp [𝑘𝑔] mp [%] mW [𝑘𝑔] mW [%] 

DP0 54 191 0 26 982 0 6 192 0 21 017 0 

DP1 51 181 -6 20 739 -23 5 914 -4 24 528 17 

DP2 55 157 2 24 708 -8 4 710 -24 25 739 22 

DP3 56 115 4 26 795 -1 4 750 -23 24 570 17 

DP4 58 211 7 29 513 9 4 300 -31 24 398 16 

DP5 60 292 11 28 491 6 6 415 4 25 386 21 

DP6 66 814 23 31 758 18 8 136 31 26 920 28 

V Tab. 9 jsou uvedeny hodnoty návrhových parametrů s největším dopadem na vlastnosti 

modelu portálového stroje a procentuální změny oproti hodnotám těchto parametrů 

referenčního modelu. Vliv vybraných parametrů na objektivní funkce byl rozebrán v kapitole 

8.3 Korelační matice a rozbor vlivu vybraných parametrů. 

Tab. 9: Výpíš 5 vybraných návrhových parametrů 

 
P1  

[𝑚𝑚] 

P1  
[%] 

P2  
[𝑚𝑚] 

P2  
[%] 

P6  
[𝑚𝑚] 

P6  
[%] 

P9  
[𝑚𝑚] 

P9  
[%] 

P11  
[𝑚𝑚] 

P11 
[%] 

DP0 1 200 0 800 0 970 0 1 500 0 75 0 

DP1 1 313 9 848 6 897 -8 1 763 18 444 492 

DP2 1 361 13 897 12 889 -8 1 704 14 147 96 

DP3 1 356 13 890 11 1 149 18 1 681 12 356 375 

DP4 1 323 10 866 8 1 196 23 1 718 15 286 281 

DP5 1 392 16 864 8 1 001 3 1 760 17 163 117 

DP6 1 386 16 870 9 1 199 24 1 779 19 203 171 

9.2. Model DP4 

DP4 vykazuje pokles statické poddajnosti v TCP ve směru X o 18% a významný pokles 

maxima dynamické poddajnosti v TCP ve směru X, až o 43%. Při porovnání FRF modelu DP4 

a referenčního modelu DP0 (Obr. 76) je vidět pokles píků dynamické poddajnosti a zároveň 

posun píku do vyšších frekvencí. 

Hmotnost modelu DP4 vzrostla oproti referenčnímu modelu o 7%, přičemž velká část připadá 

na skupinu dílů osy W (hodnota 𝑚𝑊 v Tab. 8), kde zvětšení výšky a hloubky centrální části 

příčníků přivedlo k nárůstu hmotnosti osy W o 16 %. Hmotnost stojanů a podélných saní 
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dohromady (hodnota 𝑚𝑠  v Tab. 8) se zvětšila o 9 %, hmotnost příčky (hodnota 𝑚𝑝 v Tab. 8) 

se naopak výrazně snížila, až o 31 %. 

 
Obr. 76: FRF v místě nástroje pro modely DP0 a DP4 

Při porovnáni geometrie referenčního modelu a modelu DP4 (Obr. 77) je vidět zvětšení výšky 

(parametr P1) a hloubky příčníku (parametr P2), zvětšení těchto rozměrů přispívá ke snížení 

statické poddajnosti ve směru X. Významné je i zvětšení šířky (parametr P6) a hloubky 

(parametr P9) stojanů v dolní části. Došlo také k významnému posunutí ve směru X ploch pro 

uchycení kolejnic lineárního vedení (parametr P11), vzdálenost se zvětšila na 281 𝑚𝑚 

z původních 65 𝑚𝑚. Zvětšení parametru P11 výrazně snižuje hmotnost stojanů a snižuje 

statickou poddajnost a maximum amplitudy dynamické poddajnosti ve směru X. Pevná příčka 

modelu DP4 má zalomený tvar a prohnula se do kladného směru osy X, je vidět výrazné 

snížení hloubky příčky. Podobný tvar příčky není úplně vhodný pro výrobu (lití a následné 

obrábění), je způsoben kombinací parametrů P16 a P17, které ale podle korelační matice 

(Tab. 7) nemají na objektivní funkce velký vliv. Předpokládá se, že narovnání příčky při 

zachování objemu materiálu nezpůsobí významné změny statických a dynamických vlastností 

modelu. 

9.3. Model DP5 

DP vykazuje pokles statické poddajnosti v TCP ve směru X o 17 % a ve směru Y o 6 %. 

Zajímavostí modelu DP5 z hlediska statických vlastností je téměř stejná statická poddajnost 

jak ve směru X (0,00628 𝜇𝑚/𝑁), tak ve směru Y (0,00644 𝜇𝑚/𝑁). 

Pokles maxima dynamické poddajnosti v TCP ve směru X je menší než u modelu DP4, jen  

o 24 %. Pokles maxima dynamické poddajnosti v TCP ve směru Y je 6 %. Při porovnání FRF 

v místě nástroje modelu DP5 a referenčního modelu DP0 (Obr. 78) je vidět pokles píků 

dynamické poddajnosti.  

Hmotnost modelu DP5 oproti referenčnímu modelu vzrostla o 11 % (viz Tab. 8), přičemž 

největší podíl má skupina dílů osy W, kde hmotnost se zvětšila o 21 %, hmotnost stojanů  

a podélných saní se zvětšila o 6 %, hmotnost příčky se zvětšila jenom o 4 %. 



 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 71 

 

 
 

Obr. 77: Geometrie modelů DP0 (vlevo) a DP4 (vpravo) 

 

  
Obr. 78: FRF v místě nástroje pro modely DP0 a DP5 
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Při porovnání geometrie referenčního modelu a modelu DP5 (Obr. 79) jsou zřejmá zvětšení 

výšky (parametr P1) a hloubky příčníku (parametr P2). Zvětšení šířky stojanů v dolní části 

(parametr P6) o 40 𝑚𝑚 oproti referenčnímu modelu se dá považovat za zanedbatelné. 

Hloubka stojanů v dolní části (parametr P9) se zvětšila o 15 %. Došlo i k posunutí ve směru  

X ploch pro uchycení kolejnic lineárního vedení (parametr P11), vzdálenost se zvětšila na  

117 𝑚𝑚 z původních 65 𝑚𝑚. Pevná příčka modelu DP5 se přizpůsobila zvětšení hloubky 

příčníku, má oproti původnímu modelu menší hloubku. 

  

  

  
 

Obr. 79: Geometrie modelů DP0 (vlevo) a DP5 (vpravo) 
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 Shrnutí výsledků optimalizační úlohy a doporučení 

Výstupem optimalizační úlohy je 6 KP modelů portálového stroje s přesuvným příčníkem. Tři 

z nich (modely DP1, DP2, DP3) mají výrazné zvětšení maxima dynamické poddajnosti v TCP 

ve směru Y, model DP6 má oproti referenčnímu modelu velký (21 %) nárust hmotnosti. 

Model DP4 se dá považovat za optimální výsledek z hlediska formulovaných cílů optimalizační 

úlohy. Pohled na geometrii referenčního modelu DP0 a modelu DP4 je na Obr. 80. Model DP4 

vykazuje v porovnání s referenčním modelem snížení statické poddajnosti ve směru X o 18 % 

a výrazný pokles maxima amplitudy dynamické poddajnosti ve směru X o 43 %. Tato zlepšení 

jsou způsobena hlavně zvětšením výšky příčníku a inovačním uložením příčníku – přesazením 

ploch pro uchycení kolejnic. Statická poddajnost ve směru Y se snížila o 6 %, maximum 

amplitudy dynamické poddajnosti ve směru Y se snížil o 4 %. Navýšení celkové hmotnosti 

modelu je 7 %, z velké části je způsobeno zvětšením rozměrů příčníků. Hmotnost pohyblivé 

skupiny osy W se zvětšila o 15 %, ale vzhledem k tomu, že osa W není interpolační osou při 

obrábění, nepovažuje se nárust hmotnosti pohyblivé skupiny osy W za negativní. 

  
Obr. 80: Porovnání geometrie modelů DP0 (vlevo) a DP4 (vpravo) 

Pro další optimalizační kroky, např. topologickou nebo tloušťkovou optimalizaci, je vhodné 

zjednodušit geometrii příčky. V této optimalizační úloze je geometrie příčky zbytečně složitá  

a je řízena 7 parametry. Minimálně 3 z nich (P15, P16, P17) lze nahradit jedním parametrem 

hloubky příčky. 

K vylepšení statických a dynamických vlastností portálového stroje v TCP ve směru X výrazně 

přispívají rozměry příčníku, jeho výška a hloubka, příčník je zatížen převážně krutem. Inovační 

uložení příčníku se také ukázalo účelným prostředkem ke zlepšení statických a dynamických 

vlastností v TCP, hlavně ve směru X. Při posunutí kolejnic lineárního vedení od sebe ve směru 

X se příčník ukládá v tužším místě s větší odolností krutu. 

Přesazení ploch pod kolejnice lineárního vedení osy W zhoršuje statické a dynamické 

vlastnosti v TCP ve směru Y. Toto zhoršení lze kompenzovat rozšířením dolní části stojanů  

a zvětšením výšky příčky u stojanů. 
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 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat nosnou strukturu portálového stroje 

s přesuvným příčníkem a prozkoumat vliv inovovaného uložení příčníku na statické 

a dynamické vlastnosti modelu stroje. 

Stručně byly popsány vybrané portálové stroje různých typů, vyráběné společností TOS Kuřim. 

Charakteristickým rysem těchto strojů je stavba portálu s pevnou příčkou a posuvným 

příčníkem, samotný portál může být pohyblivý nebo pevný. Tato koncepce je použitelná 

pro frézovací stroje typu Spodní gantry, stroje s pevným portálem a pohyblivým stolem 

a karuselovací stroje s pohyblivým nebo pevným portálem. Výsledky diplomové práce jsou 

použitelné pro všechny výše jmenované typy portálových strojů. 

V rešeršní části byly popsány stavba portálových strojů, jejich typy a základní komponenty – 

typy lineárních vedení strojních os a typy pohonů os, používané při stavbě portálových strojů. 

Rozebrány byly hlavní užitné vlastnosti strojů, vypovídající o kvalitě stroje z hlediska uživatele 

a umožňující porovnávat stroje podobného typu, strukturální vlastnosti strojů – statická  

a dynamická poddajnost, dynamické vlastnosti, náchylnost k samobuzenému kmitání při 

obrábění. Z hlediska matematického popisu strojů byly stručně uvedeny základy metody 

konečných prvků, metodiky výpočtu dynamických vlastností stroje a frekvenčních 

přenosových funkcí. Dále i základy optimalizačních technik, jejich typy podle složitosti 

optimalizační úlohy a přístupu k řešení. 

Pro vlastní práci byl v softwaru ANSYS Workbench vytvořen zjednodušený KP model stroje 

s přesuvným příčníkem. Za referenční stroj bylo zvoleno portálové frézovací centrum TOS 

Kuřim řady FRU 500. Zjednodušený model byl tvořen plnými tělesy se sníženou hustotou 

a modulem pružnosti. Model byl parametrizován 18 návrhovými (vstupními) parametry, řídicí 

geometrii modelu stroje. 

Pro zjištění vlivu jednotlivých parametrů byla v ANSYS WB vytvořena úloha typu Design 

of Experiment, jejímž výsledkem jsou korelační matice a grafy závislosti objektivních funkcí na 

vybraných návrhových parametrech. Objektivními funkcemi byly statická poddajnost v místě 

nástroje ve směrech X a Y, maximum dynamické poddajnosti v místě nástroje ve směrech  

X a Y a hmotnost modelu. Dalším důležitým závěrem z úlohy DOE je potvrzení konzistence 

požadavku snížení statické poddajnosti a snížení maxima dynamické poddajnosti 

v jednotlivých směrech, což bylo použito při formulaci cílů optimalizační úlohy. 

Práce nalezla odpověď na vliv inovačního uložení příčníků. Inovačním uložení příčníku se 

snižuje statická poddajnost v TCP ve směru X a také se snižuje maximum dynamické 

poddajnosti v TCP ve směru X, přičemž na grafech závislosti statické poddajnosti (Obr. 71) 

a maxima dynamické poddajnosti (Obr. 72) na vzdálenosti přesazení kolejnic existuje 

minimum (580 𝑚𝑚). Zvětšení přesazení kolejnic má ale opačný vliv na statickou a dynamickou 

poddajnost v TCP ve směru Y, které se zvětšením přesazení rostou. Tento vliv je potřeba 

kompenzovat například rozšířením dolní části stojanů. Optimalizační úloha, která byla 

provedena v rámci této diplomové práce pro model DP4 konvergovala k velikosti přesazení 
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281 𝑚𝑚. Tato vzdálenost je průsečíkem křivek závislosti maxima dynamické poddajnosti 

v TCP ve směru X a Y na přesazení (Obr. 72). 

Konceptuální optimalizace byla provedena v ANSYS WB. Cílem optimalizace byly 

minimalizace hmotnosti a minimalizace statické a dynamické poddajnosti v místě nástroje. 

Výsledkem optimalizační úlohy jsou 2 modely portálového stroje s optimalizovanými 

proporcemi těles. Tyto dva modely byly porovnány s referenčním modelem a popsány změny 

objektivních funkcí. 

Výsledek práce je základem pro další optimalizační kroky – topologickou a tloušťkovou 

parametrickou optimalizaci. K doporučení je model DP4, který nejvíce vyhovuje zadaným 

cílům optimalizační úlohy. Model DP4 ukázal při nárůstu hmotnosti o 7 % snížení statické 

poddajnosti ve směru X o 18 % a výrazný pokles maxima amplitudy dynamické poddajnosti 

ve směru X až o 43 %. Statická poddajnost modelu DP4 ve směru Y se snížila o 6 %, maximum 

amplitudy dynamické poddajnosti ve směru Y se snížil o 4 %. Vylepšení statických  

a dynamických vlastností je dobrým předpokladem pro vylepšení hlavních užitných vlastností 

stroje. Snížení statické poddajnosti prospívá přesnosti stroje, snížení dynamické poddajnosti 

je předpokladem hlavně ke zvýšení produktivity obrábění. Vylepšení statických a dynamických 

vlastností modelu DP4 jsou způsobena hlavně zvětšením výšky příčníku a inovačním 

uložením příčníku – přesazením ploch pro uchycení kolejnic. 
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