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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Symbol, značka význam/veličina jednotka poznámka 
Obecně:    
�⃗� vektor  kurziva, s šipkou 
𝑋 bod  velké, tučně 

kurziva 
𝑋, 𝑥 fyzikální veličina/jednotlivé 

souřadnice bodu či vektoru 
 malé i velké, 

kurziva 
X, x jednotka  malé i velké 

normální 
X, X+, XY souřadnicové osy, směry 

těchto os, roviny 
 velké, normální 

Konkrétní 
symboly a 
zkratky: 

   

EDM Electrical Discharge 
Machining 
Elektrojiskrové obrábění 

  

WEDM Wire Electrical Discharge 
Machining 
Elektrojiskrové obrábění 
drátovou elektrodou 

  

MKP Metoda konečných prvků   
X Souřadnicová osa stroje   
Y Souřadnicová osa stroje   
Z Souřadnicová osa stroje – 

svislá  
  

XY, XZ, YZ Souřadnicové roviny stroje   
U Souřadnicová osa stroje – 

pro vodítko 
  

V Souřadnicová osa stroje – 
pro vodítko 

  

C Rotační osa stroje – svislá    
N Naklápěcí osa stroje – 

vyrobená 
  

𝑋+, 𝑋−, 𝑌+, 𝑌 −, 
 𝑍+, 𝑍−, C+, C − 

Směry souřadnicových os 
stroje 

  

M1, M2, I1, I2 Označení zrcátek a clon 
v kap. 3.6.3. 

  

𝑿 Obecný bod   
𝑿  Počáteční bod   
𝑨 Bod, střed podstavné hrany 

díry – obecný  
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𝑨𝟏, 𝑨𝟐 Bod, střed podstavné hrany 
díry – konkrétní  

  

𝑺𝒅 Bod, střed díry   
𝑢 ⃗, �⃗� Jednotkové vektory   

𝑠 Směrový vektor přímky   
𝑛 Jednotkový normálový 

vektor rovin 
  

𝑥, 𝑦, 𝑧 Souřadnice obecného bodu 
𝑿,  
souřadnicové osy v 
konstrukční části práce (kap. 
9) 

[mm],  
[-] 

 

𝑥 , 𝑦 , 𝑧  Souřadnice bodu 𝑿   [mm]  
𝑎 , 𝑎 , 𝑎  Souřadnice bodu 𝑨,  

Vzdálenosti používané pro 
výpočet úhlu natočení drátu 
dle Obr. 33 (pouze kap. 8.5.) 

[mm], 
[mm] 

 

𝑎 , 𝑎 , 𝑎 ,  
𝑎 ; 𝑎 ; 𝑎  

Souřadnice bodů 𝑨𝟏, 𝑨𝟐 [mm]  

𝑠 , 𝑠 , 𝑠  Souřadnice bodu 𝑺𝒅 [mm]  
𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , 𝑣 , 𝑣 , 𝑣  Souřadnice vektorů 𝑢 ⃗, �⃗� [mm]  

𝑛 , 𝑛 , 𝑛  Souřadnice vektoru 𝑛 [mm]  
𝑎, 𝑎 , 𝑏, 𝑏 , 𝑐 

∆𝑎, ∆𝑎′ 
Vzdálenosti používané pro 
výpočet úhlu natočení drátu 
dle Obr. 33 (pouze kap. 8.5.),  
b – šířka pružného kloubu 
(kap. 9),  
𝑎, 𝑏, 𝑐 – souřadnice 
normálového vektoru roviny  

[mm], 
[m], 
[mm] 

 

𝑑 Parametr v obecné rovnici 
roviny 

[-]  

𝑎, 𝑏, ℎ , ℎ , ℎ , ℎ  Výpočtové vzdálenosti 
v kap. 3.6.4. 

[mm]  

𝑒 Chyba ve výpočtu (kap. 7.2.), 
eulerovo číslo (graf na Obr. 
21.), excentricita drátu (kap. 
8 a dále) 

[mm], 
[-], 
[mm] 

 

f´ Ohnisková vzdálenost 
kondenzoru (kap. 3.6.4.) 

[mm]  

𝑙 Délka díry [mm]  
∆𝑙  Rozdíl volných vzdáleností [mm]  
𝑚 Hodnota na mikrometrickém 

šroubu 
[mm]  
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𝑟 Obecný poloměr, poloměr 
drátu 

[mm]  

𝑅 Poloměr díry v obrobku, 
poloměr pružného kloubu 
(kap. 9) 

[mm], 
[m] 

 

𝑅  Koeficient determinance [-]  
𝑠, 𝑠′ Očekávaná a změřená 

hodnota polohy drátu (kap. 
8),  
s – směrodatná odchylka 
(kap. 10) 

[mm], 
[mm] 

 

𝑡 Parametr (kap. 6–7), tloušťka 
pružného kloubu v nejužším 
místě (kap. 9) 

[-], [m]  

𝑥 , 𝑥 , 𝑦 , 𝑦  hodnota na souřadnicových 
osách stroje 

[mm]  

𝑥 , 𝑥  Průměry hodnot na 
souřadnicové ose stroje 

[mm]  

∆�̅� Rozdíl hodnot 𝑥 , 𝑥  [mm]  
𝛼 , 𝛼 , 𝛼 , 𝛼  Úhly sklonu optické osy 

v kap. 3.6.4. 
[°]  

𝛽 Úhel, pod kterým se drát 
dotkne referenční kuličky 

[°]  

𝛾 Úhel mezi osou Y a osou 
drátu 

[°]  

𝜑, 𝜓, 𝜑 , 𝜓 , 𝜔, 𝜔′ Úhly používané při 
výpočtech 
𝜑 – parametr v rovnici (15), 

[°],  
[-] 

 

∆𝜑 
Úhlová odchylka seřízeného 
drátu [°]  

𝑢, 𝑢 , 𝑢 , 𝑢  
Nejistoty při nastavování 
naklápěcí osy [°]  

𝐸 Modul pružnosti [Pa]  

𝑘  
Tuhost klouby ve směru 
rotace kolem osy z [Nmm/°]   

𝑘  
Tuhost klouby ve směru 
rotace kolem osy y [Nmm/°]   

𝑘  
Tuhost klouby ve směru 
rotace kolem osy x [Nmm/° ]  

𝑘  
Tuhost kloubu ve směru osy 
x [N/mm ]  

𝐺𝑚 
Gravitační síla působící na 
mikrometrický šroub [N]  
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𝐺𝑟 
Gravitační síla působící na 
rameno naklápěcí osy [N]  

𝐹𝑝 Síla pružin [N]  
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1. Úvod 
Cílem této práce je vytvořit rešerši algoritmů a způsobů seřizování drátořezů, 
případně jiných strojů. Dále vytvořit funkční algoritmus na automatické nastavení 
drátu drátořezu do osy díry, předvrtané v obrobku. Algoritmus bude použit na 
elektroerozivní hloubičce Sodick AP1L Premium s úpravou na drátořez ve školní 
laboratoři. Algoritmus by měl být předběžně virtuálně otestován (v programu 
Matlab) a následně měla být navržena realizace na stroji ve školní laboratoři 
(např. převedení algoritmu do NC kódu stroje). Cílem práce je také dané zařízení 
rozšířit o pátou pohybovou osu umožňující manuální naklápění drátu, které 
rozšíří možnosti seřízení drátu na osu díry. Naklápěcí osa by měla být navržena, 
vyrobena a měla by být otestována její funkčnost. Na závěr je třeba zhodnotit 
možnosti reálného používání algoritmu a naklápěcí osy. 
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2. Drátořez 
Drátořez je stroj fungující na principu EDM (Electrical Discharge Machining – 
Elektrojiskrové obrábění), který ale používá k obrábění drátovou elektrodu. 
V následujících podkapitolách bude nejprve stručný popis EDM a následně dvou 
nejběžnějších EDM strojů – hloubičky a drátořezu, z nichž více prostoru bude 
věnováno drátořezu a jeho důležitým vlastnostem z hlediska zadání práce.  [1] 

2.1. EDM  
EDM (Electrical Discharge Machining – Elektrojiskrové obrábění) je jeden 
z prvních a nejpoužívanějších nekonvenčních způsobů obrábění. Při tomto 
obrábění je materiál odebírán prostřednictvím elektrických výbojů mezi 
obrobkem a nástrojem – elektrodou v prostředí dielektrické a zároveň chladící 
kapaliny – oleje nebo deionizované vody (existuje už ale i způsob obrábění 
v plynném prostředí). [1] Obrábění tedy probíhá bezdotykově a nezávisí na 
tvrdosti obráběného materiálu, podmínkou je pouze vodivost obrobku. Jelikož je 
obrábění bezdotykové, může být obrobek uchycen minimální silou, a tedy 
obrobek při obrábění nemusí být výrazně mechanicky namáhán (na obrobek 
působí mechanické síly převážně vlivem upnutí a síly z proudění chladící 
kapaliny). Při obrábění je přivedeno napětí mezi elektrodu a obrobek. V místě, 
kde je elektroda obrobku nejblíže vznikne nejsilnější elektrické pole a vznikne 
zde výboj, který je regulován napájecí jednotkou EDM stroje. Při výboji je část 
materiálu odpařena a část roztavena (v místě výboje může být teplota až 6000–
20000 °C) a na elektrodě i obrobku vznikne malý kráter. Odpařený a odtavený 
materiál je zchlazen a odveden chladící dielektrickou kapalinou. [2] 
2.2. Hloubička (Die-Sinkink EDM) 
Hloubička je EDM stroj, který pro obrábění používá tvarovanou elektrodu, která 
postupně proniká do obrobku a vytvoří v něm negativ elektrody. Vzhledem 
k faktu, že úběr materiálu nastává u obrobku i elektrody, je třeba pro elektrodu 
vybrat vhodný materiál, který má menší opotřebení než obráběný. I tak je ale 
vhodné použít jednu elektrodu jako hrubovací a následně druhou (nebo i další) 
dokončovací, která vzhledem k menšímu opotřebení vytvoří přesnější tvar 
v obrobku. Elektrodou se nemusí jen hloubit, ale je možno s ní obrábět i libovolně 
v dalších směrech, či při natáčení, pokud to konkrétní aplikace a konkrétní stroj 
umožňuje. [2] 
2.3. Drátořez (Wire EDM, WEDM) 
2.3.1. Základní popis 
Drátořez na rozdíl od hloubičky nemá pevnou elektrodu, ale ve funkci elektrody 
je zde tenký drát (průměr 0,05–0,3 mm), napnutý mezi vodítky. [3] 
Používá se několik druhů materiálů. Historicky prvním byla měď, ale ta se 
vzhledem k nízké teplotě tání, nízké pevnosti v tahu používá už jen ve starých 
strojích, kde jsou napájecí jednotky určeny pro měděný drát. Využity mohou být 
ocel, wolfram, molybden, mosaz, nebo i povlakované dráty. [1] 
Drát se odvíjí z cívky a je napínán stálým napětím, které je limitováno pevností 
drátu. Odvíjením drátu je zabráněno výraznější elektroerozi drátu v jednom místě 
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a následně přetržení drátu. Zároveň je obrobek přesnější, jelikož se nemění 
tloušťka drátu. Napnutí drátu je důležité, aby se zabránilo nechtěným vibracím a 
prohýbání drátu, zlepšuje se tím přesnost obrábění.[1] [4] 
2.3.2. Mechanický koncept 
Jak je zmíněno v [1] a je možno zjistit i ze stránek různých výrobců WEDM strojů, 
drát je na stroji ve svislé poloze a pohybuje se většinou stůl s obrobkem, případně 
drát (viz Obr.  1.: Schéma drátořezu). Upínací místo je ohrazeno stěnami, někdy 
výsuvnými pro lepší přístup k obrobku, aby mohl být obrobek zaplaven 
dielektrikem. U některých strojů je možno vrchním vodítkem drátu pohybovat 
oproti spodnímu vodítku, a to ve směrech osy X a Y (bývá označováno jako osa U 
a V) pro zajištění řezu pod úhlem a ve směru Z (Z osa je zde brána jako svislá) pro 
zkrácení vzdálenosti mezi vodiči drátu u tenčích obrobků, čímž se dosáhne 
menších odchylek drátu od přímého směru, a tedy přesnějšího řezu. Možný úhel 
řezu je omezen vlastnostmi drátu a maximálním relativním pohybem vrchního 
vodítka vůči spodnímu (tedy maximálními posuvy os U a V), navíc se zvyšující se 
tloušťkou obrobku klesá hodnota dostupného úhlu (platí, pokud se u stroje 
pohybuje vrchní vodítko i v ose Z, což nemusí být u každého stroje). [5] 
Dostupný úhel bývá do ±30° [1]. 
 

 
Obr.  1.: Schéma drátořezu [5] 

2.3.3. Automatické funkce 
U WEDM stroje probíhá automatická kontrola řezných elektrických parametrů 
(délka výboje, frekvence, napětí, proud…) jejichž popis je ale nad rámec této 
práce, ale pozorováním těchto parametrů lze i například předejít přetržení drátu. 
Na základě sledování napětí je třeba řídit mezeru mezi obrobkem a drátem. [3] 
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Součástí WEDM stroje bývá automatické zavedení drátu po zadání místa 
případné předvrtané díry v kódu obráběcího programu. Drát se zavádí pomocí 
proudu vzduchu nebo použité dielektrické kapaliny. Dalším vylepšením je 
detekce přetržení drátu a automatické znovu-navlečení, kdy se stroj vrátí 
k předvrtané díře, navleče drát a již obrobenou cestou se vrátí k místu přetržení 
drátu. [1] 
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3. Algoritmy, seřizování a měření drátořezů a jiných strojů 
3.1. Algoritmy pro justáž drátořezů 
V kapitole 2 bylo použito několik zdrojů zabývajících se drátořezy [1–5]. V těchto, 
ani dalších zdrojích, ale nebyla nalezena žádná zmínka o algoritmech pro justáž 
drátořezů. 
Například kniha Electrical discharge machining od E. C. Jamesona se věnuje 
popisu mechanické části dosti podrobně včetně různých možností konfigurace 
pětiosého WEDM stroje, ale seřízení drátu ať už v samotném stroji, nebo vůči 
obrobku se nevěnuje. V knize je ale zmíněn způsob zajišťování stálé mezery mezi 
drátem a obrobkem, což je důležité pro udržování ostatních podmínek obrábění. 
Stroj využívá měření napětí při jiskření mezi obrobkem a drátem, které odpovídá 
jejich vzdálenosti. Například při poklesu napětí je rychlost posuvu drátu ve směru 
řezu zpomalena, čímž vznikne větší mezera mezi obrobkem a drátem. Toto se 
také využije v případě, že mezeru zaplní nějaká částice materiálu. [5] 
Pro další vyhledávání byl použit mimo jiné katalog Národní technické knihovny, 
katalog Ústřední knihovny ČVUT, Google Scholar a stránka pro vyhledávání 
patentů worldwide.espacenet.com. 
V patentu Space three-dimensional taper adjusting device of WEDM machine 
tool věnujícímu se přímo novému zařízení pro nastavování sklonu drátu, je 
uveden popis zařízení, ale způsob seřízení zde rovněž není uveden. [6] 
Informace o případných algoritmech seřizování byly očekávány v knize Inteligent 
Manufacturing, hlavně v její první části [7], ale tato kniha se věnuje spíše 
optimalizaci podmínek obrábění než mechanickému seřizování atd.  
Další ze zkoumaných patentů byl patent METHODS AND SYSTEMS FOR WIRE 
ELECTRIC DISCHARGE MACHINING AND VALIDATION OF PARTS, který se ale zabývá 
kontrolou procesu obrábění dílů drátořezem a výrobou přípravků pro tuto 
kontrolu. Požadované informace zde také nebyly nalezeny. [8] 
Jelikož nebyl nalezen žádný zdroj věnující se alespoň zběžně seřizování 
drátořezů, byly následně hledány způsoby a algoritmy seřizování jiných strojů a 
přístrojů, které by mohly souviset se seřizováním drátořezů, případně obecné 
principy měření a seřizování strojů. 
3.2. Příprava stroje před měřením 
Před měřením je třeba stroj, či přístroj správně sestavit a ustavit do pracovní 
pozice, např. pomocí přesné vodováhy.1 Ne vždy je to ale nutné, či možné (např. 
stroje používané na lodích). [9] 
Stroj by měl být měřen v kompletně sestaveném stavu, ale lze odmontovat 
některé části v případě, že by jinak měření nešlo provést, což může být například 
při kontrole vedení. [9] 
Stroj by měl mít při měření také normální pracovní teplotu z hlediska předehřátí, 
a mazání. Při měření součástí, u kterých se během provozu stroje vlivem ohřátí 
mění rozměry či tvar, by měly být ohřáty například během naprázdno, v souladu 
s podmínkami používání stroje a instrukcemi výrobce, či dodavatele. [9] 
„V souladu ISO 1, referenční teplota pro průmyslové rozměrové měření je 20 °C, 
proto měřící přístroje a měřené objekty by měly být v rovnováze s prostředím, 
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kde teplota je udržována na 20 °C. Jestliže prostředí má teplotu jinou než 20 °C, 
musí být provedena Nominální Diferenciální teplotní Expanse (NDE) za účelem 
korekce mezi měřícím systémem a měřeným objektem tak, aby výsledek 
odpovídal 20 °C.“ [9] 
Pro některé vysoce přesné stroje mohou být použity speciální podmínky. [9] 
Příkladem může být např. bezprašné prostředí. 
Stroj by měl být v klidu nebo v běhu bez zatížení při kvazistatických podmínkách, 
případně dle pokynů výrobce či dodavatele. [9] 
Pro měření jsou dle [9] potřeba většinou 2 přípravky, jeden pro ustanovení 
referenčního bodu a druhý pro držení snímače. 
Předpokládá se správná funkčnost měřícího přístroje. [9] 
Před měřením je třeba zkontrolovat hysterezi nastavení a vůle, způsobené při 
nastavení zkoušky. Například volné šrouby upínek. Toto zkontrolujeme tak, že 
snímač posunutí nastavíme na měření posunutí referenčního přípravku (např. 
dotyk setinových hodinek) a na oba přípravky zatlačíme ve směru měření 
snímače a plynule uvolníme na nulovou sílu, toto provedeme i v opačným 
směrem. Odečtením hodnot získáme informaci o hysterezi. Hystereze by neměla 
být větší než 10% požadované opakovatelnosti. [9]   
3.3. Měření stroje 
Zjednodušeně popisuje Dr. Svoboda komplexnost seřízení pětiosé frézky ve 
svém článku. Po úvodních opatřených (viz předchozí kapitola) se zkontroluje 
rovinnost upínacího stolu a kolmost osy vřetene ke stolu. Dále kolmost 
souřadných rovin. U vřetene se zkontroluje obvodové házení. Po těchto krocích, 
které se použijí i u tříosého stroje následuje kontrola a nastavení rotačních os 
(kolébek) a jejich seřízení k osám lineárním, kde problémem bývá znalost přesné 
polohy rotačních os kolébek. U těchto může být potřeba program pro výpočty 
nastavení. [10] 
Samozřejmě kontrola všech nepřesností je složitější, a proto se někdy používají 
například samocentrovatelná hlava se třemi plochými doteky s kapacitními 
senzory a kulovým dotekem, nebo kombinace obrobkové dotykové sondy a 
prostorovým artefaktem. [10] 
Měření nepřesností obráběcích strojů podrobně popisuje norma ČSN ISO 230 
hlavně její první část - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická 
přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek, kde 
jsou uvedeny postupy měření jednotlivých nepřesností, které zde uvedeme [9]: 
Zkoušky statické shody a zkoušky hystereze 
 Zkoušky statické shody a hystereze stroje použitím vnější síly 
 Zkoušky statické shody a hystereze stroje použitím vnitřní síly 
 Zkoušky pro stroje s otočnými osami 
Zkoušky geometrické přesnosti os s lineárním pohybem 
 Zkoušky chyby pohybu přímosti 
 Chyby pohybu lineárního polohování  
 Úhlové chyby pohybu 
Geometrické zkoušky přesnosti os otáčení 
 Více popsáno v časti ISO 230-7 
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 Chyba pohybu úhlového polohování 
Vyrovnání os pohybu – rovnoběžnost, kolmost, koaxialita a průsečík 
 Rovnoběžnost os pohybu 
 Chyba souososti průměrných čar osy 
 Chyba kolmosti os pohybu 
 Průsečík průměrných čar os 
Zkoušky (kinematické) víceosých pohybů 
 Lineární trajektorie 
 Kruhové trajektorie 
 Kuželový (tvarově) pohyb 
 Zkouška kulové interpolace použitím kulového artefaktu a snímačů 
lineárního posunutí 
 Chyba rovinnosti povrchu generovaného dvěma osami lineárního pohybu 
 Speciální zkoušky 
  Měření jednorozměrným uspořádáním kuliček 
  Měření dvourozměrným uspořádáním kuliček 
  Měření třírozměrným uspořádáním kuliček 
  Mnohostranná metoda s laserovým interferometrem 
Zkoušky geometrické přesnosti funkčních povrchů stroje – Přímosti, rovinnosti, 
kolmosti a rovnoběžnosti  
 Chyba přímosti funkčních povrchů stroje 
 Rovinnost stolů stroje  
 Pozice a orientace funkčních povrchů 
 Chyba pravoúhlosti a kolmosti mezi čárami a rovinami 
 Házení rotačních součástí 
Pro měření přecházejících chyb a nepřesností se používají různá měřící zařízení a 
artefakty. Každý měřící přístroj a artefakt musí mít dostatečnou přesnost 
s ohledem na měřené tolerance stroje a přístroj by měl mít kalibrační list. [9] 
Při měření se mohou používat různé artefakty, jako jsou například pravítka, 
referenční kuličky, trny a různé tvarové artefakty. Dále se využívají setinové 
hodinky, vyrovnávací dalekohled, vyrovnávací laser, interferometry, 
autokolimátor, teleskopická tyč s kulovými klouby, či například referenční 
indexovací stůl s autokolimátorem. Při měření se používají různé interferometry, 
například úhlový interferometr, který používá dva paprsky odražené duálním 
retroreflektorem pohybujícím se na měřeném prvku stroje (lože). U úhlových 
chyb pohybu také například pravítko se snímačem lineárního posunutí, napnutý 
drát s mikroskopem, vyrovnávací dalekohled, vyrovnávací laser, či laserový 
interferometr přímosti s Wollastonovým prismatem a dvouzrcadlovým 
reflektorem. [9] 
V této normě je nejblíže problému této práce (nastavení osy drátu do osy díry) 
měření rovnoběžnosti os pohybu, a to konkrétně měření chyby rovnoběžnosti 
mezi osou lineárního pohybu a průměrnou čárou rotační osy vřetena stroje. Zde 
je popsána například metoda, kdy je na rotační ose upnut snímač lineárního 
posunutí (setinové hodinky) a na posuvné ose je upnuta zkušební kulička. Kulička 
je následně vystředěna na průměrnou čáru zkoušené rotační osy, následně se 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 
 

 

12 
 
 
 

kulička přesune do jiné polohy (pomocí zkoušené lineární osy) a pomocí snímače 
lineárního posunutí a rotační osy je změřena chyba vycentrování kuličky na 
rotační ose v této nové poloze. [9] 
Měření rovnoběžnosti mezi dvěma rotačními osami (např. vřeteno a koník u 
soustruhu) je také blízko řešenému problému. V tomto případě se do jedné osy 
upne zkušební trn tak, aby byl vycentrován k této ose a minimalizovalo se jeho 
házení. Na druhé ose jsou v přípravku upnuty dva snímače lineárního posunutí, 
axiálně vzájemně posunuté o známou vzdálenost. Tyto dva snímače se otáčejí za 
použití rotační osy, ve které jsou upnuty, kolem zkušebního trnu. Z naměřených 
dat se u každého snímače určí poloha středu změřené kružnice vzhledem 
k rotační ose s upnutými snímači, z těchto poloh lze jednoduše dopočítat 
úhlovou odchylku měřených rotačních os. Toto měření je obdobné, jako měření 
radiální chyby pohybu rotační osy ČSN ISO 230-7:2020 druhé vydání 20 0300. [9] 
Pokud je potřeba změřit a seřídit rotující hřídele (tj. motor s převodovkou a 
podobně), tak je pro to velmi vhodná kniha Shaft Alignment Handbook. Zde jsou 
uvedeny různé způsoby měření hřídelí na principu metod z výše zmíněné normy 
ČSN ISO 230-1, ale postupy atd. jsou uvedeny detailněji. Na rozdíl od normy je 
zde uveden také způsob justáže, který spočívá například podkládáním stroje 
speciálními destičkami, či stavitelnými podstavci. V knize je také řešeny chyby 
seřízení z dynamického hlediska (měření vibrací atd.). [11] 

3.4.  Uspořádání měření 
Pokud při měření splníme všechny podmínky popsané v předcházejících 
kapitolách, můžeme si i tak znepřesnit výsledek, pokud měření špatně 
uspořádáme. V různých materiálech, i v normě ISO 230-1 je zmíněna Abbého 
chyba a kosinová chyba. [9] [10] [12] [13] 
Abbého chyba vzniká při nedodržení Abbého principu, kdy měřítko má být v ose 
měření. Pokud není Abbého princip dodržen může chyba vzniknout vlivem 
nekolmosti částí stroje, či přípravku na měření. Vzniklá chyba je druhého řádu. 
Příkladem splnění tohoto principu může být mikrometr, naproti tomu posuvné 
měřítko tento princip nesplňuje, jelikož měřítko je neleží v ose měření, která je 
mezi čelistmi. [10] [12] 
Kosinová chyba vzniká při měření vzdálenosti pod úhlem neboli když nemáme 
měřící přístroj rovnoběžně s touto vzdáleností. Vzniklá chyba je prvního řádu. 
Toto může vzniknout i pokud máme přesný přístroj a měříme v oblasti osy 
měření. [9] [12] [13] 
3.5. Automatické funkce pro detekci pozice obrobku v manuálu stroje 

v laboratoři 
V manuálu stroje ve školní laboratoři se vyskytují následující poloautomatické 
funkce pro detekci obrobku [14]: 
Column Center funkce slouží pro nalezení středu obrobku. Po zadání posuvů se 
elektroda dotkne obrobku ze stran a následně je vypočten střed obrobku viz Obr.  
2. 
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Obr.  2.: Schéma funkce Column Center [14] 

Funkce Corner slouží pro nalezení rohu obrobku. Funkce je obdobná jako Column 
Center, pouze se elektroda dotkne obrobku ze dvou stran. [14] 
Funkce Hole Center nalezne střed díry tak, že elektroda, která je částečně vnořená 
do díry se ve čtyřech směrech dotkne vnitřních stěn díry z poloh při kontaktu 
vypočte střed díry. [14] 
Dále je zde několik funkcí pro detekci středu a poloměru kruhového oblouku 
(vnějšího i vnitřního) na obrobku pomocí tří bodů. [14] 
Z manuálu [14] je patrné, že všechny přechozí funkce pracují s body dotyku 
v rovině kolmé na osu Z. 
Dále je zde funkce EL Para. Align, která pomocí referenční kuličky zajistí vyrovnání 
elektrody rovnoběžně k ose X nebo Y. [14] 
3.6. Principy a algoritmy v jiných obdobných aplikacích 
Byly také zjišťovány případy použití algoritmů a postupů, které by mohly být 
použity pro seřízení drátu v ose díry, nebo by mohl být využitý jejich princip či 
část, ale které nemají přímou souvislost s drátořezem. 
3.6.1. Měření průměru koaxiálních děr 
Například v článku „A Fast Measuring Method for the Inner Diameter of 
Coaxial Holes“ [15] je popsán způsob měření průměru koaxiálních děr pomocí 
laserových úchylkoměrů. U popsaného způsobu měření jsou na rotující hřídeli 
připevněny dva laserové dálkoměry. Při měření autoři počítají s tím, že hřídel není 
přesně v ose koaxiálních děr (viz Obr.  3) a laserový dálkoměr není nainstalován 
kolmo k měřící hřídeli a situace vypadá tedy jako na Obr.  4, kde úsečka KmnKmn‘ 
představuje laserový paprsek. Tímto způsobem vznikne z měřených bodů 
třídimenzionální křivka. Z těchto křivek následně určí autoři průměry i chyby 
měření pomocí numerických výpočtů (používání metody nejmenších čtverců). 
Rozsah ovlivnění měření vlivem chyby montáže měřící hřídele je získán pomocí 
simulace. [15] 
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3.6.2. Justážní postup u goniometru-spektrografu 
Tento justážní postup je vhodný pro spektrometr – goniometr SGO 1.1 VEB 
Freiherger Prazisionsmechanik. Nejprve se přístroj ustaví do vodorovné polohy 
pomocí krabicové libely. Následně se podle sázecí libely ustaví otočný stolek 
přístroje. Poté se namíří dalekohled i kolimátor do osy otočného stolku. Osa 
dalekohledu se seřídí kolmo na osu otáčení stolku pomocí planparalelní desky 
tím, že nastavením dalekohledu a stolku dostaneme v okuláru dalekohledu 
vodorovné rameno záměrného kříže na nulu stupnice. Následně otočíme stolkem 
o 180° a zkontrolujeme, zda je vodorovné rameno kříže pořád na nulové značce. 
Polovina případné změřené odchylky se vyrovná pomocí naklonění stolku a 
druhá polovina pomocí naklonění dalekohledu. Postup se opakuje, dokud v obou 
polohách stolku není vodorovné rameno kříže na nulové značce. Osa kolimátoru 
se seřídí pomocí ztotožněním středů záměrných značek kolimátoru a 
dalekohledu pomocí naklonění kolimátoru. [16] 
Postup pro seřízení osy dalekohledu naznačuje iteraci, což je z hlediska cílů této 
práce zajímavé a tento postup zde bude rozebrán. Pro lepší přehlednost je 
postup na Obr. 5 zakreslen s velikými náklony, reálně se pracuje s náklony v řádu 
úhlových minut, jelikož např. stolek je už předseřízen pomocí vodováhy, a i 
vertikální stupnice v dalekohledu má rozsah pouze ±10‘. V obrázku je také 
zakreslena skutečnost, že záměrný kříž a stupnice dalekohledu neleží na ose 
dalekohledu. [16] 
Po nastavení dalekohledu kolmo na planparalelní desku (1. krok) je 
v zakresleném případě odchylka stolku i dalekohledu od správné polohy 5°. Po 
otočení planparalelní desky (2. krok) je na stupnici odchylka 20°. Poté polovinu 
odchylky tj. 10° odstraníme natočením dalekohledu (3. krok), čímž se dalekohled 
dostane do správné polohy, a druhou polovinu odchylky natočením planparalelní 
desky (4. krok), čímž se deska dostane do rovnoběžné pozice s osou otáčení 
stolku. Podle tohoto postupu by nebylo potřeba opakování, ale v postupu [16] je 
opakování pravděpodobně proto, aby se odstranila chyba při nepřesném 
natočení o polovinu odchylky. Tato domněnka byla následně potvrzena Ing. 
Šárkou Němcovou, PhD. 
 
 

Obr.  3.: Schéma měření průměrů koaxiálních děr [15] Obr.  4.: Schéma chyby nastavení laserových 
dálkoměrů [15] 
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3.6.3. Justáž laserového paprsku do optické osy přístroje 
Při používání laseru v laserových přístrojích je potřeba zajistit, aby laserový 
paprsek procházel tudy, kudy chceme, tj. obvykle danou optickou osou. Jeden ze 
způsobů, jak to zajistit je popsán v tutorálu Phila Scotta [17], kde je uveden 
postup seřízení laserového paprsku pomocí naklápění dvou zrcátek. [17] 
V tomto případě je požadovaná optická cesta vymezená pomocí dvou irisových 
clon. Optická osa je definována 4 stupni volnosti (2 irisové clony právě odebírají 
4 stupně volnosti), a pro seřízení laserového paprsku je potřeba zařízení 
umožňující pohyb laserového paprsku se 4 stupni volnosti. Toto umožňují dvě 
naklápěcí zrcátka, která se dají naklápět ve dvou směrech. [17] 
Nejprve se zrcátka nastaví tak, aby byl paprsek směrován na clonu I1 (Obr.  6.). 
Následně se každé zrcátko přidělí k jedné cloně M1 k I1 a M2 k I2. Pomocí zrcátka 
M1 se paprsek nastaví na střed clony I1 a následně pomocí zrcátka M2 nastaví 
paprsek směrem ke středu clony I2 (Obr.  7.). Jakmile je paprsek centrovaný na 
střed clony I2 nebo je zastíněn clonou I1, centrujeme jej znovu pomocí zrcátka 
M1 na střed clony I1. Takto pokračujeme, dokud paprsek neprochází středy obou 
clon. Pro mírné zrychlení procesu je možné natočit zrcátko o něco více než je 
v daném kroku nutné. Pro zpřesnění seřízení laserového paprsku je možné 
zmenšit průměr clon, zvětšit průměr paprsku, či oddálit clony od sebe. [17] 

 

 

Obr.  5.: Justáž goniometru - spektrografu 
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Obr.  6.: Schéma seřizování laserového paprsku 1 [17] 

 
Obr.  7.: Schéma seřizování laserového paprsku 2 [17] 

3.6.4. Justáž osvětlovací soustavy spektrografu 
Tento postup pro seřízení osvětlovací soustavy u UV spektrografu Q 24 Carl Zeiss 
Jena je uveden taktéž ve skriptu Laboratorní cvičení. [16] 
Zde je potřeba seřídit štěrbinu kolimátoru, kondenzor s f´=75,8 mm (dále 
„kondenzor 75,8“), kondenzor s kruhovou clonou (dále „kondenzor 150“) a 
světelný zdroj – halogenová žárovku, vše na optické lavici. Nejprve se nasadí na 
štěrbinu kolimátoru justážní kotouček s vyznačenou zaměřovací kružnicí a 
zaměřovacím křížem. Těsně k justážnímu kotoučku se umístí kondenzor 150 a 
nastaví se tak, aby clona kondenzoru středila se zaměřovací kružnicí. Následně 
se obdobným způsobem přibližně (je bez clony) seřídí kondenzor 75,8 a vlákno 
halogenové žárovky. [16] 
Následuje přesnější iterační seřízení kondenzoru 75,8 a žárovky. Žárovka se 
umístí do vzdálenosti cca 500 mm a kondenzor 75,8 umístím do polohy 1, tj. cca 
100 mm před žárovku. Seřídíme žárovku tak, aby obraz vlákna žárovky byl na 
středu štěrbiny. Následně posuneme kondenzor 75,8 na vzdálenost cca 100 mm 
od štěrbiny (poloha 2) a znovu seřídíme obraz vlákna žárovky, ale tentokrát 
pomocí kondenzoru. Kondenzor přesuneme do polohy 1 a postup opakujeme, 
dokud obraz vlákna žárovky nebude středit na štěrbinu v obou polohách 
kondenzoru. [16] 
Jelikož tato část justážního postupu by také mohla být zajímavá z hlediska řešení 
justážního algoritmu pro drátořez, bude zde tato část podrobněji rozebrána. 
Daný případ je rozkreslen na Obr.  8. V prvním kroku je střed kondenzoru 75,8 ve 
výšce ℎ  a žárovku posuneme do výšky ℎ . Aktuální optická osa je skloněna oproti 
správné (a tedy oproti optické lavici) o úhel 𝛼 . Následně přesuneme kondenzor 
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75,8 do polohy 2 a změníme jeho výšku na ℎ . V dalším kroku bude mít kondenzor 
v poloze 1 výšku ℎ  a úhel sklonu aktuální optické osy bude 𝛼 . Z těchto údajů 
můžeme určit následující rovnice 

ℎ = (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑡𝑔(𝛼 )   

ℎ = 𝑎 ∙ 𝑡𝑔(𝛼 )   

ℎ = 𝑎 ∙ 𝛼 = (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝛼    

ℎ = ℎ    

Z těchto rovnic lze vyjádřit úhel 𝛼 : 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑎

𝑎 + 𝑏
𝑡𝑔(𝛼 )    

 
Pokud vezmeme v úvahu, že kondenzor 75,8 i žárovka jsou předseřízeny 
z úvodních kroků justáže a že tedy úhel sklonu aktuální osy je malý, můžeme 
tangens úhlu nahradit samotným úhlem, bude platit: 

𝛼 =
𝑎

(𝑎 + 𝑏)
𝛼    

𝛼 = 𝛼
𝑎

𝑎 + 𝑏
   

 
kde 𝑖 je krok iterace. Můžeme tedy vidět, že úhel 𝛼  konverguje exponenciálně 
k nule, a tedy k správnému řešení. 

 
Obr.  8.: Justáž osvětlovací soustavy 

3.7.    Shrnutí kapitoly 
V této kapitole byly hledány postupy, principy a algoritmy pro justáž drátořezů a 
jiných strojů. Jelikož nebyly požadované informace nalezeny přímo pro 
drátořezy, byly hledány tyto informace pro justáž a měření strojů a optických 
přístrojů. Některé z těchto principů a postupů byly využity při návrhu seřizování 
drátu v praktické části této práce. 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 
 

 

18 
 
 
 

4. Funkce a schopnosti stroje Sodick AP1L Premium v laboratoři 
Ve školní laboratoři je v nadpisu zmíněný stroj Sodick AP1L Premium, který je ale 
hloubičkou. K rozšíření funkce na drátořez slouží laboratorní nástavce. 

4.1. Základní popis 
Sodick AP1L Premium je hloubička od japonské firmy Sodick, která disponuje 
stolem, polohovatelným v osách X a Y (tj. ve vodorovné rovině). Kolem 
pracovního prostoru jsou zásuvné stěny nádrže na dielektrickou kapalinu. V ose 
Z (svisle) se nepohybuje stůl ale elektroda, která se pomocí speciálních nástavců 
uchytí do čelistí rotační hlavy (rotační osa C je rovnoběžná s osou Z). Stroj má tedy 
celkem 4 přesné osy, 3 lineární a 1 rotační. Více informací o stroji (rozměry atd.) 
v produktovém listě stroje AP1L (Příloha 11). 

4.2. Funkce a ovládání 
Stroj je vybaven operačním systémem Windows, s výrazně upraveným a 
zjednodušeným uživatelským rozhraním přizpůsobeným pro potřeby tohoto 
stroje. Samotné obrábění může být řízeno pomocí NC kódu nahraného přes USB 
Flash disk, nebo vytvořeného či editovaného na stroji, případně lze stroj ovládat 
jednotlivými NC příkazy. Ovládat pohyb ve všech 4 osách lze také přímo přes 
speciální tlačítka na klávesnici, nebo na kabelovém ovladači. 
Stroj má zabudovanou vypínatelnou automatickou detekci kontaktu, fungující na 
principu zjištění vodivosti mezi elektrodou a obrobkem.  
4.3. Drátořezné nástavce v laboratoři 
Drátořezné nástavce ve školní laboratoři byly vytvořeny v rámci disertační práce 
Petrem Šindelářem. [18] 
První nástavec (Obr. 9) je vytvořen pro obrábění elektrod. Tento nástavec je 
upevněn na stole stroje a obráběná elektroda je uchycena rotační hlavě stroje. 
Nástavec se skládá z bržděné cívky s drátem, který následně vede přes kladky na 
vodítka a přes další kladky na navíjecí cívku, která je poháněná motorem. 
Nástavec umožňuje také měřit rychlost odvíjení drátu. [18] 
Druhý nástavec (Obr. 10) v základní části využívá první, ale část s vodítky je 
tentokrát upnutá v rotační hlavě. Speciální systém kladek u tohoto nástavce 
umožňuje rotaci nástavce v rozsahu 360°, aniž by drát dotkl rámu nástavce, či 
sám sebe. [18] 
Pro silnější drát je určeno zařízení s kladkami s větším průměrem, které funguje 
na stejném principu jako předchozí. Součástí jsou dva nástavce, jeden pro drát 
připevněný na stole (Obr. 11) a druhý pro drát připevněný v rotační hlavě stroje 
(Obr. 12). [18] 
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Obr.  9.: Nástavec drátořezu 
pro obrábění elektrod [18] 

 

Obr.  11.: Nástavec drátořezu pro silnější drát s 
vodítky na stole [18] 

 
Obr.  12.: Nástavec drátořezu pro silnější drát s 

vodítky na rotační hlavě [18] 

4.4. Vhodné použitelné kódy pro realizaci algoritmu na školním stroji  
V příručce ke stroji jsou detailně popsání příkazy a jejich použití. Zde jsou 
uvedeny pouze ty, které byly vyhodnoceny jako použitelné k realizaci justážního 
algoritmu. [14] 
G00 rychloposuv 

 Příklad: G00 X50 Y-40 
 Pohyb po přímce na specifikovaný bod rychlostí pro rychloposuv 
 Havarijní detekce dotyku 

G01 lineární interpolace s obráběním 
 Příklad: G00 X50 Y-40 
 Pohyb po přímce na specifikovaný bod s obráběním 

G02 kruhová interpolace s obráběním po směru hodinových ručiček 
 Příklad: G02 X20 Y-40 I-20 J0 
 Pohyb po směru hodinových ručiček po části kružnice se středem určeným 

(vždy inkrementálními) souřadnicemi I a J (případně K) a koncovým bodem 
určeným souřadnicemi X a Y (případně Z) 

Obr.  10.: Nástavec drátořezu - pohon a vodítka pro upnutí do rotační 
hlavy [18] 
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 Podmínkou je zvolení zadaných souřadnic tak, aby výchozí bod byl stejně 
vzdálený od středu jako je koncový bod vzdálený od středu, jinak se 
program zastaví a zobrazí se hláška ve smyslu, že nesouhlasí poloměru u 
počátečního a koncového bodu. 

G03 kruhová interpolace s obráběním proti směru hodinových ručiček 
 Stejné jako G02, avšak proti směru hodinových ručiček 

G80 pojezd na dotyk 
 Příklad 1: G80 X+  
 Příklad 2: G80 X40 Y-10 
 Pohyb po přímce: 

1. Dokud nenastane kontakt 
2. Dokud nenastane kontakt nebo dokud stroj nedojede na dané 

souřadnice 
G83 Načtení NC informace do proměnné 

 Příklad zapsání souřadnice X do H003: G83 X003; 
 Jde použít například pro zapsání aktuální souřadnice stroje nebo času. 

G90 volba absolutního souřadného systému 
 Souřadnice bodu pro pohyb se berou absolutně ve zvoleném 

souřadnicovém systému.  
 Příklad: Stroj je na pozici X=20, je zadáno G00 X40, stroj se posune na 

souřadnici X=40 
G91 volba inkrementálního souřadného systému 

 Souřadnice bodu pro pohyb se berou inkrementálně ve zvoleném 
souřadnicovém systému, tj. od aktuální pozice. 

 Příklad: Stroj je na pozici X=20, je zadáno G00 X40, stroj se posune na 
souřadnici X=60 

M02 konec programu 
M04 návrat na startovní pozici 
M05 vypnutí detekce dotyku 

 Vypne detekci dotyku (i havarijní) 
 Nutné použít pro pohyb v případě, že se drát dotýká obrobku (například po 

příkazu G80) 
M06 vypnutí obrábění 

 Příkaz vhodný v případě, že je potřeba pro nastavení drátu pohyb, při 
kterém se jinak obrábí (tj. např. kruhová interpolace G02). 

M98 zavolání subprogramu 
M99 ukončení subprogramu 
IF podmínka v programu 

 Zápis: IF podmínka (místo pokračování programu při splněné podmínce, 
místo při nesplněné podmínce); 

JUMP skok v programu 
Příklad použití funkcí IF a JUMP 
IF H001>H002 (1000,2000) 
N1000; 
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… příkazy, pro splněnou podmínku 
JUMP 3000; 
N2000; 
… příkazy, pro nesplněnou podmínky 
N3000; 
… následují příkazy už nezávislé na splnění podmínky. 
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5. Základní analýza problému justáže drátu na střed otvoru 
Od této kapitoly se budou vztahovat pojmy drát a osa drátu pouze přímé časti 
drátu mezi vodítky, tj. části, kterou se může v daný okamžik obrábět a pojem díra 
se vztahuje k předvrtané díře v obrobku, kterou se provlékne drát před začátkem 
obrábění.  
Problémem, který tato práce řeší, je nastavení drátu do osy díry neboli ztotožnění 
osy drátu a osy díry, což je vlastně nalezení výchozí pozice drátu u obrábění. 
Otázkou je, zda bude postačovat nalezení polohy osy díry nebo je třeba nalézt i 
polohu díry ve směru její osy. 
Pokud chceme obrábět pouze ve 2D, a tedy při obrábění využíváme pouze 
posuvný pohyb drátu, tak znát polohu obrobku ve směru osy díry (drátu) nutně 
nepotřebujeme. Toto ovšem neplatí, pokud tvar polotovaru umožňuje obrábění 
například jen středem uprostřed drátu (hrozící kolize částí drátořezu, vodítek atd. 
s obrobkem). Také může být potřeba určit polohu obrobku ve směru osy drátu, 
kvůli podmínkám obrábění (např. vyšší výchylka středu drátu při vibracích). U 
těchto případů, ale nemusí být poloha určena s vysokou přesností. 
Pokud chceme obrábět 3D tvar, pak záleží, jestli obrábění lze rozdělit do více 2D 
částí, nebo zda potřebujeme využít i otáčivý pohyb drátu při obrábění (např. i 
zkosené hrany). Pokud otáčivý pohyb drátu potřebujeme, tak také musíme znát 
polohu středu otáčení drátu vůči obrobku, a tudíž je potřeba znát i polohu 
obrobku ve směru osy předvrtané díry.   
5.1. Určení známých a neznámých parametrů 
Drát má jako každé těleso v prostoru 6 stupňů volnosti, a tedy je k určení jeho 
přesné polohy potřeba znát 6 hodnot. V našem případě ale nezáleží na natočení 
drátu kolem jeho osy, takže postačuje 5 hodnot, což v praxi pro nastavení drátu 
do osy díry znamená, že potřebujeme znát 3 hodnoty posuvů a 2 hodnoty 
natočení. Pokud nepotřebujeme znát polohu díry ve směru osy díry, a tedy 
nepotřebujeme v tomto směru přesně nastavit drát, tak stačí znát 4 hodnoty, tj. 
2 hodnoty posuvů a 2 hodnoty natočení.  
Z tohoto poznatku vyplývá, že na stroji by pro plnou možnost nastavení drátu do 
osy díry měly být minimálně 2 rotační osy, což stroj v laboratoři nesplňuje. Bude 
tedy třeba přidat druhou rotační osu, jak je také dalším úkolem této práce. 
Přidaná osa bude postačovat naklápěcí, pokud přijmeme, že obrobek bude třeba 
vždy upnout tak, aby se osa díry nacházela v rozsahu naklápěcí osy, a 3D obrábění 
bude omezeno také rozsahem pohybu této osy. 
Známé parametry jsou také průměr a poloha drátu a průměr a délka díry. 
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6. Testovací prostředí pro algoritmus v programu Matlab 
Pro účely předběžného testování algoritmu bylo v programu Matlab vytvořeno 
jednoduché testovací prostředí, které má za cíl simulovat funkce drátořezu a 
možnosti pohybu drátu drátořezu v prostoru. Toto bylo průběžně doplňováno o 
požadované funkce (např. Natočení na dotyk), podle funkcí použitých 
v algoritmu. Prostředí nesimuluje tedy všechny funkce drátořezu, jelikož by to 
bylo náročné na vytvoření a hlavně nepotřebné. Z tohoto důvodu například 
funkce Pojezd na dotyk funguje pouze ve směrech souřadnicových os. 
Jelikož vytvoření tohoto prostředí není primárním cílem této práce, bude zde 
popsána pouze stručně funkce a některé problémy, které byly při vytváření 
prostředí řešeny. 

 
Obr.  13.: Vizualizace testování algoritmu 

 
Obr.  14.: Vizualizace testování algoritmu 

- dotyk drátu díry 

Prostředí obsahuje hlavní skript, kde v první části jsou vytvořeny rovnice a vektory 
osy drátu a kružnic představujících podstavné hrany díry potřebné pro výpočty a 
vykreslování, a ve druhé části se zadává simulovaný algoritmus. V první části lze 
nastavit průměr, délku, pozici a orientaci díry a pozici a orientaci drátu. Pro 
vizualizaci algoritmu (Obr. 13, 14) bylo potřeba zobrazit podstavné hrany 
předvrtané díry. Tyto hrany představují kružnice (s obecnou orientací v prostoru), 
které bylo potřeba ale matematicky vyjádřit. Pro výpočet bodů, které se 
vykreslují, je vhodné parametrické vyjádření. V literatuře nebylo nalezeno 
parametrické vyjádření kružnic s obecnou orientací v prostoru. Proto byly tyto 
rovnice vytvořeny následující úvahou.   
Parametrické rovnice kružnice v rovině jsou obecně známé: 

𝑥 = 𝑥 + 𝑟 ∙ sin(𝜑)   

𝑦 = 𝑦 + 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑)   

 
kde 𝜑 je parametr a  𝜑 =< 0; 2𝜋) 
Tyto rovnice můžeme přepsat jako bod (střed kružnice), ke kterému přičítáme 
dva jednotkové na sebe navzájem kolmé vektory u a v, z nichž první je 
přenásobený poloměrem a sinem parametru a druhý poloměrem a kosinem 
parametru: 
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𝑥
𝑦 =

𝑥
𝑦 +

1
0

𝑟 ∙ sin (𝜑) +
0
1

𝑟 ∙ cos (𝜑)  

neboli, 
𝑿 = 𝑿 + �⃗� ∙ 𝑟 ∙ sin(𝜑) + �⃗� ∙ 𝑟 ∙ cos(𝜑)  

u této rovnice už nic nebrání rozepsání ve třírozměrném prostoru (viz také Obr.  
15, kde je pro jednoduchost uvedena jednotková kružnice): 

𝑥
𝑦
𝑧

=

𝑥
𝑦
𝑧

+

𝑢
𝑢
𝑢

𝑟 ∙ sin (𝜑) +

𝑣
𝑣
𝑣

𝑟 ∙ cos (𝜑)  

 

 
Obr.  15.: Znázornění vektorů při vykreslování obecné jednotkové kružnice v prostoru 

 
Toto platí za zmíněného předpokladu, že vektory u a v musí jednotkové, jinak by 
se změnil poloměr kružnice, nebo by vznikla elipsa, a navzájem kolmé, jinak by 
vznikl jiný tvar (nebylo ověřováno, zda například také elipsa). Po vytvoření těchto 
rovnic bylo nalezeno obdobné řešení v diskusi na matematickém fóru, ale 
odvození zde proběhlo odlišně. [19] 
Pro tvorbu algoritmu jsou využívány dvě funkce. 
První funkce ve skriptu „VzdalenostVeSmeru.m“ hledá vzdálenost bodu dotyku 
drátu kružnice ve směru pohybu. Tato funkce funguje pouze ve směrech 
souřadných os. Pomocí skriptu pro převod rovnic 
(„PomocnyScriptPrevodRovnic.m“) jsou vytvořeny rovnice pro nalezení 
společných bodů povrchu koule se středem ve středu kružnice – podstavné 
hrany (eq4), roviny, ve kterých leží tato kružnice (eq5) a rovnic roviny, ve které se 
pohybuje drát (vždy dvě z rovnic eq1, eq2 a eq3, které jsou parametrickými 
rovnicemi osy drátu, např. pokud se drát pohybuje ve směru X je vynechána 
rovnice eq1). Rovnice eq4 a eq5 odpovídají rovnicím (15) a (10) v následující 
kapitole. 
eq1 = x==x1+t*u1; 
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eq2 = y==y1+t*u2; 
eq3 = z==z1+t*u3; 
eq4 = (x-x0)^2+(y-y0)^2+(z-z0)^2==r^2; 
eq5 = a*x+b*y+c*z+d==0; 
[EQxx, EQxy, EQxz, EQxt] = solve(eq2, eq3, eq4, eq5, x, y, z, 
t); 
[EQyx, EQyy, EQyz, EQyt] = solve(eq1, eq3, eq4, eq5, x, y, z, 
t); 
[EQzx, EQzy, EQzz, EQzt] = solve(eq1, eq2, eq4, eq5, x, y, z, 
t); 
Toto je potřeba provést pro obě podstavné hrany, čímž dostaneme 4 možné body 
dotyku, následně je potřeba zjistit, který z těchto bodů je nejblíže 
v požadovaném směru pohybu. 
Druhá funkce ve skriptu „NatoceniVeSmeru.m“ hledá úhlovou vzdálenost bodu 
dotyku při rotaci drátu kolem dvou os. Tyto osy jsou zvoleny tak, aby odpovídaly 
stroji s případnou přidanou pátou osou. Původně byla zamýšlena tato funkce na 
obdobném principu jako předchozí, ale vznikl problém, kdy v otáčení kolem 
jedné osy se drát nepohybuje v rovině, ale v kuželové ploše. V tomto případě je 
problematické vyjádření, a navíc počet průnikových bodů kružnic a drátu je 
v závislosti na vzájemné poloze kružnice a drátu proměnný. Proto nakonec bylo 
zvoleno iterační řešení, kdy se drát otočí o nějaký malý úhel (záleží na 
požadované přesnosti) a pomocí funkce Vzdalenost.m se vyhledá nejmenší 
vzdálenost ke kružnicím, pokud je tato vzdálenost nižší než zadaná, je nalezen 
požadovaný úhel. Vzdalenost.m je upravená funkce VzdalenostVeSmeru.m pro 
určení vzdálenosti ve všech směrech souřadných os, výstupem je minimální 
z těchto vzdáleností. Vzdálenost musí být nastavena s přihlédnutím k zadanému 
úhlu a k rozměrům díry, aby nedošlo při iteraci k přeskočení hledaného úhlu. Toto 
hledání úhlové vzdálenosti není absolutně přesné a je relativně pomalé, 
ale požadovanému účelu vyhovuje. 
Zvlášť je ještě funkce pro překreslení a animaci posunu drátu ve skriptu 
„Prekresleni.m“.  
Všechny zmíněné skripty i s hlavním skriptem jsou v příloze. V hlavním skriptu je 
ponechaný algoritmus, který byl zvolen pro přenos do stroje. Na Obr. 16 je uveden 
diagram funkcí testovacího prostředí. 
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Obr.  16.: Diagram testovacího prostředí 
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7. Hledání typu algoritmu 
Vzhledem k přechozím kapitolám, lze říct, že nejde použít dostupný algoritmus 
využívaný komerčními drátořezy, jelikož ty mají odlišnou konstrukci a spoléhají 
při nastavení drátu vůči obrobku na nastavení svislé polohy drátu a následně na 
vodorovnou základní plochu stolu, na kterou se upíná obrobek. Obrábění zde 
probíhá převážně ve dvou dimenzích. 
7.1. Přístupy 
Pro nalezení algoritmu byly uvažovány tři různé přístupy, které byly pojmenovány 
analytický, mechanický a kombinovaný. Všechny přístupy předpokládají využití 
funkce stroje Pojezd na dotyk, tj. NC příkazu G80. 
Analytický přístup předpokládá najetí drátu na okraj díry na několika místech, či 
v různých natočeních a různými směry a z těchto hodnot výpočet polohy díry. Pro 
výpočet se využilo možností analytické geometrie v prostoru. 
Mechanický přístup nepředpokládá využití složitých výpočtů, ale použití 
postupných kroků s případným jednoduchým výpočtem. (Například: Drát vykoná 
2 pohyby na dotyk v opačných směrech a přesune se do středu mezi polohami, u 
kterých došlo k dotyku. Tato poloha bude výchozí polohy pro další krok.) 
Při kombinovaném přístupu se nejprve využije mechanický přístup, kdy se drát 
dostane do polohy, ve které je už výhodné využít analytický přístup. U této 
možnosti se předpokládá využití, pokud nebude vhodné nebo možné použít 
předchozí přístupy. 
7.2. Analytický přístup 
Z geometrického hlediska je možné si předvrtanou díru představit jako válec, skrz 
který prochází druhý válec-drát. Válec drát protíná válec-díru v jeho podstavách 
a pokud se drát dotkne díry, tak z geometrického hlediska bude mít plášť válce-
drátu společný bod s podstavnou hranou válce-díry. Pro výpočet polohy díry by 
tedy bylo nutné vyjádřit rovnicemi plášť válce-drátu a podstavné hrany válce-
díry. Jelikož tento případ je relativně složitý, pokusil jsem se jej nejprve 
zjednodušit. 
Zjednodušení podstavných hran není možné, ale můžeme považovat drát za 
přímku, zmenšíme-li ve výpočtech poloměr díry 𝑅 o poloměr drátu 𝑟. Pokud bude 
drát rovnoběžný s osou díry, nebude mít zjednodušení žádný vliv na výpočet. 
Pokud bude natočený o nějaký úhel, bude se maximální chyba zanesená do 
výpočtu rovnat 

𝑒 =
𝑟

cos (φ)
− 𝑟 = 𝑟

1 − cos(𝜑)

cos(𝜑)
  

 
kde 𝑒 je chyba, 𝑟 je poloměr drátu a 𝜑 je úhel mezi osou drátu a osou díry. Princip 
výpočtu vychází z náčrtku (Obr. 17), kde červeně je znázorněn obrys díry a modře 
obrys drátu. 
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Obr.  17.: Schéma chyby způsobené zanedbáním dvou rozměrů drátu 

 
Na následujícím grafu je znázorněna závislost chyby v poměru k poloměru drátu 
na úhlu mezi osou drátu a osou díry, tento úhel je ale omezen průměrem a délkou 
díry a průměrem drátu. 

 
Obr.  18.: Graf závislosti vnesené chyby do výpočtu na úhlu mezi drátem a dírou 
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Pro výpočty můžeme u drátu využít parametrické rovnice přímky 
𝑿 = 𝑿𝟎 + 𝑠𝑡  

kde 𝑡 ∊ (−∞; +∞), 𝑿 je obecný bod na přímce, 𝑿𝟎  je jeden konkrétní bod ležící na 
přímce, 𝒔 je směrový vektor přímky a 𝑡 je parametr. 
Pro vyjádření podstavných hran můžeme využít parametrických rovnic kružnice 
v prostoru, 

𝑿 = 𝑨 + �⃗�𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜑) + �⃗�𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜑)  

kde 𝜑 ∊ < 0; 2𝜋 >, 𝑿 je obecný bod na kružnici, 𝑨 je střed kružnice, �⃗� a �⃗� jsou 
jednotkové vektory navzájem na sebe kolmé a definující rovinu, ve které leží 
kružnice, 𝜑 je parametr; 
nebo vyjádřit podstavnou hranu jako průnik 2 ze tří následujících možností: 
rovina ve které leží podstavná hrana, povrch koule se středem ve středu díry a 
poloměrem 𝑅 + 𝑙, kde 𝑟 je poloměr díry a 𝑙 délka díry, a povrchu koule se středem 
ve středu podstavné hrany a poloměrem 𝑟.  
Obecná rovnice roviny je: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0  

kde vektor (𝑎, 𝑏, 𝑐) je normálový vektor roviny. Pokud rovina prochází bodem 𝑨 =
[𝑎 ; 𝑎 ; 𝑎 ], tak poté rovnici roviny můžeme vyjádřit jako: 

𝑎(𝑥 − 𝑎 ) + 𝑏(𝑦 − 𝑎 ) + 𝑐(𝑧 − 𝑎 ) = 0  

Dále středy podstavných hran označíme 𝑨𝟏 = [𝑎 ; 𝑎 ; 𝑎 ] a 𝑨𝟐 = [𝑎 ; 𝑎 ; 𝑎 ], a 
střed díry (tj. bod uprostřed mezi 𝑨𝟏 a 𝑨𝟐 označíme 𝑺𝒅 = [𝑠 ; 𝑠 ; 𝑠 ],  pak  

𝑛 = (𝑨𝟏 − 𝑺𝒅)/(𝑙/2) = (𝑛 ; 𝑛 ; 𝑛 )  

je jednotkový normálový vektor k rovinám, ve kterých leží podstavné hrany. 
Rovnice těchto rovin jsou: 

𝑛 𝑥 − 𝑠 −
𝑙

2
𝑛 + 𝑛 𝑦 − 𝑠 −

𝑙

2
𝑛 + 𝑛 𝑧 − 𝑠 −

𝑙

2
𝑛 = 0  

𝑛 𝑥 − 𝑠 +
𝑙

2
𝑛 + 𝑛 𝑦 − 𝑠 +

𝑙

2
𝑛 + 𝑛 𝑧 − 𝑠 +

𝑙

2
𝑛 = 0  

Středová rovnice povrchu koule se středem 𝑆  a poloměrem (𝑅 +  𝑙 ) : 

(𝑥 − 𝑠 ) + (𝑦 − 𝑠 ) + (𝑧 − 𝑠 ) = 𝑅 +
𝑙

4
  

Středové rovnice povrchů koulí se středy 𝐴  a 𝐴 : 
(𝑥 − 𝑎 ) + (𝑦 − 𝑎 ) + (𝑧 − 𝑎 ) = 𝑟   

(𝑥 − 𝑎 ) + (𝑦 − 𝑎 ) + (𝑧 − 𝑎 ) = 𝑟   

Což můžeme s využitím vektoru 𝑛 přepsat: 

𝑥 − 𝑠 −
𝑙

2
𝑛 + 𝑦 − 𝑠 −

𝑙

2
𝑛 + 𝑧 − 𝑠 −

𝑙

2
𝑛 = 𝑅 +

𝑙

4
  

𝑥 − 𝑠 +
𝑙

2
𝑛 + 𝑦 − 𝑠 +

𝑙

2
𝑛 + 𝑧 − 𝑠 +

𝑙

2
𝑛 = 𝑅 +

𝑙

4
  

Musíme ale vzít v úvahu, že podstavné hrany jsou dvě a pomocí funkce Pojezd na 
dotyk zjistíme, že drát se dotkl jedné z nich, ale nevíme které. 
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Pokud si zvolíme k výpočtu například rovnice rovin a rovnice koulí, tak s rovnicemi 
přímky dostaneme při jednom dotyku celkem deset neznámých a pět rovnic. 
Každý nový dotyk generuje nových 5 rovnic a nové 4 neznámé, celkem tedy 
potřebujeme 6 různých dotyků, což vygeneruje celkem 30 rovnic. Tento přístup 
se ale nepodařilo dovést k úspěšnému cíli.  
Můžeme vzít v úvahu, že v předchozím řešení je použito k popisu polohy díry 6 
neznámých, což neodpovídá analýze problému v kapitole 5. Lze ale vzít v úvahu, 
že vektor 𝒏 je jednotkový, a tudíž by se dala použít rovnice pro výpočet velikosti 
vektoru. S touto rovnicí máme tedy při jednom dotyku deset neznámých, ale šest 
rovnic. V tomto případě je tedy potřeba 5 dotyků a celkem vznikne 26 rovnic. Ale 
ani v tomto případě nebylo nalezeno řešení. 
Řešení problému bylo také dočasně zjednodušeno tak, že byl bod 𝑺𝒅 považován 
za známý, a navíc ztotožněný s počátkem souřadnicového systému, což snižuje 
počet potřebných dotyků na tři. Neznámé z rovnic byly vyjadřovány ručně, 
pomocí symbolického toolboxu v programu Matlab a také pomocí částečného 
dosazení a následného vyjádření v Matlabu. Rovnice byly používány v různých 
kombinacích a částečných dosazení. Ruční pokus úspěšný nebyl. Pomocí Matlabu 
bylo možné vyjádřit rovnice pouze, pokud součástí byly rovnice ploch a rovnice 
kulové plochy se středem ve středu díry. Toto řešení má osminásobný výsledek. 
Řešení bylo později v několika verzích (tj. výpočet řešení po různých dosazeních) 
také otestováno ve vytvořeném testovacím prostředí, po nastavení drátu do 
středu díry pomocí algoritmu z mechanického přístupu, ale výsledky byly buď 
nesmyslné, nebo naprosto nepřesné (odchylka v řádu vyšších jednotek, až 
desítek stupňů). 
Samozřejmě se nabízí otázka numerického řešení, kterým by se nutnost 
symbolického vyjadřování rovnic dala obejít. Toto ale nebylo bráno v potaz 
vzhledem k potřebnému následnému převodu algoritmu do NC kódu stroje, který 
je pro náročnější úlohy tohoto typu nevhodný. 
7.3. Mechanický přístup 
Po analytickém přístupu byl zvažován tzv. mechanický přístup, kdy se drát 
postupně dotýká díry a postupně zpřesňuje svoji polohu a natočení pomocí 
vykonávaných Pohybů na dotyk. Zpřesňování je možné teoreticky začít buď 
zpřesňováním pozice, natočení nebo kombinovaně. Byly nalezeny dva způsoby 
tohoto přístupu. 
První způsob zpřesňuje natočení a zároveň s tím, se zpřesňuje i pozice, a to 
následujícím způsobem: 

 Vybereme jednu rovinu, ve které leží drát. Drát v této rovině vykoná Posun 
na dotyk ve vybraném směru kolmém na osu drátu a následně opačným 
směrem, čímž určíme tzv. volnou vzdálenost v tomto směru. Drát se 
posune do středu volné vzdálenosti (tj. do středu pozic, ve kterých se dotkl 
díry). 

 Následně se drát pootočí v dané rovině o předem stanovený (či odhadnutý 
na základě rozměrů díry případně předchozího měření) úhel a znovu 
provede první bod ve stejném směru.  
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 První dva body se opakují, dokud není nalezena největší volná vzdálenost. 
V případě, že se volná vzdálenost zmenšuje, drát se pootáčí opačným 
směrem. Drát se ponechá v natočení, při kterém byla změřena největší 
volná vzdálenost. 

 První tři body opakujeme v jiné rovině (ideálně kolmé na předchozí) 
 Zmenšíme úhel, o který se drát při hledání volné vzdálenosti pootáčí a 

provedeme další iteraci (prohledáváme teď pouze nejbližší okolí předchozí 
polohy největší volné vzdálenosti). 

 Je vhodné vybrat pro tento způsob roviny, které jsou kolmé na rotační osy 
stroje. 

Tento způsob byl otestován v testovacím prostředí. Pro nastavení drátu s chybou 
menší než 0,5° ale bylo potřeba minimálně 150 pohybů, z nichž cca 2/3 byly 
Pohyby na dotyk. Jelikož Pohyb na dotyk je časově náročný, je tento algoritmus 
nepoužitelný, zvláště když by bylo potřeba přesnější nastavení drátu. Otestováno 
bylo více způsobů nastavení a snižování úhlu natočení, ale lepší výsledek nebyl 
dosažen. 
Druhý způsob byl vytvořen až v průběhu seznamování se se strojem v laboratoři, 
kdy bylo zjištěno, že navzdory předpokladům zde funguje i Natočení na dotyk. 
Tento způsob zpřesňuje nejprve pozici a následně natočení 
Pozici můžeme zpřesnit tak, že zajistíme průchod drátu středem díry 𝑺𝒅. Nejprve 
vybereme směr kolmý na osu drátu a tímto směrem použijeme Posuv na dotyk a 
následně opačným směrem, čímž zjistíme v těchto směrech volnou vzdálenost 
v pohybu drátu (dále Volná vzdálenost). Po druhém dotyku drát přesuneme do 
středu obou poloh při dotyku, totéž následně provedeme pro směr, který je kolmý 
k ose drátu i předchozímu vybranému směru. Pokud je směr pohybu drátu 
vybraný tak, že při pohybu drátu se tento pohybuje v rovině, která je rovnoběžná 
s osou díry, stačí jeden průběh popsaného algoritmu a osa drátu bude probíhat 
přímo středem díry. Pokud osa díry není rovnoběžná ani s jednou z rovin, ve 
kterých se drát pohybuje, tak je situace mírně složitější, jelikož se drátem 
předchozím způsobem pouze přiblížíme středu a postup musíme vícekrát 
zopakovat. Na Obr. 19 a 20 jsou modře vyznačeny Pohyby na dotyk a červeně 
pohyb bodu vystředění v jednotlivých iteracích. 

 
Obr.  19.: Schéma vystředění - 1. případ 
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Obr.  20.: Schéma vystředění - 2. případ 

Konvergence polohy drátu ke správné poloze byla zjišťována grafickou cestou 
přímo dle obrázku, kde byly přesně změřeny vzdálenosti bodů v jednotlivých 
iteracích (1 iterace = 2 Pohyby na dotyk s následným vystředěním). Vzdálenosti 
byly zapsány do tabulky. 
Tabulka 1: Vzdálenost drátu od středu díry v jednotlivých iteracích  

iterace 

Směry 
pohybů na 
dotyk 

Vzdálenost 
drátu a 
středu 
díry. [mm] 

0 
počáteční 
stav 2,423 

1 X-, X+ 1,969 
2 Z-, Z+ 1,126 
3 X-, X+ 0,689 
4 Z-, Z+ 0,365 
5 X-, X+ 0,219 
6 Z-, Z+ 0,115 
7 X-, X+ 0,069 
8 Z-, Z+ 0,036 
9 X-, X+ 0,022 
10 Z-, Z+ 0,011 
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Obr.  21.: Konvergence nastavení drátu do středu díry 

Hodnoty byly vykresleny do grafu (Obr. 21) a byla analyzována konvergence 
iterací. Z této analýzy byla vyloučena nultá hodnota, jelikož jí nepředchází žádná 
iterace a tedy nemusí odpovídat trendu zbylých hodnot (ve výjimečném případě 
může). Křivka konvergence iterací je velmi blízká exponenciále, což je dobře vidět 
z grafu a hlavně to potvrzuje vysoká hodnota koeficientu 𝑅 . 
Dále je potřeba nalézt střed díry, což se provede natočením drátu téměř na dotyk 
a následně se drát vystředí pomocí dvou posuvů na dotyk ve směrech kolmých 
na pohyby v předchozím kroku. Pokud už je drát natočený téměř na dotyk, natočí 
se opačným směrem, abychom získali druhou polohu drátu, při které prochází 
středem. Pomocí této polohy a polohy z první části algoritmu se vypočte střed 
díry. Použije se při tom popis poloh drátu rovnicemi přímek. 
Následně se ve dvou na sebe kolmých rovinách vyrovná úhlová poloha drátu. 
Vybere se první rovina a použije se funkce Natočení na dotyk, v obou směrech ve 
vybrané rovině a se středem otáčení ve středu díry. Drát se poté natočí do středu 
těchto poloh. Následně proběhne to samé v rovině, která je kolmá na předchozí 
vybranou rovinu a ve které zároveň leží aktuálně osa drátu. Tyto roviny se vyberou 
s ohledem na možnosti rotačních os stroje. 
Tento algoritmu se zdál být vhodný pro použití na stroji. Ale během pokračujícího 
seznamování se se strojem byly zjištěny dva problémy. První vznikl při hledání 
středu díry, kdy při vystředění drátu vzniká veliká chyba vlivem malého úhlu mezi 
osou drátu a směrem Pohybu na dotyk. Velikost chyby nebyla měřena, ale chyba 
byla jasně viditelná okem (až cca 10 mm v testované konfiguraci). Druhým 
problémem bylo, že nelze drátem otáčet kolem libovolného bodu do dotyku. Sice 
jde zkombinovat kruhovou interpolaci (kódy G002 a G003) s otáčením, takže se 
drát otáčí kolem libovolného bodu, ale toto už nejde zkombinovat s Pohybem na 
dotyk (G080). Oboje bylo zjištěno několika pokusy, jelikož ani jedna možnost není 
zmíněna v návodu s G kódy [14]. Příklad zápisu kruhové interpolace s otáčením:  
G02 M06 X[0] Y[4] I[-4] J[0] U[90]; 

y = 3,6527e-0,574x

R² = 0,9993
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G02 je pohyb s obráběním, M06 vypne obrábění, X a Y jsou absolutní souřadnice 
koncového bodu pohybu, I a J inkrementální souřadnice středu (tj. souřadnice 
vzhledem k aktuální poloze) a U je úhlová souřadnice [14]. Vzhledem 
k přeurčenosti tohoto příkazu může být potřeba jednu souřadnici dopočítat ze 
zbylých, jelikož se musí rovnat vzdálenost mezi koncovým bodem a středem a 
vzdálenost mezi počátečním bodem (poloha před započetím tohoto pohybu) a 
středem. Úhel natočení rotační osy musí také odpovídat úhlu oblouku, který 
provádíme kruhovou interpolací. 
7.4. Kombinovaný přístup 
U kombinovaného přístupu je využita část postupu mechanického přístupu, 
analytický výpočet středu díry a následně relativně jednoduché nalezení 
správného natočení. Toto bude níže podrobněji rozepsáno. 
7.4.1. První část 
Nejprve je zajištěn průchod drátu středem díry 𝑺𝒅, tak jak je to popsáno v bodech 
na začátku podkapitoly 7.3. (Obr. 22) 
7.4.2. Druhá část 
Následně byl vypočítán střed díry. Vybere se rovina, ve které leží drát a v níž 
můžeme použít funkci Natočení na dotyk. V této rovině bude probíhat celá 
střední část seřízení drátu kombinovaným přístupem. Nejprve je zapsána 
aktuální poloha drátu (po provedení předchozího bodu), což je první poloha 
drátu, ve které drát prochází středem díry. Následně je drát pootočen jedním 
směrem o úhel ω, zvolený tak, aby se drát nedotýkal díry (maximální velikost úhlu 
ω je nejprve přibližně zjištěna Natočením na dotyk).  
Použijeme funkci Posun na dotyk ve směru a následně proti směru, který je 
rovnoběžný se zvolenou rovinou a kolmý na počáteční polohu drátu. Drát se 
nastaví do středu poloh, ve kterých byl zjištěn dotyk a daná poloha a zjištěná 
Volná vzdálenost se zapíše.   
Poté se drát natočí o úhel ω‘ (zvolený stejným způsobem jako ω, ale v opačném 
směru) vůči původní poloze druhým směrem a provede se znovu předchozí 
odstavec. Zapíše se tedy třetí poloha. 
Vybere se první zapsaná poloha a zapsaná poloha při natočení, u kterého byla 
zjištěna kratší volná vzdálenost, čímž se vyberou polohy, před jejichž nastavením 
se drát dotkl díry ve stejných místech. Před nastavením zbylé polohy se drát mohl 
dotknout jiných částí díry. (Toto bylo považováno z neznámého důvodu za 
důležité, ale pravděpodobně vlivem předchozích neúspěšných pokusů o 
vytvoření kombinovaného algoritmu.) Z těchto dvou vybraných poloh se pomocí 
rovnic přímek (totožných s osou drátu ve vybraných polohách) vypočítá střed díry 
𝑺𝒅, což je průsečík těchto přímek. Střed drátu se přesune na střed díry. (viz 
schéma na Obr. 23) 
7.4.3. Třetí část 
V této části se zjistí natočení osy díry. Nejprve se vybere první osa otáčení drátu 
tak, aby tato procházela vypočteným středem díry. K této ose se použije funkce 
Natočení na dotyk oběma směry a následně se drát natočí do středu těchto 
poloh. Poté se zvolí druhá osa otáčení, která také prochází vypočteným směrem 
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díry, je kolmá na první osu otáčení a ideálně i na drát. K druhé ose se také použije 
oběma směry Natočení na dotyk a drát se následně natočí do středu polohy při 
dotyku. (Obr. 24 a 25) 
Po této části by měla osa drátu být téměř ztotožněna s osou díry. Funkčnost 
tohoto algoritmu byla vyzkoušena v testovacím prostředí v programu Matlab a 
byla zvolena pro reálný test na stroji. Na Obr. 26 je diagram tohoto algoritmu.  

 
Obr.  22.: Znázornění pohybů drátu při počátečním vystředění 

 
Obr.  23.: Drát v jednotlivých 

natočeních a při dotycích v těchto 
natočeních 

 
Obr.  24.: Srovnání úhlu pomocí naklápěcí osy N 

 
Obr.  25.: Srovnání úhlu pomocí rotační 

osy C 
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Obr.  26.: Diagram algoritmu zvoleného pro aplikaci na stroji 
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8. Testy a optimalizace algoritmu na stroji pro 4 osy   
Vzhledem k tomu, že na stroji ve školní laboratoři byla zatím jen tři posuvové a 
jedna rotační osa, tak testování bylo zahájeno pouze pro tyto čtyři osy. Test pro 
čtyři osy není z hlediska kvality omezen oproti testu pro pět os, jelikož pátou osu 
(druhou rotační) je potřeba využít až v posledním kroku, bez kterého lze 
vyhodnotit funkčnost algoritmu. Testy na stroji na počátku probíhaly po částech, 
jelikož na počátku testů probíhalo praktické seznamování se s NC kódem a 
funkcemi stroje. Při testech byla nejprve zjišťována funkčnost celého algoritmu a 
teprve poté přesnost. 
8.1. Příprava pro testy 
8.1.1. Testovací obrobek 
Pro účely testování algoritmu byl vyroben testovací obrobek, což je hliníkový 
kvádr, ve kterém je vyvrtaná a vystružená díra o průměru 6 mm s tolerancí H7. 
Díra je kolmá na obě plochy, kde končí, a je dlouhá 15 mm. Ze strany kvádru je 
šikmo do díry proříznutá díra umožňující snadné umístění drátu do díry bez 
nutnosti jej vždy povolit a znovu napnout, tj. drát se nemusí provlékat dírou, 
umístí se do díry napnutý. Naříznutí je provedeno šikmo tak, aby neovlivňovalo 
test algoritmu (až na specifické počáteční polohy drátu, kterých je třeba se při 
testu vyvarovat). Obrobek byl při testu sevřen do malého svěráku a s ním ve stroji 
připevněn pomocí magnetického stolku (Obr. 27 a 28). 

Obr.  27.: Svěrák s upnutým testovacím obrobkem Obr.  28.: Testovací přípravky na stroji 

 
8.1.2. Testovací přípravek 
Do nástavce upevněného v rotační hlavě stroje byl upevněn hliníkový odřezek 
přibližně o tvaru U, mezi jehož ramena byl napnut řezací drát o průměru 0,1 mm. 
Tento přípravek při testování algoritmu dobře napodobuje drátořez, jelikož při 
nastavování drátu do středu díry není potřeba, aby se drát odvíjel, ale musí být 
napnutý. Drát přiléhá k ramenům přípravku zespodu, a volná délka drátu mezi 
rameny je 73,5 mm. (Obr. 28 - 30) 
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Obr.  29.: Měření na kuličce – pohled ze strany 

 

 
Obr.  30.: Měření na kuličce – šikmý pohled 

 
8.1.3. Změření natočení drátu 
Pro test algoritmu potřebujeme znát natočení drátu, což provedeme pomocí 
přesné referenční kuličky. Kulička má průměr 2 mm a je upevněna na konci 
stojánku, který se uchytí na magnetický stolek ve stroji.  
Drát byl nejprve vizuálním odhadem natočen ve směru osy Y stroje (při 
promítnutí do roviny XY). Počátek kartézského souřadnicového systému byl 
nastaven přibližně do osy drátu v místě, kde se začíná dotýkat zadního ramene 
testovacího přípravku. To samé místo, ale u zadního ramene tedy v místě y=73,5 
mm. Měření bylo prováděno v místech y=2 mm a y=71,5 mm. Místa byla zvolena 
co nejdále od sebe pro zlepšení přesnosti, ale zároveň tak, aby ramena přípravku 
nepřekážela při měření kuličce. 
V obou místech byla změřena nejprve poloha v ose Z. Následně se drát přiblížil, 
ke kuličce ve směru osy X z obou stran a byla zapsána hodnota osy X a poté byla 
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z obou přiblížení vypočtena střední hodnota. Ze středních hodnot byl dle 
rovnice… vypočten úhel 𝛾mezi osou Y a osou drátu. 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡
𝑥 − 𝑥

𝑦 − 𝑦
  

kde 𝑥  a 𝑥  jsou střední hodnoty zapsaných poloh v ose X v obou místech, 𝑦  a 𝑦  
jsou polohy obou měření na ose Y. Po změření a nastavení drátu směrem osy Y 
bylo provedeno kontrolní měření úhlu předešlým způsobem, změřená hodnota 
odchylky drátu v rovině XY byla pod deseti úhlovými vteřinami. 
8.1.4. Změření excentricity drátu 
Osa drátu na testovacím přípravku neprotíná rotační osu stroje, ale je k ní 
mimoběžná. Při výpočtech a případně při požadavku otáčení drátu kolem osy 
protínající osu drátu je potřebné znát nejkratší vzdálenost rotační osy stroje k ose 
drátu. Toto bylo změřeno také pomocí referenční kuličky. Nejprve, se drát přiblížil 
na dotyk ke kuličce v ose X ve dvou místech jako v předchozí podkapitole, ale 
pouze z jedné strany, následně se otočil o 180° a přiblížil se ve stejných místech 
drátu ke kuličce z druhé strany. Z poloh drátu v ose X byl v každém místě 
vypočítán rozdíl a oba rozdíly byly zprůměrovány. Excentricita byla vypočtena dle 
vzorce: 

𝑒 =
∆�̅� − 𝐷 − 𝑑

2
=

61,5365 − 2 − 0,1

2
= 29,7183 mm  

 
8.2. Nepřesnosti při dotyku drátu 
Pro zjištění velikostí nepřesností způsobených při dotyku drátu obrobku byl 
navržen experiment s referenční kuličkou. 
8.2.1. Princip a cíl experimentu 
Hlavním cílem experimentu je zjistit jednak opakovatelnost měření a jednak 
přesnost měření. Dalším cílem je zjištění vlivu polohy bodu dotyku na drátu. 
Očekávány jsou větší nepřesnosti uprostřed drátu, kde stejné síle působící na 
drát odpovídá větší průhyb drátu. 
Pro zjištění opakovatelnosti je nutné provést několik měření za stejných 
podmínek ve stejném bodě. Pro detekci případné závislosti přesnosti na poloze 
bodu měření ve směru osy drátu. Jelikož není známa přesná poloha drátu 
nezávisle na přesnosti měření, je potřeba dotknout se drátem referenční kuličky 
ze dvou protilehlých směrů. Poté pomocí poloměru drátu a poloměru kuličky 
můžeme zjistit případnou systematickou chybu měření nezávislou na poloze 
bodu měření ve směru osy drátu. 
Realizace byla navržena tak, že se drát dotýká referenční kuličky podobně jako 
při měření úhlové odchylky drátu od osy Y. Drát se ale tentokrát dotkne kuličky 
ze stran (posuv v ose X) a se shora (posuv v ose Z) v jedenácti různých 
souřadnicích ose Y, pravidelně rozmístěnými po celé délce drátu.  Posuv v ose Z je 
přidán pro případ větší výchylky drátu ve směru této osy, což by ovlivnilo měření 
ve směru osy X superpozicí obdoby kosinové chyby (Obr.  31), teoretická hodnota 
této chyby byla vynesena do grafu (Obr.  32). Při každém měření se tedy drát 
dotkne kuličky třicet třikrát. Drát byl u dříve (viz předcházející kapitoly) srovnán 
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rovnoběžně s osou Y v rovině XY, ale v rovině YZ je drát mírně natočen, ale to bez 
druhé rotační osy nelze kompenzovat (přeupnutí přípravku s drátem není 
vzhledem k přesnosti ručního upínání uvažováno). Při měření ve směrech Y+ a Y- 
byla tedy hodnota Z upravována podle předem změřené směrnice. Pro zjištění 
opakovatelnosti bylo navrženo provedení měření desetkrát. 

 
Obr.  31.: Ovlivnění měření nepřesnou polohou v ose Z 

 
Obr.  32.: Chyba měření v závislosti na odlišnosti polohy drátu v ose Z oproti očekávané poloze 

První měření probíhalo tak, že se nastavila právě měřená hodnota na ose Y a 
následně se drát dotkl ze tří stran kuličky, toto bylo prováděno ručně pomocí 
ovladače a samostatných příkazů zadávaných na stroji. Naměřené hodnoty byly 
ručně zapisovány. Tento způsob měření je ale časově velmi náročný (všechna 
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měření celkem několik hodin) a náchylný na lidskou chybu ať už při zapisování, 
nebo při opakovaném zadávání velmi podobných příkazů. Proto byl vytvořen 
program, kterým je měření provedeno automaticky a hodnoty jsou zapisovány 
do proměnných. 
Pomocí vytvořeného programu „TEST_PRUHYBU_DRATU_SMERNICE.NC“ 
(Příloha 10) byly změřeny tři měření, během nichž ale došlo celkem v osmnácti 
Pohybech na dotyk k chybě, která je indikována na obrazovce stroje hláškou 
„Detekován kontakt při odjetí na specifikovanou vzdálenost“. Toto nastane při 
pokusu o detekci místa kontaktu, kdy se drát přiblíží na dotek k obrobku a dvakrát 
poodjede na nastavenou vzdálenost (vzdálenost byla nastavena na 0,05 mm) a 
znovu se přiblíží na dotek, ale už minimální rychlostí pro nastavení přesné pozice 
při dotyku. Na drátu pravděpodobně může být například prachová částice, nebo 
vrstvička oxidu. Drát se dotkne této částice nebo oxidu vodivé spojení nastane 
až po popojetí, kdy se tlakem drátu částice odstraní nebo se promáčkne 
zoxidovaná vrstva a nastane kontakt, po vrácení se na specifikovanou vzdálenost 
už nic kontaktu nebrání a stroj ohlásí chybu. 
Tato tři měření byla ponechána jako pokusná s poznatkem, že je potřeba pečlivě 
dbát na čistotu povrchů drátu i kuličky (případně obrobku). Experiment proběhl 
tedy znovu od prvního měření s tím, že před každým měřením byly drát i kulička 
ofouknuty stlačeným vzduchem a potřeny olejem používaným při obrábění na 
tomto stroji. Během všech 10 následných měření došlo pouze ke třem hlášením 
předchozí chyby a toto opatření bylo následně využito i u další testů. 
8.2.2. Výsledky měření a vyhodnocení 
Výsledky byly zapsány do tabulek, z nichž tabulka pro první měření je zde 
uvedena. 
Tabulka 2: Změřené hodnoty pro první měření 

Číslo 
polohy 
 [-] 

Poloha v 
ose Y 
[mm] 

Měření ve 
směru Z- 
[mm] 

Měření ve 
směru X- 
[mm] 

Měření ve 
směru X+ 
[mm] 

1 2 0,0492 1,0452 -1,0523 
2 7,15 0,0701 1,0463 -1,0518 
3 12,3 0,0889 1,0466 -1,0515 
4 17,45 0,1114 1,0464 -1,0519 
5 22,6 0,1311 1,0332 -1,0658 
6 27,75 0,1442 1,0557 -1,0434 
7 32,9 0,1589 1,0486 -1,0519 
8 38,05 0,1865 1,0431 -1,0569 
9 43,2 0,2068 1,0437 -1,0552 
10 48,35 0,2207 1,0444 -1,0542 
11 53,5 0,2493 1,0402 -1,058 

U hodnot měřených ve směru Z- byly hodnoty následně upraveny podle směrnice 
měření, tj. o těchto hodnot byla odečtena očekávaná poloha bodu dotyku. U 
všech měření ve směrech osy X byla vypočítána poloha osy drátu tak, že se od 
jednotlivých průměrů měření odečetl (směr X-) nebo přičetl (směr X+) poloměr 
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drátu a poloměr osy. Tyto hodnoty byly vyneseny do grafů (Obr. 33 - 35) a 
analyzovány. 

 
Obr.  33.: Poloha bodu dotyku ve směru Z- oproti očekávané poloze 
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Obr.  34.: Poloha osy drátu měřená ve směru X+ 

 
Obr.  35.: Poloha osy drátu měřena ve směru X- 

Na první pohled je vidět odlišnost ve třetím měření, kdy jsou ve směru X+ a X- 
v nižších hodnotách osy Y hodnoty posunuty v kladném směru osy X. Toto je 
možno dát do souvislosti s hlášením chyby „Detekován kontakt po odjetí na 
specifikovanou vzdálenost“ ve třetím měření, ve směru X- v první pozici na ose Y. 
(Druhá dvě hlášení této chyby z celkových tří proběhla v první měření ve směru Z- 
v třetí a desáté pozici na ose Y a nezdá se, že by měla vliv na výsledky.) Vzhledem 
k posunu v obou směrech osy X je pravděpodobné, že došlo k posunu drátu vůči 
napínacímu rámu. V případě, že by byl posun hodnot patrný pouze v jednom 
směru dalo by se usuzovat, že na referenční kuličce je nečistota, která v průběhu 
měření přestala mít vliv (odpadnutí, odsunutí). 
Další výrazné hodnoty jsou vidět v šestém měření ve třetí poloze na ose Y ve 
směrech Z- a X- a v desátém měření v sedmé poloze na ose Y ve směru X-. Tyto 
hodnoty mohou být způsobeny pravděpodobně nevodivou nečistotou na drátu. 
Při vyhodnocení je také nutno zkontrolovat vliv odlišnosti reálné polohy drátu 
v ose Z, oproti očekávané poloze při měření (viz předchozí podkapitola). 

 
V grafu na Obr.  32 můžeme vidět, že do hodnoty 20 μm je chyba vlivem odlišnosti 
polohy v ose Z pod 0,2 μm, což můžeme považovat za zanedbatelné. Tuto mez 
přesahuje pouze hodnota v 6. měření třetí na ose Y, jejíž vliv na výkyv hodnoty ve 
směru X- může být 1 μm, ale výkyv je cca 1,5 μm.  Toto a nepatrný vliv ve směru 
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X+ přidává váhu předchozí domněnce, že tyto výkyvy jsou způsobeny nečistotou 
na drátu. 
V grafech mají všechny křivky přibližně stejný tvar ve všech měřeních mimo třetí 
měření. Tvar těchto křivek tedy není náhodný, a lze jej vysvětlit tím, že 
opakovatelnost měření, je výrazně vyšší než tvarová nepřesnost drátu (např. 
znatelné ohnutí při nedostatečném vyrovnání a napnutí drátu).  
V plánu bylo také určení opakovatelnosti měření v jednom bodě, ale vzhledem 
k tomu, že oproti sobě nejsou posunuty jednotlivé body, ale i celé křivky, zjištěná 
opakovatelnost v tomto měření neukazuje na opakovatelnost měření v jednom 
bodě, ale spíše na kvalitu přípravku simulujícího drátořez, jelikož byla 
pravděpodobně mírně změněna poloha drátu v přípravku během očišťování 
tlakovým vzduchem a potření olejem mezi jednotlivými měřeními.  
Kvůli tomuto byla provedena ještě měření ve třech bodech, kde jednotlivé dotyky 
následovaly těsně po sobě bez jakéhokoli očišťování, či olejování. Jednotlivá 
měření byla naprogramována v krátkém dočasném programu přímo na stroji, kdy 
byla nastavena výchozí poloha na ose X, následoval posuv na dotyk, odjetí drátu 
z dotyku o 0,5 mm při vypnuté detekci dotyku a poté rychloposuvem návrat do 
výchozí pozice. Tato měření byla cca po deseti v sadách, mezi kterým byl časový 
rozestup cca 10 sekund pro znovuspuštění programu. Body byly umístěny na 
kraji drátu, uprostřed a poté v jedné čtvrtině drátu. V krajním bodě ale bylo 
provedeno pro porovnání i měření s očištěním a potřením drátu olejem mezi 
jednotlivými dotyky. Bohužel, toto měření proběhlo s jiným drátem a v menším 
počtu, jelikož se drát po několikerém čištění a olejování přetrhl a při druhém 
pokusu také. Měření byla vynesena do grafů (Obr.  36 - 42). 
Nejprve bylo zjišťováno, zda má na měření vliv osvětlovací lampička, která 
pocitově „hřeje“. Měření proběhlo 50 s rozsvícenou lampičkou a následně 50 se 
zhasnutou. Z grafu je vidět zřetelný vliv lampičky na měření. Pro vizuální kontrolu 
měření byla lampička ponechána rozsvícená, ale nasměrována mimo drát a 
referenční kuličku. Svítila i mezi jednotlivými typy měření, aby soustava byla 
ponechána v ustáleném stavu. 
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Obr.  36.: Měření s rozsvícenou a následně zhasnutou lampičkou 

V grafech jednotlivých typů měření lze zjistit, závislost na čase. V úvahu připadá 
teplotní ovlivnění, ale to u testu s lampičkou bylo méně než 3 μm, ale u měření na 
kraji drátu je to až 20 μm během přibližně stejně dlouhého časového intervalu 
(také padesát měření), a navíc během tohoto měření došlo i k výraznému 
poklesu. Je také možné, že některou časovou závislost mohla způsobit nečistota 
na drátu, či měřící kuličce, ale konkrétní příčina nebyla určena.  
Měření ve středu drátu a v jedné čtvrtině drátu jsou v rozmezí 1 μm respektive 1,5 
μm, což je méně než přesnost stroje (2 μm). 
 

 
Obr.  37.: Graf měření s očišťováním drátu 
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Obr.  38.: Graf měření na kraji drátu 

 
Obr.  39.: Graf měření v 1 čtvrtině drátu 

 
Obr.  40.: Graf měření ve středu drátu 
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Obr.  41.: Krabicový diagram u čtyř provedených měření 

 
Obr.  42.: Detailní krabicový diagram pro dvě měření 
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Z předchozího lze vyvodit, že nejstabilnější měření je uprostřed drátu. Na krajích 
rozsah hodnot měření převyšuje přesnost stroje, a to i s vyloučením odlehlých 
hodnot. Toto může být způsobeno nepravidelným prohýbáním drátu při dotyk na 
kraji, možnou deformací drátu při dotyku, nečistotou (může vysvětlovat odlehlé 
hodnoty), či nedokonale hladkou drážkou, přes kterou je drát napínán. 
8.3. Přepsání algoritmu do NC kódu 
Algoritmus byl přepsán celý do NC kódu, ale vlivem přehlédnutí a nedokonalého 
sžití se s kódem bylo vytvořeno více chyb (syntaxe a nesprávné převedení částí 
algoritmu), a proto bylo provedeno nejprve testování části, kde je zajištěn 
přibližný průchod drátu středem díry. Tato část byla nazvána Drát na střed. 
U každého testovaného kódu byly, hlavně pro přehlednost, vypsány použité 
proměnné a konstanty a v komentáři byl připsán jejich význam. Do konstant 
(např. excentricita drátu) byla na začátku zapsána jejich hodnota a proměnné 
byly vynulovány. U všech testů byla v počáteční poloze osa drátu rovnoběžná 
s osu Y stroje, což v reálném použití nevadí ani v případě, kdy obrobek nejde 
upnout tak, aby drát v předvrtané díře byl rovnoběžný s osou Y stroje, jelikož stroj 
může pracovat i s pootočeným souřadným systémem.  V prvních testech nebyl 
používán rychloposuv, ale z důvodu bezpečnosti před otestováním správnosti 
kódu byl používán pouze Pohyb na dotyk. 
8.4. Algoritmus Drát na střed 
Algoritmus pro nastavení drátu tak, aby procházel středem díry byl 
naprogramován podle principu uvedeném výše. Algoritmus se skládá ze 4 
stejných částí, ale provedených střídavě pro směry osy Z a osy X. První část pro 
směr osy Z je dále uvedena ve funkční verzi.  
Princip je patrný z komentářů. Sekvence tří řádků po zapsání polohy v dotyku, je 
zde kvůli nemožnosti odjet drátem z dotyku bez vypnutí detekce dotyku (funkce 
M05). Jelikož ale není vhodné pohybovat drátem při vypnuté detekci dotyk, je 
tento pohyb pouze krátký, aby při špatném, např. opačném pohybu nedošlo 
k přetržení drátu nebo hůře ke kolizi přípravku a obrobku. Při testování toto 
opatření nejednou zabránilo přetržení drátu. Části kódu s proměnnou H099 jsou 
zde pro průběžné zapisování vybraných hodnot pro případnou kontrolu při 
hledání chyby v kódu nebo algoritmu.  
G90 (ABSOLUTNI SOURADNY SYSTEM); 
G80 Z+ (POSUN NAHORU NA DOTYK); 
G83 Z017 (ZAPIS POLOHY); 
G91(INKREMENTALNI SOURADNY SYSTEM); 
G00 M05 Z-.5 (ODJETÍ Z DOTYKU); 
G90; 
; 
H099=100; 
G83 Z[H099]; 
G80 Z- (POSUN DOLU NA DOTYK); 
G83 Z018 (ZAPIS DRUHE POLOHY); 
G91; 
G00 M05 Z+.5; 
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G90; 
; 
H099=[H099+1]; 
G83 Z[H099]; 
H019=[H017-H018]/2 (VYPOCET STREDU POLOH); 
G91 (INKREMENTALNI SOURADNY SYSTEM); 
G80 ZH019 (POSUN DO STREDU POLOH); 
H099=[H099+1]; 
G83 Z[H099]; 

8.5. Algoritmus s nastavením úhlu 
Druhá část algoritmu byla napsána podle principu uvedeného v kapitolách 5.4.2. 
a 5.4.3. Zde se vyskytly problémy. Některé dílčí výsledky vycházely přesně o 4 
řády jinak, než by měly. Se zápisem podmínky IF si stroj neporadil. A byl zde také 
už dříve zmíněný problém s tím, že Natočení na dotyk nefunguje při natáčení 
kolem libovolného bodu. 
Výsledky vycházející o 4 řády jinak byly nakonec vysvětleny nastavením stroje. 
Stroj totiž v daném nastavení počítá s čísly s posunutou desetinnou čárkou o 4 
řády a po vypočtení výsledku desetinnou čárku u výsledku vrátí zpět o 4 řády. 
Toto není problém při sčítání a odečítání, ale po násobení a dělení je ve 
výsledném čísle desetinná čárka posunutá o 8 řádů. V následujících rovnicích jsou 
uvedeny příklady sčítání a násobení na stroji v daném nastavení: 

4 + 2 → 0,0004 + 0,0002 = 0,0006 → 6  

4 ∙ 2 → 0,0004 ∙ 0,0002 = 0,00000008 → 0,0008  

Problém s podmínkou s podmínkou IF byl vyřešen správným zápisem na základě 
manuálu [14].  
U problému s natáčením bylo vyzkoušeno, zda se nevyřeší iterací, tj. že vystředění 
úhlu proběhne pro bod natáčení, který je dostupný. Po tomto částečném 
vystředění bude bod na ose drátu, který je nejblíže rotační ose stroje přesunut do 
středu díry a následně proběhne znovu vystředění. Tento způsob ale problém 
uspokojivě nevyřešil, a navíc narostl počet pohybů drátu. 
Nakonec ale bylo zjištěno, že úhel natočení lze vypočítat i z dat, která už máme, a 
to dokonce bez zjišťování středu pozice středu díry. 
Úhel natočení lze vypočítat dle následujícího způsobu. Pro názornost je použit 
obrázek (Obr.  43.), který znázorňuje díru v poloze, kdy osa díry je leží v rovině 
náčrtku, tj. v rovině, ve které se pohybuje drát. V případě, že osa díry neleží v této 
rovině, tak strany obdélníku představující řez dírou přejdou v části elipsy, ale 
body dotyky budou i nadále tvořit obdélník. Toto platí vždy když střed díry leží 
v dané rovině, což je zajištěno předchozím algoritmem. Nastavení úhlu proběhne 
v rovině kolmé na rotační osu. Červeně je zde drát v poloze po nastavení do 
středu díry, modře jsou zobrazeny polohy drátu po vystředění v natočení o úhel 
𝜑. 
Vzdálenost 𝑐 je vzdálenost podstavné hrany od středu díry, 𝑎1 je polovina tzv. 
volné vzdálenosti při původním natočení drátu, 𝑎2 a 𝑎3 jsou poloviny volné 
vzdálenosti při jednotlivých natočeních. Ostatní hodnoty jsou znatelné z obrázku. 
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𝜔 je poté orientovaný úhel, o který je potřeba natočit drát, aby byl rovnoběžný 
s osu díry. 

𝑏 =
𝑎 − 𝑎

𝑡𝑔(𝜑)
  

𝑐 = 𝑎 + 𝑏    

𝑏 =
−𝑎 𝑡𝑔 (𝜑′) + 𝑡𝑔 (𝜑′)𝑐 − 𝑎 + 𝑐

𝑡𝑔 (𝜑′) + 1
  

𝑎 = 𝑐 − 𝑏    

 𝜑 + 𝜓 = atan
𝑎

𝑏 
  

𝜑 + 𝜓 = atan
𝑎

𝑏
  

𝜔 =
 𝜑 + 𝜓 − 𝜑 − 𝜓

2
  

 

 
Obr.  43.: Schéma pro výpočet natočení osy díry 
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Výpočet je potřeba začít z levé strany obrázku, kde máme známou vzdálenost 𝑎  
a 𝑎 . Na opačné straně známe pouze vzdálenost 𝑎 . Pokud je díra oproti drátu 
natočená druhým směrem, výpočet se začne z druhé strany, což se ošetří 
podmínkou na základě zjištění, jak moc lze drát natočit jedním či druhým 
směrem (zjištění tohoto úhlu je vzhledem ke středu otáčení při Natočení na dotyk 
mimo drát pouze přibližné). 
Po natočení do správného směru je potřeba drát v této rovině znovu vystředit, 
což lze provést buď Pohybem na dotyk ve dvou směrech a návratem do středu 
poloh při dotyku, nebo přímo posunem do správné polohy po výpočtu středu díry 
pomocí dvou vystředěných poloh drátu v různých úhlech popsaných rovnicemi 
přímky. 
(Obdobným způsobem se provede nastavení správného úhlu natočení v rovině 
kolmé na předchozí, pokud je dostupná naklápěcí ose, výpočet je ale jednodušší.) 
Algoritmus je celý uvedený v příloze (Příloha 9). Zde pouze pro příklad uvedeme 
podobu výše uvedených rovnic v NC kódu, kde je vidět i kompenzace problému 
s posunem desetinné čárky a změněnou část algoritmu oproti původně 
navrženému. V kódu si lze povšimnout nahrazení funkce tangens podílem sinu a 
cosinu. Stroj v daném nastavení zvládne použít funkce sinus, cosinus a 
arkustangens, ale nezvládne použít arkussinus, arkuskosinus a tangens. Na Obr. 
44 je také diagram úpravy algoritmu pro stroj, zde už ve verzi i pro naklápěcí osu. 
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H026=10000*H020/2.0; 
H027=10000*SIN[H026]/COS[H026]; 
H028=-10000*H021/2.0; 
H029=10000*SIN[H028]/COS[H028]; 
H030=[[H019-H016]/H028]*10000; 
H031=SQRT[H019*H019/10000+H030*H030/10000]; 
H032=10000*[-
H013*H027/10000+SQRT[H027*H027*H031*H031/1000000000000-
H013*H013/10000+H031*H031/10000]]/[H027*H027/10000+1.0]; 
H036=SQRT[H031*H031/10000-H032*H032/10000]; 
H033=ATAN[H036/H032*10000]; 
H034=ATAN[H019/H030*10000]; 
H035=10000*[H033-H034]/2.0; 
Algoritmus byl otestován na stroji s výše zmíněným přípravkem a testovacím 
obrobkem. Provedení celého algoritmu trvalo 6 min a 45 s. Následně proběhla 
analýza (viz příloha) kódu, kde bylo zjištěno, jakým způsobem lze tento čas 
zkrátit. Jelikož tento pokus proběhl ve verzi algoritmu, kde téměř všechny pohyby 
ještě byly prováděny Pohybem na dotyk, byl tento pohyb všude, kde to bylo 

 
Obr.  44.: Diagram úpravy algoritmu pro stroj (verze s naklápěcí osou) 
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možné, nahrazen rychloposuvem. Rychloposuv byl uplatněn i tam, kde je sice 
nutný Pohyb na dotyk, ale kde z předchozích kroků lze určit, že v části dráhy 
tohoto konkrétního pohybu určitě dotyk neproběhne. Toto lze využít například 
v části algoritmu, kde probíhají iterace vystředění drátu, tak aby procházel 
středem díry. Zde víme, že v každé další iteraci ve stejném směru, je vždy dráha 
drátu z prvního dotyku do druhého delší než v předchozí iteraci v tomto směru. 
Tudíž lze na vzdálenosti z předchozí iterace použít rychloposuv a na zbytek 
vzdálenosti Pohyb na dotyk. Po této úpravě byl čas provedení celého algoritmu 
se stejnou konfigurací (tj. poloha drátu a díry) 4 min a 18 s. Tento čas je pořád 
dosti dlouhý, ale nebyl nalezen žádný způsob na jeho zkrácení na úrovni 
algoritmu. Cestou k mírnému zkrácení času by mohla být změna nastavení stroje 
(např. rychlost při Pohybu na dotyk), ale je otázka, jak velký vliv by to mělo na 
přesnost zjišťování polohy při dotyku, případně na náchylnost k přetržení drátu 
při špatném kontaktu při dotyku. 
Po provedení algoritmu nastala otázka, jak zjistit přesnost nastavení drátu. 
Přesnost pozice drátu (tj. správné polohy z hlediska lineárních os) lze zjistit 
jednoduše pomocí Posuvu na dotyk ve čtyřech směrech kolmých na drát. 
Vzdálenost do dotyku by měla být vždy pro dva protilehlé směry stejná. Tato 
vzdálenost by při správném úhlu natočení po provedení algoritmu s použitím pěti 
pohybových os měla být stejná pro všechny směry. Pokud nechceme porovnávat 
vzdálenosti do dotyku ve všech směrech, ale stačí nám protilehlé, nemusí být ani 
tyto směry kolmé na drát, pokud je ale zvolen směr příliš odlišný od kolmého, 
narůstají nepřesnosti vlivem šikmého Pohybu na dotyk. Chybu polohy zjistíme 
jako polovinu rozdílu vzdáleností v protilehlých směrech. 
 
Tabulka 3.: Chyby určení pozice 

Hodnota na ose na 
počátku nebo při dotyku 

Vzdálenost od počátku 
měření k dotyku 

Chyby určení pozice 
lineární osy 

X0 [mm] -0,9139         
X- [mm] -3,9395 ΔX- [mm] 3,0256     
X+ [mm] 2,1292 ΔX+ [mm] 3,0431 Xe [mm] 0,0088 
Z0 [mm] -1,1747         
Z- [mm] -4,1280 ΔZ- [mm] 2,9533     
Z+ [mm] 1,7654 ΔZ+ [mm] 2,9401 Ze [mm] 0,0066 

  
Chyba pozice ve směru osy X je vzhledem k měřeným možným průhybům drátu 
a přesnosti stroje zanedbatelná. Chyby pozice ve směru osy Z je větší, ale zde je 
problém, že úhel drátu se nastavoval pouze v rovině XY a mezi rovinou a osou 
drátu je nenulový úhel, tato chyba tedy mohla vzniknout při závěrečném posunu 
drátu podél jeho osy v rovině XY. Toto by šlo odstranit závěrečným vystředěním 
drátu ve směru osy Z, ale ve variantě se dvěma rotačními osami by nemělo být 
potřeba, jelikož zmiňovaný úhel by se algoritmem vyrovnal. 
Kontrola úhlu by byla jednoduchá v případě, že by šlo použít Natočení na dotyk 
kolem zjištěného středu díry. 
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9. Návrh naklápěcí osy drátořezu 
Navržený a testovaný algoritmus počítá se dvěma rotačními osami u drátořezu, 
zatímco u zařízení ve školní laboratoři je jen jedna rotační osa. Zároveň druhá 
rotační osa rozšiřuje možnosti obrábění. Při navrhování je nutno uvážit vlastnosti, 
které po rotační ose požadujeme. Určitě je potřeba přesnost, ale na druhou 
stranu nepotřebujeme plný rozsah 360°.  
V této kapitole je používán pootočený souřadnicový systém, kde je v modelech 
osa y svislá na rozdíl od stroje, kde je osa z svislá. Tento nesoulad mezi 
souřadnicovými systémy vznikl na počátku tvorby modelu. 
9.1. Vize 
Na začátku návrhu byla vize použití jednoduchého pružného kloubu vzhledem 
k jednoduchosti, kompaktnosti a zároveň přesnosti (Obr. 45). Pružný kloub by byl 
ovládán pomocí šroubu s vymezenými vůlemi v závitu pomocí talířových pružin. 
Šroub by byl ovládán manuálně, případně později krokovým motorem. 

 
Obr.  45.: Vize konstrukce naklápěcí osy 

9.2. Tvarový návrh 
Při návrhu bylo vycházeno z vize, ale u tohoto řešení maximální rozsah natočení 
omezuje rozsah jednoho pružného kloubu, proto byly zvažovány možnosti, jak 
rozšířit rozsah naklápění při zachování relativně jednoduché konstrukce 
nenáročné na výrobu a zástavbový prostor. Možné je použít například planžetu, 
která ale sníží přesnost, nebo mechanismus složený z více pružných kloubů, který 
ale zabere více místa a je složitější. Navrženo bylo vlastní řešení pomocí několika 
kloubů tzv. v zákrytu, čímž se zvýší rozsah pohybu, řešení je stále kompaktní a 
relativně jednoduché na výrobu (Obr. 46). 
Navržené řešení rozsah pohybu ztrojnásobí, jelikož rozsah jednoho kloubu zajistí 
prostřední kloub, následně rozsah naklápění zdvojnásobí klouby vedle něj a 
postranní klouby zvýší rozsah celkem na trojnásobek rozsahu jednoho kloubu.  
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Obr.  46.: Sestava pružných kloubů 

Všechny klouby mají stejné poloměry 𝑅 a stejnou tloušťku v neužší části 𝑡, což je 
jednoduché na výrobu. Šířka prostředního kloubu se rovná součtu šířek kloubů 𝑏 
ve dvojici, což spolu s předchozím zajistí stejnou tuhost všech tří částí a zároveň 
prakticky stejné hodnoty maximálního napětí a stejné hodnoty natočení 
jednotlivých částí při určitém celkovém natočení celého mechanismu. Přesně 
stejnému napětí zabraňuje nepatrné natočení plovoucích částí u kloubů 1 a 2 a u 
kloubů 4 a 5 kolem svislé osy. Toto natočení a rozdíl napětí jsou nepatrné (toto 
bylo zjištěno podrobným zkoumáním MKP modelu, v případě, že by byly natolik 
výrazné, aby ovlivňovali funkci, tak by bylo potřeba konstrukčně zajistit vzájemné 
tuhé propojení obou plovoucích částí mezi klouby 1 a 2 a klouby 4 a 5).  
Při návrhu kloubu byla použita tabulka pro výpočet tuhostí. Tabulka je počítána 
pro prostřední kloub, jelikož z rozvržení a tvaru kloubů vyplývá, že první dvě 
tuhosti jsou pro střední kloub i oba páry kloubů stejné a druhé dvě tuhosti jsou 
pro páry kloubů větší než pro střední kloub. 
Tabulka 4: Výpočty tuhostí pružného kloubu 

Veličina Jednotka 

Hodnota 
na počátku 
navrhování 

Finální 
hodnota 

𝐸 Pa 7E+10 7E+10 
𝑏 m 0,01 0,01 
𝑡 m 0,0005 0,0002 
𝑅 m 0,002 0,003 

𝑘  Nmm/° 105,4 8,706 
𝑘  Nmm/° 1721 264,8 
𝑘  Nmm/° 18326 9463 
𝑘  N/mm 12700 2278 

 
Pro výpočet byly v tabulce použity tyto vzorce [20]: 

𝑘 = 0,069 ∙
𝐸 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡2

𝑅
𝑡
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𝑘 = 0,034 ∙
𝐸 ∙

𝑏
𝑡

2,4

∙ 𝑡3

𝑅
𝑡

  

 𝑘𝜑𝑥 = 0,03 ∙
𝐸 ∙

𝑏
𝑡

∙ 𝑡

𝑅
𝑡

  

𝑘 = 0,11 ∙
𝐸 ∙ 𝑏

𝑅
𝑡

,      

Jako materiál naklápěcí osy byla vybrána běžná hliníková slitina 6061 a to ve 
stavu T6 („po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí“ [21]), ve kterém má slitina 
vyšší mez kluzu tj. 240 MPa [22]. 
Poté co byly vybrány první parametry dle tabulky, byl vytvořen základní model 
v CAD programu Inventor Professional 2018. V tomto případě bylo uvažováno 
s ovládáním naklápěcí osy pomocí mikrometrického šroubu s pružinami. Viz Obr.  
47. (bez pružin a s náznakem rámu drátořezu). 

Obr.  47.: Průběžný model naklápěcí osy (bez pružin) 

Model byl upraven pro vytvoření MKP modelu, tj. zjednodušen (Obr.  46) tak, aby 
byly ponechány pouze pružné klouby s nejbližším okolím. Tento model byl 
následně importován do MKP programu Abaqus. 
9.3. MKP model 
V MKP modelu byla použita obdélníková síť (Obr. 48 a 49). Při síťování bylo dbáno 
na to, aby byla síť v oblasti kloubů dostatečně jemná a zároveň v jiných méně 
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důležitých místech jemná síť nezatěžovala výpočet a nelimitovala jemnost sítě 
v oblasti kloubů (školní licence umožňuje síťování pouze do omezeného počtu 
uzlů). Těleso bylo rozděleno také do více buněk (Obr. 50), aby software dokázal 
těleso vysíťovat a aby síť byla v oblasti kloubů „rozumná“, tj. aby jednotlivé 
elementy sítě byly pravidelné a přibližně obdélníkové. 

 
Obr.  48.: Síť pro MKP výpočet 

 
Obr.  49.: Síť pro MKP výpočet - detail 

Samozřejmostí pro počítání pružných kloubů je nastavení programu pro 
započítání geometrických nelinearit, jelikož u pružných kloubů očekáváme (a 
také požadujeme) větší deformace než například u běžných konstrukcí ve 
strojírenství. 
Modelové zatížení bylo zvoleno jako na Obr.  50, tj. vetknutí plochy spodní části a 
působení síly o velikosti 4 N proti směru osy x cca ve středu horní části. Výpočet 
byl proveden v jednom kroku s automatickým inkrementem (přírůstkem). 
Maximální povolený a zároveň počáteční přírůstek byl 0,1 s. Jelikož na konci 
výpočtu bylo 10 inkrementů, zůstala tedy hodnota inkrementu po celý výpočet 
stejná, tedy 0,1 s. 
Hraniční napětí bylo stanoveno jako mez kluzu zvoleného materiálu, tj. 240 MPa, 
což nedává žádnou rezervu z hlediska bezpečnosti, ale vzhledem k typu aplikace 
a experimentálnímu použití to nevadí.  Podle MKP výpočtu došlo k hraničnímu 
napětí po 5. inkrementu, kdy maximální napětí v modelu je 231 MPa (Obr. 51). 
Toto bylo ještě ověřeno výpočtem s působící silou 2 N, kdy na konci výpočtu bylo 
maximální napětí v modelu a maximální úhel stejný. 
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Obr.  50.: Zatížení a rozdělení MKP modelu na buňky 

 

 
Obr.  51.: MKP model napětí podle Misese – stupnice v MPa 
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Obr.  52.: MKP model - posuv v ose X – stupnice v mm 

9.3.1. Úpravy CAD modelu na základě MKP modelu 
Předchozí obrázky a hodnoty v této kapitole jsou uvedené pro finální tvar 
pružných kloubů. Při prvním MKP výpočtu bylo zjištěno, že naklápění by bylo 
možné pouze v rozsahu cca ±1°, tak proběhly úpravy pro zlepšení rozsahu. 
Rozsah pružného kloubu (tj. ohnutí kloubu při daném maximálním napětí) lze 
ovlivnit při daném základním tvaru dvěma parametry – tloušťkou kloubu a 
poloměrem zaoblení. Tloušťka byla snížena na 0,2 mm, menší už nebyla 
zvažována z hlediska možného poškození kloubu při manipulaci (instalaci do 
EDM stroje, připojení drátořezu, výměna za jiný nástroj ve stroji). Poloměr 
zaoblení byl zvětšen na 3 mm. Tímto bylo dosaženo rozsahu více jak ±5,5° (Obr. 
52), což sice není hodnota, která by byla považována za ideální (původní 
představa byl rozsah ±15°), ale pro funkci nastavení drátořezu do středu díry je 
postačující. 
Bylo by možné zvolit i větší poloměr zaoblení pružného kloubu, případně jiný tvar, 
který by umožňoval větší naklopení, ale je potřeba brát ohled na tuhosti v jiných 
směrech, než je požadovaný. Zvláště je třeba mít dostatečnou tuhost 𝑘 , 
vzhledem k neznámé napínací síle drátu drátořezu, jelikož v případě nízké tuhosti 
𝑘 , by mohl být příliš veliký drift osy otáčení ve směru osy x. 
Úpravy 3D modelu pro MKP výpočet probíhaly v programu Inventor Profesional 
2018, tento program zvládne provádět také MKP výpočty, ale možnosti nastavení 
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síťování a výpočtu jsou zjednodušené. Bylo zjištěno, že v případě menší 
deformací výsledky dobře odpovídají výsledkům z programu Abaqus 6.14-5, ale 
u větších deformací výsledky neodpovídají – deformace v CAD programu 
zůstávají malé. Domnívám se, že tento program nezvládne pracovat s většími 
deformacemi, tj. nelineární geometrií, ale nebylo detailně prověřováno, zda tato 
možnost neexistuje např. ve formě nějakého rozšíření, ani zda není 
implementována v novějších verzích programu. 

9.4. Kinematický a silový rozbor  
9.4.1. Kinematický rozbor 
Navržená naklápěcí osa je z hlediska kinematiky velmi jednoduchá. Kinematicky 
je nejdůležitější zjistit závislost naklopení drátu na posunu mikrometrického 
šroubu. Dále je vhodné zjistit rozsah pohybu kuličky po doteku mikrometrického 
šroubu rozsah pohybu drátu. 
V rámci MKP modelu bylo zjištěno, že maximální teoretický rozsah naklápění 
bude 5,74°. Grafickou metodou byl změřen výškový a stranový posun středu 
drátu při naklopení, a dále posun kuličky po doteku mikrometrického šroubu. 
Z obrázku je také patrný rozsah pohybu mikrometrického šroubu použitý při 
naklápění (tj. rozdíl délek 24,37 –  21,37 =  3  mm). Nulová poloha není přesně 
uprostřed krajních poloh, jelikož převod je tangenciální a rameno, na které působí 
mikrometrický šroub není v nulové poloze kolmé osu mikrometrického šroubu.  

Obr.  53.: Kinematické schéma 

Kinematické schéma na Obr.  53.: Kinematické schéma je ale platné pouze pro 
přesné upevnění drátořezného nástavce v naklápěcí ose. V praxi bude potřeba 
vytvořit kalibrační tabulku, kde budou posunuty hodnoty podle reálného 
upevnění nástavce v naklápěcí ose a kde zároveň bude kompenzován případný 
vliv pružných kloubů (tj. např drift osy otáčení kloubů, posun vlivem nízké tuhosti 
atd.). 
Z hlediska kinematiky bylo také zkoušeno odhadnout drift osy otáčení naklápěcí 
osy (pohyb osy otáčení kolmý na tuto osu). Odhad proběhl pomocí měření 
krajních bodů v MKP modelu v jednotlivých inkrementech (v modelu s působící 
silou 2 N) a následně byla z měření ve dvou sousedních inkrementech vypočítána 
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osa otáčení (viz Obr. 54 a Obr. 55 – první bod je teoretická poloha osy, 3. bod je 
poloha vypočítaná z 1. a 2. inkrementu). Vzhledem k výsledným hodnotám, které 
nemají viditelnou závislost na pořadí, nelze dost dobře usuzovat, jak drift osy 
probíhá v závislosti na úhlu natočení, ale lze odhadnout přibližný rozsah driftu, tj. 
ve směru osy x pod 1 μm a ve směru osy y cca 0,1 mm. 

 
Obr.  54.: Schéma odhadu driftu osy 

otáčení  
Obr.  55.: Výsledky odhadu driftu osy otáčení před jednotlivými 

inkrementy 

9.4.2. Kalibrace 
Kalibrace bude principiálně jednoduchá. Mikrometr se pootočí o daný krok a poté 
se změří výška drátu ve dvou bodech pomocí referenční kuličky, z těchto bodů lze 
následně jednoduše vypočítat úhel naklopení, úhel se zanese do kalibrační 
tabulky. Tímto způsobem se projde celý rozsah naklápění. Toto postačuje pro 
kalibraci pro zajištění funkce justážního algoritmu, ale pro využití naklápění 
v obrábění je potřeba znát i jak se změnila výška drátu v určitém bodě (nejlépe 
v bodě pod naklápěcí osou), toto lze určit také z předchozího měření, ale 
potřebujeme znát i polohu referenční kuličky ve směru osy drátu. 
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9.4.3. Silový rozbor 
Jelikož není známa napínací síla drátu, jejíž dvojnásobek bude působit na 
drátořezný nástavec, není možné síly působící na přípravek propočítat. Zde je 
tedy proveden alespoň náčrtek sil, působících na naklápěcí osu (Obr.  56). 

 
Obr.  56.: Náčrtek sil působících na naklápěcí osu 

V obrázku Gm a Gr značí gravitační sílu působící na mikrometrický šroub a 
rameno, Fp je síla pružin/y působící na rameno, Rk je reakční síla kuličky působící 
na dotek mikrometrického šroubu a Fn je dvojnásobek napínací síly drátu (drát je 
přiváděn k vodítkům a odváděn od nich na stejnou stranu). Potřebná síla pružin 
byla odhadnuta na 10 N, což se započítáním rozsahu pohybu vede na požadavek 
na charakteristiku pružiny/soustavy pružin znázornění v následujícím grafu (Obr.  
57.). 

Podle Tabulka 4: Výpočty tuhostí pružného kloubuz kapitoly 9.2 můžeme určit 
směr, ve kterém je naklápěcí osa nejvíce náchylná na nežádoucí deformaci, tj. kde 
je nízká hodnota tuhosti, což je v našem případě 𝑘  a osa je tedy nejvíce 
náchylná je na nežádoucí lineární deformaci v ose x. V tomto směru také bude 
v základní pozici působit napínací síla drátu. Pro minimalizaci účinků této síly na 

 
Obr.  57.: Požadavek na charakteristiku pružiny/soustavy pružin 
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řešenou deformaci je vhodné, aby drát byl vyveden z drátořezného nástavce na 
stejné straně, jako je umístěný mikrometrický šroub. Toto ale nelze zajistit, pokud 
bude potřeba otáčení drátu kolem svislé osy v celém rozsahu 360°. Podle 
reálného chování drátořezu lze případně upravit pružiny, či je v horším případě 
připevnit jiným způsobem (například nad mikrometrický šroub).  
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10. Realizace  

 
Obr.  58.: Naklápěcí osa na stroji 

Díly navržené naklápěcí osy byly vyrobeny v externí firmě, konkrétně část 
s pružnými klouby na drátořezu. Naklápěcí osa byla připevněna na upínací třmen. 
Oproti návrhu byly pružiny pro částečné kompenzování tíhové síly 
mikrometrického šroubu a lepší možnosti úpravy směru působení jejich síly 
upevněny na šrouby v upínacím třmenu (viz Obr.  58). Do naklápěcí osy byl upnut 
drátořezný nástavec, kde drát nebyl odvíjen, ale pro účely testování byl staticky 
napnut pomocí pružin. Pružiny byly vybrány z vlastních zásob tak, aby měly co 
nejplošší silovou charakteristiku, fyzickou velikostí se pro dané použití hodily a 
zároveň měly dostatečnou sílu, aby mezi kuličkou a součástí s klouby a kuličkou 
a dotekem mikrometru byl zaručen dotyk v celém rozsahu pohybu. Jejich napnutí 
bylo také upraveno délkou drátěných háčků mezi pružinou a šrouby pro uchycení. 
10.1. Test závislosti úhlu natočení na posunu mikrometrického šroubu 
Při tomto testu byla nastavována hodnota na mikrometrickém šroubu po daných 
krocích (0,2 mm). Z odhadnuté středové polohy se drát naklápěl nejprve jedním 
směrem do koncové polohy (1. měření), následně opačným směrem do koncové 
polohy (2. měření) a poté ještě jednou do první koncové polohy (3. měření), takže 
mohla být získána zároveň hysterezní smyčka (z 2. a 3. měření). Úhel byl měřen 
pomocí dotyku drátu referenční kuličky ve dvou stejně od sebe vzdálených 
místech. 
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Tabulka 5: Změřené hodnoty úhlů 

Hodnoty 
mikrometru 
[mm] 

 úhel 1. 
měření 
[°] 

úhel 2. 
měření 
[°] 

úhel 3. 
měření 
[°] 

18,6  -5,486 -5,486 
18,8  -4,740 -4,750 
19,0  -3,987 -4,003 
19,2  -3,230 -3,245 
19,4  -2,487 -2,542 
19,6  -1,687 -1,777 
19,8  -0,762 -0,958 
20,0 -0,174 -0,177 -0,202 
20,2 0,589 0,592 0,574 
20,4 1,364 1,362 1,347 
20,6 2,140 2,135 2,125 
20,8 2,919 2,913 2,906 
21,0 3,698 3,697 3,686 
21,2 4,486 4,485 4,462 
21,4 5,272 5,271 5,260 
21,6 6,197 6,197 6,060 

 

 
Obr.  59.: Graf změřených hodnot úhlů s proloženými polynomiálními křivkami 2. stupně 

Z grafu na Obr.  59 není dobře vidět případná hystereze, proto byl vytvořen graf 
rozdílů hodnot ve 2. a 3. měření (Obr.  60). Z tohoto grafu už je hystereze patrná. 
Je zde znát, že při měření vznikly nějaké hrubé chyby, což je dále potvrzeno. 
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Obr.  60.: Rozdíl úhlů ve 2. a 3. měření 

Na Obr.  59 jsou napsány rovnice proložených křivek, zprůměrováním těchto 
rovnic byla určena rovnice (34) popisující závislost úhlu naklopení naklápěcí osy 
na hodnotě na mikrometrickém šroubu. 

𝛾 = 0,0398 ∙ 𝑚 + 2,2488 ∙ 𝑚 − 61,0975  

Následně byly vypočteny odchylky hodnot podle rovnice (34) od hodnot 
změřených v měření 1 a 2. Na základě krabicového grafu (Obr.  61) byly vyloučeny 
odlehlé hodnoty (byly považovány za chyby způsobený špatným dotykem, či 
nečistotou) a rovnice (34) byla přepočítána bez odlehlých hodnot, ale už z obou 
měření dohromady (viz graf na Obr.  62 a rovnice (35)). 

 
Obr.  61.: Krabicový graf odchylek 
změřených úhlů od vypočtených 

 
Obr.  62.: Graf změřených úhlů bez odlehlých hodnot se 

společnou proloženou křivkou 

 
𝛾 = 0,0396 ∙ 𝑚 + 2,2568 ∙ 𝑚 − 61,174  

Dále byla vytvořena tabulka odchylek změřených hodnot od vypočítaných podle 
předchozí rovnice. 
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Tabulka 6.: Tabulka odchylek měření od vypočítaných hodnot 

Hodnota 
mikrometru [mm] 

vypočítaná 
hodnota [°] 

odchylka 2. 
měření [°] 

odchylka 3. 
měření [°] 

18,6 -5,498 -0,012 -0,012 
18,8 -4,750 -0,010 0,000 

19 -3,999 -0,012 0,003 
19,2 -3,245 -0,015 0,000 
19,4 -2,488 -0,002 0,054 
19,6 -1,728 -0,041 0,049 
19,8 -0,965 -0,203 -0,007 

20 -0,198 -0,021 0,004 
20,2 0,572 -0,020 -0,002 
20,4 1,345 -0,018 -0,003 
20,6 2,121 -0,015 -0,004 
20,8 2,900 -0,013 -0,006 

21 3,682 -0,015 -0,003 
21,2 4,468 -0,017 0,006 
21,4 5,257 -0,014 -0,004 
21,6 6,049 -0,148 -0,012 

 
V následujících dvou větách jsou tvrzení pouze přibližná, jelikož je zde uvažována 
linearita závislosti naklopení naklápěcí osy na posunu mikrometrického šroubu. 
Citlivost osy lze přibližně určit jako 0,038°/10 μm. Jelikož rozlišení 
mikrometrického šroubu je 0,01 mm, je tedy rozlišení nastavení naklápěcí osy 
přibližně 0,038°. Při nastavování mikrometru do určité polohy lze ale v praxi 
použít i poloviční hodnoty rozlišení, poté bude rozlišení naklápěcí osy cca 0,019°.  

10.2. Opakovatelnost v nulové pozici 
Opakovatelnost nastavení daného úhlu byla měřena pouze v nulové pozici, tj. při 
hodnotě 20,05 mm na mikrometrickém šroubu. Úhel byl měřen pomocí dotyku 
drátu kuličky ve dvou místech 38 mm vzdálených, mezi jednotlivými měřeními 
bylo pohnuto mikrometrem minimálně o 0,5 mm na obě strany. Výsledky jsou 
zapsány v tabulce. Směrodatná odchylka jednoho měření je 𝑠 = 0,0021 mm, což je 
řádově méně, než je rozlišení naklápěcí osy (opakovatelnost byla měřena při 
koincidenci čar na stupnici mikrometrického šroubu). 
Tabulka 7.: Výsledky měření opakovatelnosti 

Měření 

Poloha 
mikrometru 
[mm] 

dotyk v 
1. bodě 
[mm] 

dotyk v 
2. bodě 
[mm] Úhel [°] 

Směrodatná 
odchylka 1 
měření [°] 

1 20,05 -0,6283 -0,63 0,0026 0,0021 
2 20,05 -0,6284 -0,6295 0,0017  
3 20,05 -0,6299 -0,6277 -0,0033  
4 20,05 -0,6284 -0,6287 0,0005  
5 20,05 -0,6285 -0,6286 0,0002  
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6 20,05 -0,6281 -0,6278 -0,0005  
7 20,05 -0,6276 -0,63 0,0036  
8 20,05 -0,6281 -0,6285 0,0006  
9 20,05 -0,628 -0,6302 0,0033  

10 20,05 -0,6284 -0,6297 0,0020  
 Standardní nejistotu nastavení požadované hodnoty můžeme stanovit jako 
kvadratický součet pod odmocninou nejistoty typu B od rozlišení stupnice 
mikrometrického šroubu 𝑢 , nejistoty typu B od hystereze 𝑢  a nejistoty typu 
A 𝑢 : 

𝑢 = (𝑢 ) + (𝑢 ) +  𝑢 =
0,019

√3
+

0,021

3
+ 0,0021 = 0,013°  

Rovnice (43) byla vytvořena na základě rovnic pro výpočet nejistot 
v Laboratorních cvičeních z fyziky [23]. U chyby vlivem rozlišení mikrometrického 
šroubu bylo uvažováno rovnoměrné rozdělení chyby (koeficient √3), u chyby 
vlivem hystereze normální rozdělení (koeficient 3).   
10.3. Vyhodnocení posunu drátu při naklopení 
Hodnoty, ze kterých byly určeny úhly naklopení naklápěcí osy, byly vyneseny do 
grafu, ze kterého je vidět zřetelný posun drátu při naklápění (Obr. 63). Následně 
byl vynesen do grafu posun drátu ve směru osy Z v bodě určeném souřadnicí 28 
mm na ose Y v závislosti na poloze mikrometrického šroubu. Tato závislost je 
přibližně parabolická a je třeba ji určit v případě naklápění drátu při obrábění. Pro 
seřízení drátu na střed díry ji není třeba určovat, jelikož na konci algoritmu 
proběhne vystře 
dění v ose Z.   

 
Obr.  63.: Posun drátu při naklopení 
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Obr.  64.: Posuv drátu ve směru osy Z v bodě určeném hodnotou 28 mm na ose Y 

10.4. Test justážního algoritmu s naklápěcí osou 
Test justážního algoritmu s naklápěcí osou probíhal stejně jako bez ní až na dvě 
podstatné změny. Před samotným testem byl drát srovnán do rovnoběžné 
polohy s osou Y, což bez naklápěcí osy nebylo možné provést dostatečně přesně. 
Následně proběhl algoritmus principiálně stejný jako při testu bez naklápěcí osy. 
Poté se pomocí dvou posuvů na dotyk v ose Z vypočítá potřebný úhel naklápěcí 
osy. Z výpočtu není jasné, kterým směrem se má drát naklopit, následně 
proběhne vycentrování v ose Z (pozice v ose Z se při naklápění mírně mění). 
Dotyky při vycentrování se ještě použijí k ověření, že je drát naklopen správným 
směrem a algoritmus skončí. Pokud je směr náklonu špatný, na monitoru se 
zobrazí pokyn k naklopení drátu opačným směrem. Celý algoritmus trvá cca 6–7 
minut v případě, že máme připravený přepočet úhlu na hodnotu na 
mikrometrickém šroubu (např. v programu Excel). 
10.4.1. Otestování seřízení drátu 
Při otestování správného nastavení drátu v díře je problém, jak vlastně otestovat 
správnost tohoto nastavení. Je možné využít Pojezd na dotyk ve čtyřech směrech, 
mezi kterými je úhel 90° a které jsou zároveň kolmé na osu drátu, a zjistit rozdíl 
oproti teoretické hodnotě. Při tomto měření se ale drát dotýká díry teoreticky 
v celé délce díry. Pokud je vodivá nečistota, či otřep v kterékoli části této čáry 
dotyku, změřená vzdálenost se sníží. Pokud je zde nevodivá nečistota, změřená 
vzdálenost se zvýší. Směry byly voleny první dva vodorovné a druhé dva ve svislé 
rovině. 
 
 Průměr díry byl přeměřen ve čtyřech různých místech pomocí referenční kuličky. 
Z těchto měření byla vypočtena teoretická vzdálenost, o kterou by se měl 
posunout seřízený drát do dotyku. Změřené hodnoty byly zapsány do tabulky 
(Tabulka 8). 
Následně proběhlo změření nastavení správného úhlu drátu. Drát se natočil o 
stejný úhel oběma směry a po natočení proběhlo změření volné vzdálenosti 
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v odpovídajícím směru. Odchylka od správného směru byla vypočítána podle 
následujícího vzorce 

∆𝜑 = arcsin

∆𝑙
2
𝑙

 

 

 

kde ∆𝜑 je odchylka od správného úhlu, ∆𝑙  je rozdíl volných vzdáleností (při natočení 
pomocí jedné osy) a 𝑙 je délka díry (Tabulka 9). 
Tabulka 8.: Měření po seřízení drátu 1 

 směr 1  směr 2  směr 3  směr 4  

Min. absolutní 
teoretická 
hodnota 

Max. absolutní 
teoretická 
hodnota 

vzdálenost [mm] +2,8789 -3,0027 +2,9524 -2,9315 2,9517 2,9626 
Průměrná hodnota – 
odchylka od správné 
polohy [mm] -0,062 0,012   

 
Tabulka 9: Měření po seřízení drátu 2 

 

vodorovný pohyb kolmo na osu 
drátu, rotační osa 

Pohyb ve svislé rovině kolmo na osu 
drátu, naklápěcí osa 

úhel na rotační/naklápěcí 
ose, oproti seřízenému [°] 10° -10° 0,5° -0,5° 
volná vzdálenost 𝑙  [mm] 3,312 3,285 5,834 5,765 
Odchylka od správného 
úhlu ∆𝜑 [°] -0,051 -0,13 

Změřené odchylky jsou relativně vysoké, ale není zcela jasné nakolik je odchylka 
způsobená seřízením drátu a nakolik vznikla při ověřování polohy. Při obojím 
může dojít k špatnému dotyku při Pohybu na dotyk. Možným  dalším způsobem 
ověření by bylo vytvoření přesného obrobku s dírou, který by bylo možné upnout 
a změřit jeho polohu tak, aby poloha osy díry byla předem známa. 
10.5.  Použitelnost algoritmu a naklápěcí osy a doporučení pro praxi 
Navržený algoritmus je funkční a použitelný na stroji Sodick AP1L Premium 
s laboratorním drátořezem. Algoritmus se dá jednoduše použít. Nesnadné je 
tvrzení ohledně přesnosti algoritmu, kterou ovlivňuje kvalita dotyku při průběhu 
algoritmu, určení přesnosti závisí také na kvalitě dotyku. Pro použití v praxi je 
tedy velmi vhodné zajistit co nejlepší kvalitu a čistotu drátu i předvrtané díry a 
ideálně zabránit pasivaci obojího. Dále je z hlediska přesnosti lepší vyšší napnutí 
drátu. Dále je vhodné také po navléknutí drátu do díry a drátořezu odmotat část 
drátu, aby v pracovní části drátu nebyly případné nerovnosti způsobené 
manipulací při navlékání. 
Naklápěcí osa je plně použitelná v rozsahu cca ±5° s teoretickou opakovatelností 
0,0021° při pohybech ±1°, při větších pohybech je potřeba vzít v úvahu vliv 
hystereze, prakticky je ale tato opakovatelnost dosažitelná pouze v bodech 
koincidence čar na stupnici mikrometrického šroubu, jelikož rozlišení naklápěcí 
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osy je cca 0,019°. Vypočtená standardní nejistota nastavení naklápěcí osy do 
správné polohy je 0,013° 
Vždy po upnutí drátořezu do naklápěcí osy je potřeba provést kalibraci. 
Vzhledem k použití relativně jemných pružných kloubů je třeba být při 
manipulaci s nimi opatrný.  
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11. Závěr  
V této práci byla vypracována rešerše justážních a měřících algoritmů a postupů 
u drátořezu a jiných strojů. Jelikož informace o těchto algoritmech a postupech 
pro drátořezy nebyly nalezeny, až na několik funkcí v manuálu stroje, byly 
vyhledány justážní a měřící postupy u jiných strojů a v optice, které by mohly být 
využity při tvorbě justážního algoritmu. 
Dále byl navržen justážní algoritmus pro drátořez. V rámci návrhu byly zvažovány 
tři různé přístupy k justáži algoritmu. Vytvářené algoritmy a jejich části byly 
průběžně testovány v navrženém jednoduchém testovacím prostředí 
v programu Matlab. Funkční algoritmus byl zvolen pro převedení algoritmu do G-
kódu pro školní EDM stroj. Při převodu byly některé části algoritmu upraveny a 
uzpůsobeny možnostem stroje. Následně byla funkčnost algoritmu na stroji 
otestována se čtyřmi osami stroje. Během testování byl algoritmus 
optimalizován z hlediska rychlosti. 
Poté byla navržena naklápěcí osa s unikátním použitím pružných kloubů. Část 
s pružnými klouby byla optimalizována v MKP programu Abaqus. Vyráběné díly 
byly vyrobeny na základě výkresové dokumentace v externí firmě. Následně byla 
naklápěcí osa sestavena a ověřena její funkčnost, provedena kalibrace a 
vyhodnocena standardní nejistota nastavení drátu do požadované polohy (cca 
0,013° ≅ 50′′).  
Následně byl také proveden test justážního algoritmu s touto osou. Provedení 
algoritmu trvá cca 6–7 minut. Změřené odchylky od správné polohy ve dvou na 
sebe kolmých směrech byly -0,062 mm a 0,012 mm. Úhlová odchylka v rotační 
ose byla -0,051° a v naklápěcí ose -0,13°. Algoritmus je tedy funkční, ale otázka 
přesnosti je problematická, jelikož možné problémy při dotyku drátu obrobku 
ovlivňují jak přesnost justážního algoritmu, tak i přesnost ověřovacího měření. 
Možné zlepšení ověřovacího měření by bylo v případě použití drátu na cívce a 
odvinutí části drátu těsně před měřením, kdy by se odstranily případné 
deformace drátu vlivem manipulace a špatných dotyků (kdy se drát prohýbá). 
Pomocí více měření, pokaždé s odvinutím drátu by se dal eliminovat vliv 
případných nečistot ulpělých na drátu. 
Nakonec byla také zhodnocena použitelnost algoritmu i naklápěcí osy. 
Cíle stanovené v úvodu této práce tedy byly splněny. 
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