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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá prípravou výrobného procesu výhernej ceny, ktorá 

vo svojej vrchnej časti obsahuje vybratie v podobe hyperbolického paraboloidu. Práca je 

zložená zo štyroch hlavných kapitol. V úvodnej časti diplomovej práce sú uvedené 

možnosti programovania v riadiacom systéme Sinumerik. Ďalej sú vysvetlené matematické 

náležitosti zvolenej plochy – hyperbolického paraboloidu. Praktická časť spočíva vo 

vytvorení NC programu v ktorom sú aplikované všetky teoretické poznatky z úvodnej 

časti. Diplomová práca je zakončená ekonomickým zhodnotením zvoleného dielu. 

 

Kľúčové slová 

Matematické rovnice, programovacie slučky, hyperbolický paraboloid, hyperbola, 

parabola, výherná cena, technologický postup 

 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with preparing the production process of the winning prize, 

which contains a selection in the form of a hyperbolic paraboloid in its upper part. The 

work is divided into four main chapters. First of all, the introduction part of the diploma 

thesis presents the possibilities of programming in the Sinumerik control system. Next, the 

mathematical requirements of the selected surface - hyperbolic paraboloid - are explained. 

The practical part consists of creating an NC program where all the theoretical knowledge 

from the introduction is applied. Finally, the diploma thesis ends with an economic 

evaluation of the selected element. 

 

Key words 

Mathematical equations, programming loops, hyperbolic paraboloid, hyperbola, 

parabola, winning prize, technological process 
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ÚVOD 

Súčasná doba disponuje silným softwarovým arzenálom na tvorbu NC programov. 

Pokrok, ktorý zaznamenali jednotlivé softwary za posledných dvadsať rokov je veľmi 

flagrantný. Každý druh softwarov na tvorbu NC programov zaznamenal tento pokrok, ako 

napríklad, klasické softwary programovateľné pomocou ISO kódu, prípadne softwary 

pracujúce na dielensky orientovanom programovaní, ale najmä moderné CAM softwary. 

Prepracovanosť jednotlivých softwarov je obrovským prínosom pre ľudí pracujúcich 

v technickom smere. Hlavnou náplňou týchto softwarov je výrazne uľahčiť pracovnú 

činnosť a taktiež znížiť chybovosť spôsobenú ľudským faktorom. Tým je samozrejme 

napríklad myslené výrazne zrýchlená tvorba NC programov, kontrola kolízií, porovnávanie 

výrobných časov, zlepšenie efektivity a produktivity. Na druhej strane však programátori, 

respektíve operátori strácajú prehľad a  prestávajú rozumieť základným, elementárnym 

funkciám týchto softwarov. Z toho dôvodu sa táto práca prioritne venuje programovaniu 

pomocou matematických rovníc a slučiek v riadiacom systéme Sinumerik s ovládacím 

rozhraním Sinumerik Operate. Programovanie ako také prebieha v komunikačnom 

prostredí Program GUIDE, kde sú programy písané pomocou ISO kódu (detailne 

vysvetlenie je uvedené v kapitole 1 a 2). 

Vzhľadom k tomu, že v práci je dominantne používané programovanie pomocou 

slučiek a matematických rovníc, musí byť aj vybraná súčiastka tomu uspôsobená. 

Zvolenou súčiastkou do tejto práce je výherná cena (viď kapitola 2), ktorá obsahuje 

matematickú plochu, konkrétne plochu v tvare hyperbolického paraboloidu. Keďže práca 

sa zaoberá práve obrábaním takejto plochy, je nutné uviesť aspoň pár príkladov použitia 

v reálnom svete.  

Plochy popísané matematickými rovnicami sa vyskytujú všade okolo nás. Ich 

použitie je naozaj pestré a rôznorodé. Najčastejšie, kde sa dá stretnúť s týmito plochami 

je architektúra, respektíve stavebníctvo. Samozrejme uplatnenie je vo všetkých sférach. 

Plocha hyperbolického paraboloidu sa používa napríklad na zastrešenie budov. Táto 

koncepcia je aplikovaná napríklad na budove známeho oceanária v meste Valencia (viď 

obr. 1). 

 

Obr. 1 L'Oceanogràfic – oceanárium v meste Valencia (strecha v tvare hyperbolického 

paraboloidu) [1]. 
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Druhou zaujímavou stavbou je katolícky kostol Église Saint – Jean – l'Évangéliste vo 

francúzskom meste Dole, ktorého strecha má obdobne tvar hyperbolického paraboloidu 

(viď obr. 2).  

 

Obr. 2 Église Saint – Jean – l'Évangéliste de Dole – katolícky kostol vo francúzskom 

meste Dole [2]. 

Stavby, ktoré sú „zdobené“ matematickými plochami môžeme nájsť po celom svete. 

Nejedná sa len o plochy v tvare hyperbol, parabol atď., ale aj plochy popísané zložitejšími 

rovnicami. Úloha takejto plochy spočíva v tom, že má na pozorovateľa vytvárať špecifický 

dojem, ktorý mnohokrát nie je možné vyjadriť v slovnej podobe. Aj z toho dôvodu, bola 

plocha hyperbolického paraboloidu použitá do tejto práce na odzdobenie vrcholu výhernej 

ceny. 
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1 POPIS MOŽNOSTÍ NC PROGRAMOVANIA V RIADIACOM 

SYSTÉME SINUMERIK 

Riadiaci systém Sinumerik vyvinutý firmou Siemens je na scéne už od minulého 

storočia. Jedná sa o veľmi silný nástroj na tvorbu NC programov, nezávisle od ovládacieho 

prostredia. Úplne najzakladanejšie členenie programovania v Sinumeriku je možné 

rozdeliť do dvoch skupín a to programovanie pomocou ISO kódu, alebo pomocou 

dielensky orientovaného programovania [3]. 

Programovanie pomocou ISO kódu patrí medzi najstaršie tvorby programov. 

Stručne to znamená, že programátor vytvára programy v G-kóde. Nástroj sa pohybuje po 

naprogramovaných súradniciach. Čiže programátor musí poznať syntax a jednotlivé 

funkcie na rozdiel od  dielensky orientovaného programovania (viď nižšie) [3]. Tým je 

náročnosť programovania vyššia a sú kladené aj vyššie nároky na programátora. Zároveň 

sa zvyšuje aj čas tvorby programov, preto je veľmi vhodné vytvárať programy na externom 

počítači, nie na stroji [3]. Programovanie pomocou ISO kódu je v dnešnej dobe na ústupe, 

výrazne sa používajú moderné CAM softwary. V riadiacom systéme Sinumerik 

s ovládacím rozhraním Sinumerik Operate je možné aplikovať programovanie pomocou 

ISO kódu v komunikačnom prostredí Program GUIDE (detailnejší opis je v nasledujúcich 

odstavcoch) [4]. Poznámka: všetky programy v tejto práci sú vytvorené pomocou ISO 

programovania v komunikačnom prostredí Program GUIDE. 

Tab 1.1 Výhody a nevýhody ISO programovania 

Výhody Nevýhody 

Využitie matematických rovníc, slučiek Vysoké nároky na znalosti a skúsenosti 

programátora 

Porozumenie jednotlivých funkcií Výroba pomerne jednoduchých dielov 

Platný pre väčšinu riadiacich systémov Prácna tvorba programu - chybovosť 
 

Hlavným dôvodom prečo vzniklo dielensky orientované programovanie, bola 

snaha zjednodušovať tvorbu respektíve prípravu NC programov [5]. To znamená, že 

cieľom bolo počas výroby nejakej súčiastky na danom stroji, písať NC program ďalšej 

súčiastky, čoho dôsledkom bola úspora času [3]. Čiže, výrobný čas súčiastky 1 je využitý 

na tvorbu programu pre súčiastku 2, napríklad. Z toho vyplýva, že programovanie musí 

byť nejakým spôsobom zjednodušené. V dielenskom programovaní sa jedná o veľmi 

prehľadnú štruktúru programu, obsluha nemusí poznať význam jednotlivých funkcií 

riadiaceho systému, pretože iba vypĺňa predpripravené „tabuľky“ požadovaných operácií 

(viď obrázok) [5]. Presne sa tieto tabuľky nazývajú dialógové okná. Zadefinovaním 

všetkých potrebných operácií, spolu so všetkými parametrami v dialógových oknách, dôjde 

k vytvoreniu uceleného súboru, ktorý je možné graficky odsimulovať. Systém vytvorený 

program čiastočne kontroluje – čiže upozorní na možné kolízie a pod [3; 4].  

Vyššie popísané definície dielensky orientovaného programovania sú práve 

obsiahnuté v riadiacom systéme Sinumerik s ovládacím rozhraním Sinumerik Operate. 

Tento typ riadenia zjednocuje ovládacie prostredie HMI Advanced, ShopMill a ShopTurn 

do jedného konceptu [4]. Skratka HMI znamená pokročilé komunikačné prostredie medzi 

človekom a strojom (Human Machine Interface) [4]. V podstate pri tvorbe nového 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 11 

programu je možné vybrať medzi dvoma hlavnými komunikačnými prostrediami, a to 

medzi Program GUIDE (zväčša programovanie pomocou G-kódu) a ShopMill/ShopTurn 

(dielensky orientované programovanie). Rozhranie ShopMill je určené pre frézovacie 

operácie a rozhranie ShopTurn pre sústružnícke operácie. Niektoré operácie sa nachádzajú 

v oboch rozhraniach – sústruhy s poháňanými nástrojmi dokážu aj frézovať, pri tom sa 

nachádzajú v rozhraní ShopTurn, atď. 

  

Obr. 3 Jednotlivé komunikačné prostredia Program GUIDE (vľavo), ShopMill (vpravo). 

 

  

Obr. 4 Dialógové okno pre ShopTurn (vľavo) a ShopMill (vpravo). 

Výhody a nevýhody dielenského programovania v rozhraní ShopMill a ShopTurn sú 

uvedené v tabuľke 1.2. 

Tab 1.2 Výhody a nevýhody dielenského programovania 

Výhody Nevýhody 

Rýchla, relatívne ľahká tvorba programov Nároky na znalosti a skúsenosti operátora 

Tvorba programu počas výroby (efektivita) Výroba pomerne jednoduchých dielov 

Simulácia a kontrola kolízií Zodpovednosť kladená na operátora 
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1.1 Programovanie pomocou slučiek 

Slučky patria medzi najzakladanejšie a najsilnejšie programovacie koncepty [6]. Pod 

pojmom slučka je rozumieť nasledovné – software opakuje nejakú časť programu, dokiaľ 

nie sú splnené predom stanovené podmienky. Po ich splnení program ukončí slučku 

a pokračuje na ďalšie bloky. Je zjavné, že slučky výrazne šetria čas tým, že programátor 

nemusí opakujúce sa riadky znova prepisovať do programu. To znamená, že 

programovanie pomocou slučiek, a nejakých meniacich sa parametrov je veľmi dobrým, 

rýchlym a efektívnym nástrojom (viď podkapitola 1.2 programovanie pomocou 

matematických rovníc). Programovanie slučkami (v niektorých jazykoch hovoríme 

o cykloch) sa vyskytuje vo všetkých programovacích jazykoch. Nejedná sa len o programy 

podobné Sinumeriku, ale programy na tvorbu aplikácií, webov, hier, atď. (C++, C, JAVA). 

Tvorba slučiek vo všetkých týchto programoch je veľmi podobná – líšia sa len v samotnej 

syntaxi (zápise). 

Riadenie v Sinumeriku štandardne spracováva bloky v naprogramovanom poradí [7]. 

To znamená, že v tele slučky postupne prejde všetky bloky, a v prípade, že je podmienka 

napríklad na konci, porovná sa porovnávaná hodnota s podmienkou, a na základe výsledku 

porovnania sa rozhodne, či sa slučka skončí, alebo dôjde k jej ďalšiemu zopakovaniu. 

Samozrejme, že záleží od konkrétneho typu slučky, ale pre jednoduché vysvetlenie to 

postačuje. V Sinumeriku rozlišujeme niekoľko tipov slučiek (viď tabuľka 1.3). 

Tab 1.3 Typy slučiek používané v Sinumeriku [8; 9]. 

Typ slučky Poznámka 

LOOP - ENDLOOP Nekonečná slučka 

FOR - ENDFOR Čítacia slučka 

WHILE - ENDWHILE Slučka s podmienkou na začiatku slučky 

REPEAT - UNTIL Slučka s podmienkou na konci slučky 
 

Stručné vysvetlenie jednotlivých typov je zobrazené v nasledujúcich odsekoch. Navyše je 

pridaná ku slučkám aj podmienka IF – ELSE – ENDIF, pretože jej význam je mnohokrát 

nenahraditeľný pri fungovaní niektorých slučiek. 

Podmienka IF – ELSE – ENDIF spočíva vo výbere medzi dvoma alternatívami [7]. 

Čiže, ak je splnená podmienka za IF, vykonajú sa nasledujúce bloky. Ak nie je splnená 

podmienka za IF , program vykoná bloky v sekcii ELSE [9]. Príklad: 

IF (podmienka) 

NC bloky 

ELSE 

NC bloky 

ENDIF 
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Slučka LOOP – ENDLOOP je nekonečná slučka, ktorá má význam v nekonečných 

programoch. Po ukončení slučky dôjde ku skoku na začiatok slučky [8; 9]. Príklad: 

LOOP 

NC bloky 

ENDLOOP 

Čítacia slučka FOR je používaná vtedy, keď má byť pracovná činnosť vykonaná 

s pevným počtom opakovaní [7]. Premenná musí byť typu INT (to znamená celé číslo) [8]. 

Teda, pokiaľ by počiatočná premenná bola rovná 1 a konečná hodnota by sa rovnala 10, 

slučka by sa vykonala 9 krát. Poznámka: počiatočná premenná musí byť menšia ako 

koncová [7]. Príklad: 

FOR premenná = počiatočná hodnota TO konečná hodnota 

NC bloky 

END FOR 

Programovaná slučka s podmienkou na začiatku slučky WHILE spočíva vo 

vyhodnotení výrazu ešte pred vstupom do tela cyklu [10]. Z toho vyplýva, že bloky v tele 

cyklu sa vykonajú len vtedy, ak je hodnota výrazu nenulová [10]. Slučka sa opakuje 

dovtedy, pokiaľ výraz nenadobudne nulovú hodnotu [9]. Príklad: 

WHILE (výraz) 

NC bloky 

ENDWHILE 

Programovaná slučka s podmienkou na konci slučky REPEAT je slučkou, ktorá 

prebehne zaručene jeden krát, následne sa bude toľko krát opakovať, dokiaľ nebude 

splnená podmienka na konci [9]. Príklad: 

REPEAT 

NC bloky 

UNTIL (podmienka) 

Tento typ slučky je možné použiť aj inak (viď podkapitola 1.2). V podstate sa vyberie časť 

programu, ktorú treba opakovať („zacykliť“). Ohraničí sa tak, že na začiatok sa zapíše 

funkcia LABEL1:. Na koniec tejto oblasti sa zapíše REPEAT LABEL1 P=10 [7]. To 

znamená, že oblasť, respektíve bloky v sekcii LABEL1, prebehnú v naprogramovanom 

poradí, a následne sa zopakujú ešte 10 krát (detailne v podkapitole 1.2). Príklad: 

LABEL1: 

NC bloky 

REPEAT LABEL1 P=10 

Poznámka: Existuje viacero koncepcií podobných funkcii LABEL1. Napríklad MARK1, 

MARK2, atď. 
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1.2 Programovanie pomocou matematických rovníc 

Ďalšou z možností programovania v software Sinumerik je pomocou matematických 

vzťahov resp. rovníc. Podstata tohto typu programovania je rovnaká ako napríklad tvorba 

grafov. Pre vysvetlenie je zvolená hyperbolická funkcia spolu s jej vykreslením 

v programe Excel (na vykreslenie je možné použiť akýkoľvek tabuľkový editor). 

Jednoduchý popis v krokoch: 

1) Stredová rovnica hyperboly: 
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 [11]. 

2) Zvolí sa súradnica, ktorá sa bude meniť pomocou kroku. Zvolené napríklad x. 

3) Na základe matematického predpisu sa vyjadrí z rovnice v bode 1) súradnica 

y, ktorá musí byť závislá na x. Platí: 𝑦 = 𝑏 ∙ √(
𝑥2

𝑎2 − 1) 

4) Pokiaľ je dosadené „nejaké“ x (z definičného oboru) do rovnice v bode 3), je 

možné dopočítať „nejaké“ y, ktoré je závislé na zvolenom x. 

5) Z toho teda vyplýva, že pri n-krát zmenenej hodnote x resp. navýšenej 

o nejaký krok vygenerujem n rôznych hodnôt y, ktoré sú navzájom prepojené 

zvolenou matematickou závislosťou. 

6) Cieľom je vytvoriť body 0 [x0, y0=f(x0)] až n [xn, yn=f(xn)], kde sa súradnica y 

riadi rovnicou hyperboly. 

7) Cez jednotlivé body sa preloží krivka. Tento proces sa nazýva interpolácia. 

(Definícia interpolácie – množina bodov v priestore, cez ktoré prechádza 

funkcia sa nazýva interpolácia [12]). 

 

Obr. 5 Hyperbolická funkcia 
𝑥2

202 −
𝑦2

202 = 1 vykreslená pomocou softwaru Excel 
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Dáta pre tento graf sú priložené ako príloha č. 1, vzhľadom na ich veľkosť. Pre kontrolu 

a názornosť je nižšie uvedený výpočet bodu vo vzdialenosti x = -50 pre II. kvadrant. 

𝑦 = 𝑏 ∙ √(
𝑥2

𝑎2
− 1) = 20 ∙ √(

(−50)2

202
− 1) = 45,826 (1.1) 

kde:  

a = 20 (dĺžka hlavnej polosi), 

b = 20 (dĺžka vedľajšej polosi), 

x = -50. 

V nasledujúcich podkapitolách je popísaná tvorba programov spolu so simuláciami 

vybraných matematických funkcií. 

 

1.2.1 Návrh obrábania hyperboly v Sinumeriku 

Vyššie popísaný princíp tvorby grafov je vhodným príkladom ako je nutné pozerať 

na programovanie pomocou matematických rovníc v Sinumeriku. Princíp je rovnaký, teda 

„manuálna“ zmena jednej súradnice (x), spôsobí zmenu druhej súradnice (y). Druhá 

súradnica je riadená matematickou rovnicou a keďže prvá súradnica (x) vystupuje v tejto 

rovnici, je (y) súradnica závislá na (x) súradnici (zmena súradnice x automaticky mení 

závisle súradnicu y). Rozdiel medzi Excelom a Sinumerikom je len samotnom v zápise. 

Pokiaľ by bola dráha nástroja naprogramovaná pomocou jednotlivých bodov ako je 

tomu v Exceli, program by bol veľmi dlhý, náročný na akúkoľvek editáciu a podobne. Pre 

predstavu je uvedených pár bodov nižšie: 

N50 G1 X20 Y0 

N60 X20.5 Y4.5 

N70 X21 Y6.403 

.... 

N1640 X99.5 Y97.469 

N1650 X100 Y97.98 

Vypísané body – súradnice presne korešpondujú s bodmi z Excelu (z podkapitoly 1.2 

presnejšie z prílohy č. 1), teda sa jedná o hyperbolickú funkciu. Je vidieť, že pre 

naprogramovanie dráhy nástroja pre I kvadrant hyperbolickej funkcie je potreba približne 

161 riadkov. Samozrejme sa toto číslo odvíja od zvoleného kroku a od okrajových 

podmienok. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutná znalosť programovania slučiek (viď podkapitola 1.1). 

Základnou myšlienkou slučiek je: „vykonaj nejakú časť programu dokiaľ nie sú splnené 

predom zvolené podmienky“. Aplikácia je nasledovná: Do slučky je nutné zakomponovať 

parametre (Ri), ktoré budú nadobúdať premenlivé hodnoty. Za súradnicu X je zvolené R4, 

za súradnicu Y je zvolené R5. Dodržíme syntax z príkladu s Excelom – meniť sa bude 

parameter R4 (X) pomocou navyšovania aktuálnej hodnoty o krok. Parameter R5 (Y) má 
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hyperbolickú závislosť v ktorej vystupuje parameter R4 (X). Teda zmena parametru R4 

mení závisle parameter R5. Podstatou je vždy aktuálnu hodnotu parametru R4 (X) navýšiť 

o daný krok (blok N130), dosadiť do rovnice pre R5 (Y) a následne dopočítať parameter 

R5 (Y) (blok N140). Nástroj sa posunie na dopočítané súradnice (blok N150). Slučka sa 

zopakuje (blok N160). Opäť posledná dopočítaná hodnota R4 (X) je navýšená o rovnaký 

krok a dosadená do rovnice pre R5 (Y) kde je dopočítaná. Nástroj sa rovnako posunie na 

nové súradnice. Tento cyklus sa opakuje až do splnenia počtu opakovaní, alebo do plnenia 

OP. Časť programu môže vyzerať nasledujúco, viď tabuľka 1.4. Hlavná pasáž programu, 

ktorá vytvára slučku je v blokoch od N110 do N160. 

Tab 1.4 Časť NC programu pre I kvadrant hyperbolickej funkcie za použitia slučky 

REPEAT LABEL. 

Blok NC program Komentár 

N40 R0 = 90 Obmedzujúca podmienka – koniec X súradnice 

N50 R1 = 20 A – dĺžka hlavnej polosi 

N60 R2 = 20 B – dĺžka vedľajšej polosi 

N70 R3 = 0.25 Zvolený krok 

N80 R6 = ((R0-R1)/R3)-1 Počet opakovaní 

N90 G0 X=R1 Y=0 Z1 Rýchloposun na počiatočnú pozíciu 

N100 G1 Z-1 Pracovný posuv do hĺbky 1 mm 

N110 R4=R1 Počiatočné X 

N120 LABEL1: Začiatok slučky 

N130 R4 = R4 + R3 Pripočítanie kroku k pôvodnej súradnici X 

N140 
R5 = R2 * SQRT(-

1+((R4*R4)/(R1*R1))) 

Súradnica Y riadená rovnicou hyperboly 

v ktorej vystupuje aktuálne X 

N150 G1 X=R4 Y=R5 F50 Pracovný posuv na nové dopočítané súradnice 

N160 REPEAT LABEL1 P=R6  Koniec slučky spolu s počtom opakovaní 
 

 

Na obrázku 6 nižšie je vidieť obrábanie hyperboly pomocou hyperbolickej funkcie, ktorej 

časť je uvedená v tabuľke v tabuľke 1.2. 

 

  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 17 

 

Obr. 6 Obrábanie hyperboly pomocou hyperbolickej funkcie.  

1.2.2 Návrh obrábania elipsy v Sinumeriku 

Naprogramovanie dráhy nástroja pre eliptickú funkciu je obdobné ako 

u hyperbolickej funkcie. Jedinou zmenou oproti predošlému príkladu je použitie 

parametrických rovníc [13]. 

Stredová rovnica elipsy: 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 (1.2) 

Parametrické rovnice: 

𝑥 = 𝑎 ∙ cos 𝜑 

𝑦 = 𝑏 ∙ sin 𝜑 

(1.3) 

(1.4) 

Použitie parametrických rovníc pre eliptickú funkciu je veľmi vhodné. Súradnica X sa 

nemení manuálne, ale mení sa na základe manuálnej zmeny uhlu. Stručné vysvetlenie 

programu:  

Opäť je nevyhnutné použiť jednu z možných slučiek. Slučka musí obsahovať 

jednotlivé parametre, ktoré nadobúdajú premenlivé hodnoty. Súradnica X je parameter R4 

súradnica Y je parameter R5. Keďže sú použité parametrické rovnice, parameter R4 sa 

musí meniť na základe zmeny uhlu, teda na základe parametru R0. Pripočítanie kroku 

k aktuálnej hodnote uhlu (blok N130), vedie k zmene parametru R4, pretože je závislý na 

zmene R0 (blok N140). Samozrejme zmena parametru R4 mení parameter R5, pretože R5 

je závislá na R4 (blok N150). Dopočítané parametre R4 a R5 tvoria ďalší bod, do ktorého 

Hyperbolická 

dráha 

Nulový bod 

Polotovar 
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sa posunie nástroj (blok N160). Cyklus resp. slučka bude prebiehať až do splnenia OP 

(N170). V podstate každým jedným opakovaním slučky vzniká dvojica bodov do ktorých 

sa posúva nástroj. V konečnom dôsledku vzniká trajektória nástroja s požadovanou 

matematickou závislosťou. Časť programu môže vyzerať nasledujúco (viď tabuľka 1.5). 

 

Tab 1.5 Časť NC programu pre I a II kvadrant eliptickej funkcie za použitia slučky 

REPEAT LABEL. 

Blok NC program Komentár 

N40 R0 = 0 Počiatočný uhol 

N50 R1 = 20 A – dĺžka hlavnej polosi 

N60 R2 = 20 B – dĺžka vedľajšej polosi 

N70 R3 = 0.5 Zvolený krok 

N80 R6 = (180/R3)-1 Počet opakovaní 

N90 
G0 X=R1*COS(R0) 

Y=R1*SIN(R0) Z1 
Rýchloposun na počiatočnú pozíciu 

N100 G1 Z-1 Pracovný posuv do hĺbky 1 mm 

N110 R4=R1*COS(R0) Počiatočné X riadené počiatočným uhlom 

N120 LABEL1: Začiatok slučky 

N130 R0=R0+R3 Pripočítanie kroku k aktuálnej hodnote uhlu 

N140 R4 = R1*COS(R0) Výpočet aktuálnej súradnice X na základe uhlu 

N150 
R5 = R2 * SQRT(1-

((R4*R4)/(R1*R1))) 

Súradnica Y riadená rovnicou elipsy v ktorej 

vystupuje aktuálne X 

N160 G1 X=R4 Y=R5 F50 Pracovný posuv na nové dopočítané súradnice 

N170 REPEAT LABEL1 P=R6  Koniec slučky spolu s počtom opakovaní 
 

 

Na obrázku 7 nižšie je vidieť obrábanie elipsy pomocou eliptickej funkcie, ktorej časť je 

uvedená v tabuľke v tabuľke 1.5. 
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Obr. 7 Obrábanie elipsy pomocou eliptickej funkcie. 

1.2.3 Návrh obrábania paraboly v Sinumeriku 

Ako posledný príklad v tejto kapitole je uvedené obrábanie paraboly pomocou 

parabolickej funkcie [14]. Zvolená rovnica paraboly: 

𝑦 =
𝑥2

90
− 50 (1.5) 

Jedná sa o posunutú parabolu, kde vrchol paraboly je posunutý do záporného smeru. 

Súradnica posunutého vrcholu je V [0,-50]. Posunutie paraboly je zvolené len v rámci 

estetického hľadiska. 

Vzhľadom k tomu, že popis programu bol už dva krát detailne popísaný, v tomto 

prípade je uvedený len stručne.  

Súradnica X je zvolená ako parameter R4, súradnica Y ako parameter R5. Zmena 

parametru R4 (blok N110) mení parameter R5, pretože R5 je závislý na R4 (blok N120). 

Dopočítané parametre R4 a R5 tvoria ďalší bod, do ktorého sa posunie nástroj (blok 

N130). Slučka bude prebiehať až do splnenia okrajových podmienok (N140). Časť 

programu je uvedená v tabuľke. 

Na obrázku 8 je zobrazené obrábanie paraboly pomocou parabolickej funkcie, ktorej časť 

je uvedená v tabuľke v tabuľke 1.6. 
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Tab 1.6 Časť NC programu pre I kvadrant parabolickej funkcie za použitia slučky 

REPEAT LABEL. 

Blok NC program Komentár 

N40 R0 = 90 Obmedzujúca podmienka súradnice X 

N50 R3 = 0.5 Zvolený krok 

N60 R6 = (R0/R3)-1 Počet opakovaní 

N70 G0 X=90 Y=40 Z1 Rýchloposun na počiatočnú pozíciu 

N80 G1 Z-1 Pracovný posuv do hĺbky 1 mm 

N90 R4=90 Počiatočné X 

N100 LABEL1: Začiatok slučky 

N110 R4 = R4-R3 Odpočítanie kroku od aktuálnej hodnoty X 

N120 R5=((R4*R4)/90)-50 
Súradnica Y riadená rovnicou paraboly v ktorej 

vystupuje aktuálne X 

N130 G1 X=R4 Y=R5 F50 Pracovný posuv na nové dopočítané súradnice 

N140 REPEAT LABEL1 P=R6  Koniec slučky spolu s počtom opakovaní 
 

 

 

Obr. 8 Obrábanie paraboly pomocou parabolickej funkcie. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO DIELU 

Zvolenou súčiastkou je výherná cena (viď obr. 9). Diel sa skladá z dvoch častí a to zo 

spodnej časti – podstavy, a vrchnej časti – valcovej stopky. Oba diely sú navzájom spojené 

skrutkou so zápustnou hlavou (norma skrutky ISO 10642 – M8x20). Výkresová 

dokumentácia jednotlivých dielov je obsiahnutá v podkapitole 2.3. 

  
Obr. 9 3D model výhernej ceny – zostava. 

Táto práca sa zaoberá prioritne vrchnou časťou ceny, spodnú časť poberá len veľmi 

okrajovo. Tvorí ju valcové teleso  priemeru ø 98 mm s osadením v spodnej časti 

a vybratím v čelnej časti. Tvar vybratia v čelnej časti určuje matematická rovnica 

hyperbolického paraboloidu (viď obr. 10). Detailný popis tejto plochy je uvedený 

v podkapitole 2.1.  

    

   

Obr. 10 3D model vrchnej časti ceny z rôznych pohľadov. 
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Pre kompletizáciu výslednej zostavy sú uvedené aj jednotlivé pohľady spodnej časti 

ceny - podstavy (viď obr. 11). Poznámka: na obrázkoch sú uvedené len základné rozmery 

pre vytvorenie akejsi predstavy o veľkosti danej súčiastky. Obrázky neplnia úlohu výkresu. 

 

 

  

Obr. 11 3D model spodnej časti ceny – podstavy z rôznych pohľadov. 

2.1 Matematický popis navrhnutej plochy 

Hyperbolický paraboloid spadá do skupiny kvadratických plôch, nazývané kvadriky. 

Jedná sa o množiny bodov splňujúce rovnicu s kvadratickým polynomom v troch 

premenných x, y, z. Tabuľka 2.1 uvádza základné kvadriky [15]. 

Tab 2.1 Prehľad jednotlivých kvadratických plôch spolu s rovnicami a podmienkami [15]. 

Názov Rovnica Podmienky 

Sféra 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑟2 𝑟 >  0 

Elipsoid 𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
+

𝑧2

𝑐2
= 1 𝑎, 𝑏, 𝑐 >  0 

Jednodielny hyperboloid 𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
−

𝑧2

𝑐2
= 1 

𝑎 ≠ 0;  𝑏 ≠ 0 

𝑐 ≠ 0 

Eliptický paraboloid 𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 2𝑧 

𝑎 ≠ 0 

𝑏 ≠ 0 

Hyperbolický paraboloid 𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 2𝑧 

𝑎 ≠ 0 

𝑏 ≠ 0 
 

2
4
,5

 

□160 □120 
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Rovnica hyperbolického paraboloidu vyzerá nasledovne [16]: 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 2𝑧 (2.1) 

Parametre a, b sú dĺžky hlavných os hyperbolického paraboloidu. Na obrázku č. 12 

nižšie je vidieť namodelovanú plochu hyperbolického paraboloidu pomocou softwaru Creo 

Parametric 2.0. Postup modelovania je uvedený v kapitole 2.2. Niektoré literatúry 

uvádzajú, že tvar tejto kvadriky pripomína sedlo – horské a konské. V jednom smere na 

obe strany plocha stúpa, v druhom smere kolmom na predošlý smer plocha na obe strany 

klesá [16]. 

  

 
 

Obr. 12 Namodelovaná plocha hyperbolického paraboloidu v rôznych pohľadoch. 

Správne pochopenie tejto plochy resp. kvadriky je kľúčové k jej obrobeniu pomocou 

matematických rovníc. Najdôležitejšie sú jednotlivé rezy kvadrikou a ich výsledné tvary.  

Rez rovinou XZ vytvorí parabolickú funkciu. Vysvetlenie pomocou matematiky je 

nasledovné: Zvoľme v obecnej rovnici hyperbolického paraboloidu (viď vzťah 2.1) 

súradnicu y ako nulovú (y = 0) [15; 16]. Po tejto úprave dostaneme rovnicu v tvare: 

𝑥2

𝑎2
= 2𝑧 (2.2) 

Základne znalosti matematiky napovedia, že súradnicová rovina y = 0 pretína 

kvadriku v parabole (viď obr. 13). Pokiaľ by za y súradnicu bolo dosadené nejaké k 

(k ∈ R) do obecnej rovnice hyperbolického paraboloidu, pretneme kvadriku v rovnakej 

parabole ako uvádza vzťah (2.2), akurát by bola posunutá v závislosti na zvolenom k. Inak 

povedané vzniká „rovina“ y = k pretínajúca paraboloid v parabole. Parabola je zhodná so 

vzťahom (2.2) akurát  je posunutá v závislosti na zvolenom k [16]. 
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Obr. 13 Rez roviny XZ v súradnicovej rovine y = 0. 

Ďalším možným rezom je rez v rovine YZ. Jeho aplikácia opäť vytvorí parabolickú 

funkciu, akurát opačne orientovanú [15]. Postup je rovnaký ako v predošlom odstavci, teda 

zvolí sa v obecnej rovnici hyperbolického paraboloidu (viď vzťah 2.1) súradnica x ako 

nulová (x = 0). Rovnica následne vyzerá takto: 

−
𝑦2

𝑏2
= 2𝑧 (2.3) 

Súradnicová rovina x = 0 pretína kvadriku v obrátenej parabole (viď obr. 14). Znova, 

pokiaľ by za x bolo zvolené nejaké k (k ∈ R) do obecnej rovnice hyperbolického 

paraboloidu, vzniká „rovina“ x = k, pretínajúca paraboloid v parabole, ktorá je zhodná so 

vzťahom (2.3), akurát je posunutá v závislosti na zvolenom k [16; 17]. 

 

 

Obr. 14 Rez roviny YZ v súradnicovej rovine x = 0. 

Posledným významným rezom je rez v rovine XY. Zvolenie z súradnice ako nulovej 

(z = 0) v obecnej rovnici hyperbolického paraboloidu spôsobí pretnutie paraboloidu vo 

dvojici rôznobežiek (rôznobežka je priamka pretínajúca inú priamku, nesmie však byť 

rovnobežná, alebo kolmá na túto priamku) [15; 16]. Vzťah vyzerá nasledovne: 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 0 (2.4) 

x 

z 

y 

z 
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Súradnicová rovina z = 0 je tangentnou rovinou kvadriky v bode dotyku [0,0]. Jedná sa 

o vrchol plochy, taktiež nazývaný sedlový bod plochy [15]. Za z je možné opätovne 

dosadiť nejaké k (k ∈ R) do obecnej rovnice hyperbolického paraboloidu (viď vzťah 2.5). 

Vzniknutá rovina z = k, kde k ≠ 0, pretína paraboloid v hyperbole [16; 17]. Na obrázku 15 

nižšie je vidieť rez pre zvolený parameter k = -5, obdobne k = 5.  

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 2𝑘 (2.5) 

 

  

Obr. 15 Rez roviny XY v súradnicovej rovine z = k, kde k = -5 (vľavo), k = 5 (vpravo). 

Je dôležité poznamenať, že pri hodnote k > 0 sú hyperboly opačne orientované ako 

hyperboly dosiahnuté pri hodnote k < 0 (viď obr. 16) [15; 16]. 

 

Obr. 16 Jednotlivé rezy v rovine XY s rôznym parametrom k [16]. 

  

y y 

x x 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 26 

2.2 Modelovanie súčiastky v CAD softwaru 

Postup modelovania vrchnej časti ceny uvádza táto podkapitola. Najdôležitejšou 

pasážou je samozrejme modelovanie plochy, teda hyperbolického paraboloidu. Teoretické 

znalosti tejto kvadriky sú uvedené v podkapitole 2.1 a sú dobrým základom pre korektné 

namodelovanie v nejakom 3D software. V tomto prípade bol použitý software Creo 

Parametric 2.0. 

Vytvorenie plochy hyperbolického paraboloidu v 3D software spočíva prvotne vo 

vytvorení aspoň troch kriviek, orientovaných jedným smerom. Keďže sa jedná o plochu, 

krivky musia byť taktiež vytvorené aj druhom smere, a to v smere kolmom na predošlý 

smer.  

Krivky prvého smeru musia ležať v rovinách, ktoré sú na seba rovnobežné (viď 

obrázok). Najlepšie je jednu z kriviek respektíve jej rovinu vložiť do stredu, teda do osi 

symetrie. Zvyšné dve vložiť naľavo a napravo od osi symetrie, a to vo vzdialenosti takej, 

ktorá splní požadované okrajové podmienky. V mojom prípade sa jedná o vyrezanie 

plochy do valcovej stopky, ktorej priemer je ø 98. Preto je vzdialenosť medzi krajnou 

rovinou a stredovou rovná 49 mm. Samozrejme platí to pre obe krajné roviny. Prakticky 

nie sú vytvorené roviny, ale priamo krivky.  

Software umožňuje vytvárať krivky viacerými spôsobmi, napríklad prepojením 

vytvorených bodov interpolačnou krivkou, atď. Najrozumnejšou možnosťou je tvorba 

kriviek pomocou matematických rovníc. Podstatou je vložiť zvolenú rovnicu do okna 

„Equation“ a to v nasledujúcej podobe (viď obrázok 17). Parametre A, B sú dĺžky 

hlavných os hyperbolického paraboloidu. Konkrétne A = 8 B = 7,5. V podstate y = 0 

znamená, že je fixovaná súradnica y. Inými slovami výpočet prebieha v rovine. Súradnica 

z je závislá na x a y. Keďže y je v priebehu toho výpočtu nulové, odpadá časť rovnice a jej 

tvar odpovedá vzťahu z kapitoly 2.1. Jedinou neznámou súradnicou je x. Tým, že sa jedná 

o poslednú neznámu, je automaticky softwarom volená ako meniaci sa parameter.  

Okrajové podmienky parametru sú určené v kolónkach „From“ a „To“. Zhrnutie – uvedené 

rovnica s jednou fixovanou súradnicou, vytvorí krivku v rovine na základe zmeny 

súradnice x v intervale ⟨−49; 49⟩ vo vzdialenosti od osi symetrie závislej na hodnote y 

s krokom, ktorý si volí software sám, tak aby bola krivka hladká. 

 

Obr. 17 Okno pre určenie rovníc z ktorých je vytvorená príslušná krivka prvého smeru. 

Zápis rovnice uvedený na obrázku vyššie vytvára konkrétne krivku v rovine 

„NARYS“ (viď obrázok 18). Ďalšie dve krivky sú vytvorené obdobne, stým rozdielom, že 

súradnica y je fixovaná v iných vzdialenostiach od stredu. Čiže, v okne „Equation“ nie je y 
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rovné nule, ale je rovné nejakému vhodnému číslu. Pre tento prípad je zvolené číslo 49 a -

49, keďže výslednú plochu bude ohraničovať kružnica. Zápis v tvare y = -49 vytvorí 

krivku v rovine „DTM2“, druhý zápis v tvare y = 49 vytvorí taktiež krivku, ale v rovine 

DTM3. Je vidieť, že tvary kriviek (parabol) sú zhodné a rovnobežné na seba, akurát sú 

voči sebe inak posunuté. Týmto je potvrdené tvrdenie z kapitoly 2.1. Na obrázku nižšie sú 

uvedené vytvorené krivky pre prvý smer. Z hľadiska matematiky je možné vytvoriť 

nekonečne mnoho týchto kriviek v danom smere. Pre ďalšie pokračovanie sú 

najdôležitejšie práve tieto tri. 

 

Obr. 18 Vytvorené krivky prvého smeru plochy pomocou matematických rovníc. 

Krivky druhého smeru sú vytvorené veľmi podobne. Líšia sa len v samotnom zápise 

do okna „Equation“. V podstate krivky musia byť pootočené o 90° voči prvému smeru, 

teda musia byť kolmé na prvý smer. To je docielené tak, že už nie je fixovaná súradnica y, 

ale súradnica x (viď obrázok 19).  

 

Obr. 19 Okno pre určenie rovníc z ktorých je vytvorená príslušná krivka druhého smeru. 
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Čiže fixácia súradnice x spôsobí, že výpočet prebieha v rovine. Týmto je taktiež 

docielené, že x už nie je neznáma, ale nejaká konkrétna hodnota. Súradnica z je závislá na 

x a y. Z toho vyplýva, že jedinou neznámou je pre tento smer súradnica y.  Opäť ju 

software zvolí ako meniaci sa parameter. Zvolený interval zmeny ostáva nezmenený a to 
⟨−49; 49⟩. Zhrnutie – uvedené rovnica s jednou fixovanou súradnicou, vytvorí krivku 

v rovine na základe zmeny súradnice y v intervale ⟨−49; 49⟩ vo vzdialenosti od osi 

symetrie závislej na hodnote x s krokom, ktorý si volí software sám, tak aby bola krivka 

hladká. 

Zápis rovnice, kde je zafixovaná súradnica x a jej hodnota nadobúda hodnotu 0 

vytvára krivku v rovine „BOKORYS“. Je zjavné že táto rovina je kolmá na prvý smer (viď 

obrázok). Posledné dve potrebné krivky sú zhodné s krivkou v rovine „BOKORYS“ akurát 

sú posunuté. Posunutie od stredovej roviny je obdobné s prvým smerom, teda do okna 

„Equation“ je za x dosadené číslo -49, čím vzniká krivka v rovine „DTM4“. Obdobne je 

dosadené číslo 49, ktoré vytvorí krivku v rovine „DTM5“ (viď obrázok 20). Poznámka: 

krivky prvého smeru majú modrú farbu, krivky druhého smeru majú farbu zelenú. Nové 

roviny „DTM4“ a „DTM5“ sú červenou farbou. 

 

Obr. 20 Vytvorené krivky druhého smeru plochy pomocou matematických rovníc. 

Vytvorené krivky prvého a druhého smeru je nutné nejakým spôsobom prepojiť, tak 

aby vytvorili spojitú a hladkú plochu. Na túto operáciu je vytvorený príkaz „Boundary 

Blend“. V podstate je potrebné vybrať všetky krivky prvého smeru a následne všetky 

krivky druhého smeru, čím sa vytvorí potrebná plocha – plocha hyperbolického 

paraboloidu (viď obrázok 21). 
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Obr. 21 Použitý príkaz „Boundary Blend“ pre spojenie jednotlivých kriviek do plochy. 

Najdôležitejšou respektíve najťažšou časťou bolo vytvorenie sedlovej plochy, preto 

ďalší postup modelovania je popísaný veľmi zjednodušene, vzhľadom na jeho 

jednoduchosť. Obrázkový postup je uvedený v tabuľke 2.2. 

Keďže sa jedná o valcovú súčiastku, musí byť ku sedlovej ploche vytvorený valcový 

plášť. Výška valcovej plochy je zvolená, tak aby finálny vzhľad bol čo najkrajší - 

zvolených je 130 mm. Vytvorená valcová plocha pretína paraboloid v určitých miestach 

a spôsobuje tak neprijateľný stav pre ďalšiu prácu. Funkciou „Trim“ sú nežiadúce časti 

odstránené. Na to aby bolo možné vytvoriť objemové teleso, musí byť plocha uzavretá zo 

všetkých strán. Preto v spodnej časti je doplnená kruhová plocha, ktorá objekt uzatvára. 

Vytvorené plochy sú nezávislé od seba, preto je nevyhnutné ich navzájom prepojiť a zlúčiť 

do jednej plochy. Tento príkaz je vykonaný funkciou „Merge“. Po týchto krokoch je 

možné všetky plochy prekonvertovať a vytvoriť tak objemové teleso, pomocou funkcie 

„Solidfy“. V poslednej pasáži, je vytvorené osadenie pre korektné zmontovanie spolu 

s dierou na skrutku. 
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Tab. 2.2 Obrázkový postup modelovania vrchnej časti ceny. 

  

Pridanie valcovej plochy. Odstránenie prebytočných častí. 

  

Pridanie, zlúčenie a prepojenie plôch. Prekonvertovanie plôch do objemu. 

 

 

Vytvorenie osadenia, zápichu a gravíru. Vytvorenie diery so závitom pre skrutku. 
 

  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 31 

2.3 Výkresová dokumentácia 

Výkresová dokumentácia je konkrétny súhrn podkladov, ktorých cieľom je 

realizovať technickú myšlienku v hotový výrobok [18]. V tomto prípade je kladený dôraz 

najmä na výkres súčiastky vrchnej časti ceny (viď príloha 3). Samozrejme, nie je 

opomenutý ani výkres spodnej časti ceny (viď príloha 2), ani výkres celej zostavy (viď 

príloha 4).  

Výkres súčiastky je podklad, ktorý musí definovať stav hotovej súčiastky [18]. Musí 

obsahovať všetky náležitosti ako sú napríklad potrebné pohľady, rozmery, rozmerové 

tolerancie, geometrické tolerancie, materiál, atď. tak, aby konkrétny diel bolo možné 

vyrobiť, a následne ho zmontovať do zostavy. V neposlednom rade musí splňovať 

požadovanú funkciu [19]. Niektoré údaje, ktoré by mal výkres súčiastky obsahovať sú 

závislé od zložitosti vyrábaného dielu (rezy, detaily, prerušované pohľady...).  

Kvalitne spracovaný výkres so všetkými potrebnými náležitosťami je jeden 

z najdôležitejších faktorov. Jednoznačnosť a funkčnosť výkresov sú kľúčovými 

vlastnosťami, a ich aplikáciou je možné obmedziť výrobu nepodarkov. Výkresy splňujúce 

vyššie popísané znaky sú pre technológov, programátorov, prípadne kontrolórov na 

nezaplatenie. 

Všetky výkresy tejto práce sú uvedené ako prílohy, keďže je zvolený formát A4. 

2.4 Materiálové charakteristiky 

Zvoleným materiálom je hliník, respektíve hliníková zliatina. Jedná sa o zliatinu na 

báze hliníku a medi, ktorej označenie je EN AW 2024. Bežne býva obchodne pomenovaná 

aj ako dural. Ďalšie používané značenia tejto zliatiny sú uvedené v tabuľke 2.3. 

Tab. 2.3 Používané značenia hliníkovej zliatiny EN AW 2024 [20]. 

Značenie podľa EN Chemické značenie ČSN DIN 

EN AW 2024 AlCu4Mg1 42 4203 3.1355 
 

Chemické zloženie je uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.4.  

Tab. 2.4 Chemické zloženie zliatiny EN AW 2024 v hmotnostných % [21]. 

Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti 

max. 0,5 max. 0,5 3,8 – 4,8 0,4 – 1,1 1,2 – 1,8 max. 0,1 max. 0,2 max. 0,2 
 

Základné technické informácie zliatiny EN AW 2024 sú uvedené v nasledujúcich 

bodoch a taktiež sú zobrazené pre jednoduchosť v tabuľke 2.5. 

Tab. 2.5 Technické informácie zliatiny EN AW 2024 [20]. 

Korózna odolnosť Vhodnosť k eloxáži Zvárateľnosť Obrobiteľnosť 

nízka nevhodná obťažná dobrá 
 

• Odolnosť voči korózií je veľmi nízka – je možné sa zapodievať iba odolnosťou 

voči atmosférickej korózií, a to iba za určitých podmienok tepelného spracovania, 

kedy klesá náchylnosť k tvorbe medzikryštálovej korózií [21].  

• Tvariteľnosť je veľmi dobrá za tepla, ale aj za studena v mäkkom stave [21].  
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• Zvárateľnosť je dobrá len pri odporovom zváraní. Iné metódy zvárania nie sú 

vhodné pre tento typ zliatiny [21; 22]. 

• Obrobiteľnosť je dobrá – odvíja sa však od mechanických vlastností, konkrétne je 

dôležitý parameter HB. V tabuľke 2.6 je uvedené HB približne 110. Z toho 

vyplýva, že trieda obrobiteľnosti je 9d, a koeficient obrobiteľnosti kv je 0,8 [21]. 

Mechanické vlastnosti uvádza nasledujúca tabuľka (tab. 2.6). Neuvádza všetky stavy, 

ale iba konkrétne jeden, ktorý je vhodný pre zvolenú súčiastku – stav vytvrdený. 

Polotovarom je kruhová tyč lisovaná za tepla [20; 21; 22]. 

Tab. 2.6 Mechanické vlastnosti zliatiny EN AW 2024 v stave vytvrdenom [21]. 

Stav Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] Ťažnosť A5 [%] Tvrdosť HB 

Vytvrdený min. 460 min. 325 min. 9 110 
 

Posledná tabuľka tejto podkapitoly uvádza fyzikálne vlastnosti (tab. 2.7). 

Tab 2.7 Fyzikálne vlastnosti zliatiny EN AW 2024 [20; 21; 22]. 

Hustota 

𝜌 [kg∙m-3] 

Merná tepelná kapacita 

cp [J∙kg-1∙K-1] 

Teplotný súč. rozťažnosti 

𝛼 [K-1] 

Tepelná vodivosť 

λ [W∙m-1∙K-1] 

2770 875 23,6∙10-6 (20 až 200 °C) 147 – 188 
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3 PRÍPRAVA VÝROBNÉHO PROCESU 

Výrobný proces zvolenej súčiastky (vrchnej časti ceny) je navrhnutý pre strojné 

vybavenie ÚST VUT FSI v Brne. V podstate táto kapitola obsahuje všetky potrebné 

náležitosti pre uskutočnenie výroby. Prvou dôležitou podkapitolou je vytvorený 

technologický postup. Na základe technologického postupu sa odvíjajú ďalšie podkapitoly, 

v ktorých sú uvedené potrebné pasáže pre uskutočnenie výrobného procesu. Sú nimi: rezné 

nástroje, meradlá, strojné vybavenie, rezné podmienky a samozrejme NC program so 

simuláciou. Najviac priestoru je venované práve NC programu, ktorý bol vytvorený 

„manuálne“ pomocou použitia matematických rovníc a slučiek. 

3.1 Technologický postup 

V základnej rovine je možné definovať technologický postup ako písomné 

zachytenie správneho poradia prác, ktoré treba vykonať, aby sa z polotovaru stal hotový 

výrobok predpísaný výkresovou dokumentáciou [23]. Technologický postup musí určovať 

všetky potrebné náležitosti, ako napríklad strojné vybavenie, rezné nástroje, meradlá, rezné 

podmienky a tolerancie rozmerov, a to z dôvodu dodržania požiadaviek kladených 

výkresovou dokumentáciou [24]. V neposlednom rade je cieľom technologického postupu 

vyrobiť súčiastku s minimálnymi nákladmi [24]. Najdôležitejšie požiadavky kladené na 

technologický postup sú: optimálnosť, úplnosť, správnosť, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť 

a hospodárnosť [23]. 

Vzhľadom k tomu, že vypracovaný technologický postup vrchnej časti ceny je 

výrazne obsiahly, nie je uvedený v hlavnom texte, ale je priložený len ako príloha č. 5.  

3.2 Zvolené rezné nástroje, meradlá a  strojné vybavenie 

Nástroje použité v technologickom postupe pre výrobu vrchnej časti ceny sú uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách. Ich voľba bola stanovená pomocou aplikácie CoroPlus 

ToolGuide (SANDVIK Coromant), na základe vstupných parametrov jednotlivých 

operácií a materiálu. Pre istú prehľadnosť sú nástroje rozdelené z hľadiska ich použitia. 

V tabuľke 3.2 sú zobrazené nástroje určené pre sústruženie, tabuľka 3.3 zobrazuje nástroje 

pre frézovacie a vŕtacie operácie, a v tabuľke 3.4 je uvedený použitý pílový pás. 

Predposledná tabuľka 3.5 zobrazuje použité meradlá a v poslednej tabuľke 3.6 je zobrazené 

použité strojné vybavenie. Každá tabuľka je špecifická a zobrazuje len potrebné údaje. 

Tab 3.2 Zvolené sústružnícke nástroje [25]. 

Č. 

p. 
Popis nástroju 

Označenie 

nástroju 

Označenie 

VBD 

Zobrazenie 

nástroju 

Zobrazenie 

VBD 

1. 
Ľavý, vonkajší, 

hrubovací nôž 

SCLCL 

2020K 09 
CCGX 09 T3 

08 - AL H10 

  

2. 
Pravý, vonkajší, 

zapichovací nôž 

RF151.23-

2020-30M1 
N151.2-300-

30-4P H13A 
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Tab 3.3 Zvolené frézovacie a vŕtacie nástroje [25; 26]. 

Č. p. Popis nástroju Označenie nástroju Zobrazenie nástroju 

1. 
Monolitná, karbidová, stopková 

fréza φ 2,0 mm 

ISO 1P 222-0200-

XA 1630 

 

2. 
Monolitný, karbidový NC 

navrtávak 90° φ 12,0x85/25 
DIN 6535 HA 

 

3. 
Monolitný, karbidový vrták 

φ 6,8 mm 
ISO 860.1-0680-

20A1-NM H10F 

 

4. Monolitný závitník M8 E207M8 

 

5. 
Monolitná, karbidová, stopková, 

hrubovací fréza φ 10 mm 

ISO R215.34C100 

40-DS11K 1640 

 

6. 
Monolit., karbidová, stopková, 

dokončovacia fréza φ 4 mm 

ISO RA215.24-1050 

BAK08L 1620 

 

7. 
Monolitná, karbidová, stopková, 

sférická fréza φ 10 mm 

ISO 1B 240-1000-

XA 1630 

 
 

 

Tab 3.4 Zvolený pílový pás [27]. 

Č. p. Popis nástroju Označenie nástroju Zobrazenie nástroju 

1. 
Honsberg Pílový pás 

2060x20x0,9 mm 
Spectra K M42 
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Tab 3.5 Zvolené meradlá [28]. 

Č. p. Popis meradla Zobrazenie meradla Merací rozsah [mm] 

1. Digitálne, posuvné meradlo 

 

0 – 150 

 

 

Tab 3.6 Zvolené strojné vybavenie. 

Č. p. Typ stroju Označenie stroju 

1. Gravitačná pásová píla PEGAS 150x200 GHE – R 

2. Sústružnícke centrum SP 280 SY 

3. Frézovacie centrum  MCV1210 
 

Poznámka: strojné vybavenie je zvolené tak, aby presne odpovedalo podmienkam, ktoré je 

možné dosiahnuť v dielňach ÚST VUT FSI. 

 

3.3 Zvolené rezné podmienky 

Vzhľadom k tomu, že nástroje boli zvolené na základe odporučení aplikácie 

CoroPlus ToolGuide, bolo možné využiť z tejto aplikácie aj voľbu rezných podmienok.  

Aplikácia funguje tak, že sa prvotne zvolí typ súčiastky (rotačne symetrická alebo 

nesymetrická), materiál a typ stroja (maximálny výkon a maximálne otáčky). Následne sa 

musí zvoliť typ operácie (závit, drážka, osadenie, diera) – na výber je mnoho variant, nie je 

predmetom ich v tejto práci rozoberať. Po konkrétnom výbere danej operácie sa vpíšu 

konkrétne vstupné parametre závislé od zvolenej operácie (napríklad pre dieru je nutné 

vypísať jej priemer a hĺbku). Zadefinovaním týchto parametrov aplikácia vyberie vhodné 

rezné nástroje a zároveň odporučí aj rezné podmienky pre danú operáciu, materiál, a stroj.  

Všetky rezné podmienky boli zvolené pomocou tejto aplikácie. Jej použitie je 

vynikajúcou pomôckou, ktorá šetrí veľké množstvo času, a dokáže čiastočne eliminovať 

ľudský faktor.  

Poznámka: niektoré doporučené rezné rýchlosti presahovali parametre zvolených 

strojov (otáčky vretena), preto boli v niektorých prípadoch čiastočne upravené otáčky 

v NC programe, tak aby bolo možné simulovať reálny stav na stroji. 

 

3.4 NC program 

Tvorba NC programu prebehla v riadiacom systéme Sinumerik s ovládacím 

rozhraním Sinumerik Operate a v komunikačnom prostredí Program GUIDE. Takže, 

zjednodušene povedané, jedná sa o programovanie pomocou ISO kódu. Pre kompletné  
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obrobenie zvolenej súčiastky boli vytvorené tri hlavné programy (MPF) a jeden 

podprogram (SPF). 

Obrábanie na sústružníckom centre SP 280 SY pozostáva z dvoch hlavných 

programov a jedného podprogramu. V podstate, dva hlavné programy sú nutné iba 

z dôvodu, že je potreba obrábať na dve upnutia. Prvé upnutie respektíve prvý, hlavný 

program VRCHNA_CAST_CENY_1 na sústružníckom centre spočíva v zarovnaní čela 

spolu s obrobením obvodu na požadovaný priemer (ø 98 mm) v požadovanej dĺžke (40 

mm). Plocha obrobená na obvode - osadenie, slúži ako upínacia časť v druhom hlavnom 

programe. Na obr. 19 je vidieť záver simulácie prvého hlavného programu 

VRCHNA_CAST_CENY_1. Poznámka: obrázky celého tohto programu v podobe 

ISO kódu sú vložené do prílohy č. 6. 

 

 

Obr. 19 Aktuálny stav polotovaru po kompletnom odsimulovaní prvého hlavného 

programu. 

Druhé upnutie, respektíve druhý hlavný program VRCHNA_CAST_CENY_2 na 

sústružníckom centre spočíva v obrobení opačnej strany polotovaru. Polotovar je upnutý za 

osadenie vytvorené v prvom hlavnom programe (dĺžka upnutia je približne 30 mm). 

Rovnako, ako v prvom hlavnom programe dochádza k zarovnaniu čela. Následne je 

obrábaná kontúra, ktorá charakterizuje výsledný tvar polotovaru. Kontúra je v podstate 

akýsi 2D náčrt vytvorený v podprograme (SPF), ktorý je potom volaný hlavným 

programom. Konkrétne v tomto prípade sa jedná o podprogram s názvom OBVOD, 

v ktorom je požadovaná kontúra vytvorená. Na obr. 20 je vidieť spomínanú kontúru. 

Poznámka: obrázky podprogramu OBVOD v podobe ISO kódu sú vložené do prílohy č. 8. 

Zarovnané čelo 

Osadenie 

Polotovar Nulový bod 
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Obr. 20 Kontúra vytvorená v podprograme OBVOD. 

Ďalšou operáciou, ktorá prebieha je sústruženie zápichu (šírka zápichu je rovná 3 mm), 

vo vzdialenosti od čela 35 mm. Po jeho vytvorení prebieha vŕtanie kužeľového zrazenia na 

čele v ose rotácie (priemer zrazenia ø 8 mm, vrcholový uhol 90°). Do neho následne je 

vŕtaná diera priemeru ø 6,8 mm do hĺbky 18 mm, následne prebieha rezanie závitu M8 do 

hĺbky 12 mm (viď obr. 21). 

 

Obr. 21 Aktuálny stav polotovaru po sústružení kontúry, zápichu a vŕtacích operáciách. 
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Poslednou operáciou je gravírovanie nápisu SZZ ÚST 2021 po obvode (veľkosť písma 

10 mm) vo vzdialenosti od čela 20 mm. Obrázok 22 zobrazuje záver simulácie druhého 

hlavného programu VRCHNA_CAST_CENY_2. Poznámka: obrázky programu sú vložené 

do prílohy č. 7 v podobe ISO kódu. 

 

Obr. 22 Aktuálny stav polotovaru po kompletnom odsimulovaní druhého hlavného 

programu. 

Poznámka 2: Nie je možné preniesť výsledný stav simulácie z prvého hlavného programu 

do druhého hlavného programu. Preto je na obrázku 22 vidieť plochu (viď ukazovateľ 

polotovar), ktorá v skutočnosti neexistuje, pretože k jej odstráneniu dôjde už pri spustení 

prvého hlavného programu. 

Obrábanie na frézovacom centre MCV1210 pozostáva len z jedného hlavného 

programu - VRCHNA_CAST_CENY_2242021. Celý tento program je naprogramovaný 

pomocou slučiek a meniacich sa parametrov, ktoré sú menené pomocou matematických 

rovníc. Program ako taký obsahuje minimálny počet priamo naprogramovaných dráh 

nástroja – to znamená, že takmer všetky pohyby nástroja sú generované pomocou slučiek 

a konkrétne body nástroja sú stanovené pomocou meniacich sa parametrov. Program je 

možné rozdeliť na niekoľko hlavných pasáží.  

Prvou hlavnou pasážou je hrubovanie vrchnej časti hyperbolického paraboloidu od 

najvyššieho bodu polotovaru až po vrchol sedlovej plochy. Jednotlivé časti z predošlej vety 

sú zobrazené na obr. 23.  
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Obr. 23 Zobrazenie jednotlivých častí hyperbolického paraboloidu pre lepšie orientáciu. 

Na to aby tento hrubovací cyklus vytvoril požadované základné obrysy spomínanej plochy, 

musí byť sofistikovane vymyslený. Z tohto dôvodu je cyklus zložený z dvoch operácií, 

ktoré prebiehajú v jednej slučke REPEAT UNTIL. Prvým cieľom je teda vytvoriť kruhové 

kapsy s meniacim sa priemerom, ktorého hodnota je závislá na aktuálnej hĺbke. 

V jednoduchosti povedané, vytvorená kruhová kapsa s vypočítaným priemerom sa musí 

dotýkať plochy hyperbolického paraboloidu (viď obr. 24). Výpočet polomeru podľa 

aktuálnej výšky je uvedený v nasledujúcom vzťahu (3.1). 

𝑥 = √2 ∙ 𝑧 ∙ 𝐴2 (3.1) 

kde: 

x – aktuálny polomer kružnice, 

z – aktuálna výška, 

A – dĺžka hlavnej polosi hyperboly. 

  

Obr. 24 Vytvorené kružnice, ktoré v obrábaní tvoria vonkajší priemer kruhových káps. 
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Druhým cieľom je vytvorenie kruhovej drážky, ktorá dohrubuje prebytočný materiál 

z predošlej operácie. Každá drážka je logicky závislá na aktuálnej hĺbke – pretože hĺbka 

riadi priemer kruhovej kapsy (viď odstavec hore). Prebytočný materiál je v podobe 

medzikružia na obvode polotovaru, a jeho šírka je taktiež závislá na aktuálnej hĺbke. 

Stanovenie počiatočného a koncového bodu na tomto medzikruží, vytvorí hranice 

výsledného obrysu požadovanej plochy. V podstate sa jedná o obrábanie po oblúku zo 

stanoveného počiatočného bodu do koncového bodu po určitom rádiuse. Stanovenie týchto 

bodov resp. určenie hranice je popísané nižšie.  

Pre vysvetlenie, je zvolená v poradí štvrtá, kruhová kapsa od vrchu polotovaru. Jej poloha 

voči ostatným kruhovým kapsám je vidieť na obr. 24. Keďže je štvrtá v poradí, musí sa 

nachádzať v určitej hĺbke. Ako je spomenuté vyššie, hĺbka určuje polomer (viď rovnica 

3.1) kapsy a zároveň aj vnútorný polomer medzikružia – zbytkového materiálu. V danej 

hĺbke je fiktívne vytvorený rez, ktorý je rovnobežný s podstavou. Tento rez pretína plochu 

hyperbolického paraboloidu v hyperbole (viď obr. 25 vľavo, taktiež viď podkapitola 2.1). 

Následne je potrebné stanoviť bod, ktorý sa nachádza na kružnici s väčším polomerom ako 

je polomer vytvorenej kapsy a zároveň pretína vytvorenú hyperbolu – prakticky sa jedná 

o dráhu nástroja. Polomer tejto kružnice je zväčšený o polomer frézy (viď obr. 25 vpravo). 

Týmto je v podstate dosiahnuté pretnutie hyperboly v kľúčových bodoch.  

  

Obr. 25 Grafická interpretácia pojmov a potrebných bodov. 

Body priesečníku sa dajú vypočítať tak, že sa upravená rovnica kružnice s daným 

polomerom vloží do rovnice hyperbolického paraboloidu. Riešenie tejto sústavy rovníc 

prebehlo pomocou softwaru Wolfram Alfa. Rovnice priesečníku kružnice a hyperboly sú 

teda nasledovné: 

𝑥 = √
(2 ∙ 𝐵2 ∙ 𝑧 + 𝑟2) ∙ 2 ∙ 𝐴2

(2 ∙ 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴2)
 (3.2) 

𝑦 = √
(𝑟2 − 2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝑧) ∙ 2 ∙ 𝐵2

(2 ∙ 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴2)
 (3.3) 
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kde: 

x – aktuálna hodnota priesečníku hyperboly a kružnice v ose x, 

y – aktuálna hodnota priesečníku hyperboly a kružnice v ose y, 

z – aktuálna výška, 

r – polomer po ktorom sa bude pohybovať nástroj, 

A – dĺžka hlavnej polosi hyperboly, 

B – dĺžka vedľajšej polosi hyperboly. 

Dosadením konkrétnych hodnôt do rovníc 3.2 a 3.3 je dopočítaný bod priesečníku kružnice 

a hyperbolického paraboloidu. To znamená, že je stanovený jeden z hraničných bodov (viď 

obr. 26). Zároveň je vidieť, že súčiastka je symetrická, to znamená, že ďalšie tri potrebné 

body sú získateľné len zámenou znamienok, tak aby korešpondovali so súradnicovým 

systémom. 

 

Obr. 26 Detailnejšia grafická interpretácia pojmov a potrebných bodov. 

Stanovené body priesečníku kružnice a hyperboly sú síce hraničnými bodmi, ale nemožno 

ich použiť ako počiatočný a koncový bod pre obrábanie po kružnici. Dôvod je veľmi 

jednoduchý – nástroj sa pohybuje po stanovených bodoch osou rotácie. To znamená, že 

pokiaľ by tieto body boli použité, došlo by k odfrézovaniu častí hyperboly. A preto, je 

potrebná ešte jedna sekcia výpočtov, ktorá zabezpečí korektné obrobenie. V podstate sa 

jedná o posunutie stredu nástroja tak, aby sa dotýkal obvodom stanoveného hraničného 

bodu respektíve priesečníku kružnice a hyperboly. Aby bolo možné uskutočniť tento 

výpočet, musí byť poznamenané, že stred nástroja leží na danej kružnici, ktorá vytvára 

priesečník s hyperbolou (viď obrázok 27). 
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Obr. 27 Potrebné posunutie nástroja tak, aby nedošlo k odfrézovaniu plochy. 

Na základe popísaných predpokladov je možné stred nástroja vypočítať takto. Do 

vypočítaného priesečníku kružnice a hyperboly je umiestnená kružnica s polomerom, ktorý 

odpovedá polomeru frézy (viď obrázok 28). Čiže vypočítaný priesečník podľa rovníc 3.2 

a 3.3 je v tomto prípade stredovým bodom novo vzniknutej kružnice. „Veľká“ kružnica, 

ktorá predtým vytvárala priesečník s hyperbolou, teraz ešte navyše obsahuje dva 

priesečníky, ktoré vytvorila malá kružnica (viď obrázok 28). Z obrázku 28 je jasné, že 

jeden z týchto priesečníkov je korektným riešením predmetného posunutia.  

 

Obr. 28 Zobrazenie kružnice, ktorá pretína veľkú kružnicu a vytvára tak dva priesečníky. 
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Obrázok 29. zobrazuje korektný, vzniknutý priesečník, už ako stredový bod nástroja. 

 

Obr. 29 Korektná, finálna pozícia stredu nástroja. 

Matematické vyjadrenie tohto posunutia je nasledovné. Priesečníky hyperboly a kružnice 

sú uvedené vo vzťahu 3.2 a 3.3. Keďže v tomto bode je umiestnená „malá“ kružnica ktorá, 

odpovedá zvolenému nástroju (viď obr. 28), jej rovnica má tvar [29]: 

(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = 𝑅2 (3.4) 

kde: 

x – hodnota x na kružnici s polomerom R, 

y – hodnota y na kružnici s polomerom R, 

R – polomer nástroja, 

x1 – posunutie stredu kružnice v x súradnici, 

y1 – posunutie stredu kružnice v y súradnici. 

Súradnice posunu x1 a y1 sú v tomto prípade súradnice priesečníku zo vzťahov 3.2 a 3.3.  

Zároveň je potrebná rovnica „veľkej“ kružnice, ktorá odpovedá dráhe nástroja. Jej predpis 

má tento tvar: 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 (3.5) 

kde: 

x – hodnota x na kružnici s polomerom r, 

y – hodnota y na kružnici s polomerom r, 

r – polomer po ktorom sa bude pohybovať nástroj. 
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Následne je potrebné rovnicu 3.4 odčítať od rovnice 3.5. Výsledný tvar, ktorý vznikne po 

tejto úprave je: 

𝑦 = −
𝑥 ∙ 𝑥1

𝑦1

2

+
𝑥1

2 + 𝑦1
2 + 𝑟2 − 𝑅2

2 ∙ 𝑦1
 (3.6) 

Vzniknutá rovnica 3.6 má lineárnu závislosť a jej geometrickou interpretáciou je, že sa 

jedná o priamku ktorá prechádza dvoma priesečníkmi. Následným dosadením rovnice 3.6 

do rovnice 3.5 (je možné dosadiť aj do rovnice 3.4, ale je to zbytočne náročné), vzniká 

kvadratická rovnica, ktorá ma dve riešenia – čo je samozrejme logické, pretože sa jedná 

o dva rôzne body respektíve dva rôzne priesečníky. Po dosadení, rovnica vyzerá takto: 

𝑥2 + (−
𝑥 ∙ 𝑥1

𝑦1
+

𝑥1
2 + 𝑦1

2 + 𝑟2 − 𝑅2

2 ∙ 𝑦1
)

2

= 𝑟2 (3.7) 

Pre zjednodušenie je zavedená substitúcia: 

𝐾 =
𝑥1

2 + 𝑦1
2 + 𝑟2 − 𝑅2

2 ∙ 𝑦1
 (3.8) 

Úprava rovnice 3.7 a jej riešenie prebehlo v software Wolfram Alfa.  

𝑥𝐼 =
𝐾 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑦1 − √𝑟2 ∙ 𝑦1

2 ∙ (𝑥1
2 + 𝑦1

2) − 𝐾2 ∙ 𝑦1
4

𝑥1
2 + 𝑦1

2  (3.9) 

𝑥𝐼𝐼 =
𝐾 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑦1 + √𝑟2 ∙ 𝑦1

2 ∙ (𝑥1
2 + 𝑦1

2) − 𝐾2 ∙ 𝑦1
4

𝑥1
2 + 𝑦1

2  (3.10) 

Na základe veľkého množstva pokusov, a samotného ladenia NC programu bolo určené, že 

korektná súradnica x potrebného priesečníku je práve hodnota z rovnice 3.10. Posledným 

krokom je dosadenie vypočítanej hodnoty z rovnice 3.10 do rovnice 3.6 (dosadzuje sa 𝑥𝐼𝐼 

za x), kde následne je dopočítaná závislá y súradnica priesečníku. To znamená, že je 

konečne vypočítaný stredový bod nástroja (viď obr. 29). 

Po detailnom vysvetlení princípu hrubovania vrchnej časti hyperbolického paraboloidu je 

možné uviesť ako sa tieto princípy aplikujú v NC programe. Ako bolo spomenuté vyššie, 

táto pasáž obsahuje jednu slučku REPEAT UNTIL. Ešte predtým, než sa program posunie 

do slučky musí dôjsť k stanoveniu kroku do hĺbky s následným prepočítaním počtu 

opakovaní. V slučke sú obsiahnuté obidve operácie, ktoré sú popísané vyššie. Vysvetlenie 

fungovania slučky je nasledovné. Prvotne je vyvolaný cyklus frézovania kruhovej kapsy. 

Hĺbka aktuálnej kapsy je stanovená krokom, to znamená, že podľa rovnice 3.1 je 

dopočítaný jej priemer. Kapsa je vyhrubovaná s nejakými reznými parametrami – to je 

teraz nepodstatné. Po jej skončení v aktuálnej hĺbke prebehnú výpočty v rovniciach 3.2, 

3.3, 3.10 a 3.6 s výsledkom, že je stanovený odsadený hraničný bod od priesečníku 

hyperboly a kružnice (viď obrázok 29). Súčiastka je symetrická, to znamená, že je možné 

určiť všetky tieto hraničné body. Takže, pomocou výpočtov bol stanovený bod v druhom 

kvadrante. Jeho presun do prvého kvadrantu sa uskutoční zmenou znamienka v x súradnici.  
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To znamená, že sú stanovené dva hraničné body a je možné obrábať kruhovú drážku pre 

prvý a druhý kvadrant. Tento krok zabezpečí funkcia G3. Použitý polomer pre G3 funkciu 

je totožný s polomerom vo výpočtoch – teda aktuálny polomer kapsy navýšený o polomer 

nástroja. Kruhová drážka je rovnako pridaná aj do tretieho a štvrtého kvadrantu. Jedná sa 

len o zmenu znamienok s následným obrábaním kruhovej drážky pomocou funkcie G3 

s rovnakým polomerom ako pre drážku v prvom a druhom kvadrante. Tento úkon je 

posledný krok v slučke. Následne slučka overí podmienku, či je aktuálny počet opakovaní 

totožný so stanoveným počtom opakovaní. Keďže nie je, prebehne znova na začiatok. 

Aktuálna hĺbka sa znova zníži a daný krok a všetky výpočty spolu s operáciami prebehnú 

znova. To znamená, že je vypočítaný menší priemer kruhovej kapsy, iný bod priesečníkov 

atď. Slučka sa opakuje až do splnenia podmienky – teda vykonaný potrebný počet 

opakovaní. Výsledok je vidieť na obrázkoch zo simulácie (viď obr. 30a, 30b) – zobrazené 

je 1. zopakovanie, 5. zopakovanie, 10. zopakovanie a posledné 14. zopakovanie slučky. 

Dôležitá poznámka: v určitej časti obrábania dôjde k tomu, že kruhová drážka už nedokáže 

pokryť celú plochu zostávajúceho medzikružia. Preto, je ešte pred koniec vyššie popísanej 

slučky pridaná podmienka, ktorá overí rozmer zbytkového medzikružia. Ak je tento 

rozmer väčší ako priemer frézy, musia byť pridané ďalšie kruhové drážky. Ich počet je 

stanovený tak, že rozmer medzikružia je podelený priemerom frézy. Vypočítaná hodnota 

musí byť zaokrúhlená nahor. Následne je rozmer medzikružia podelený zaokrúhleným 

počtom, čim je stanovený optimálny krok, o ktorý musí byť pôvodný rádius kapsy 

navýšený. Čiže sa jedná o slučku 2 v tele slučky 1 (vyššie popísaná), ktorá vytvorí ďalšie 

kruhové drážky na obrobenie zbytkového materiálu medzikružia. Výpočty prebiehajú 

úplne totožne, len sa v nich aplikuje aktuálny, zväčšený polomer. 

  

  

Obr. 30a Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučky v hornej časti 

hyperbolického paraboloidu 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 46 

  

  

Obr. 30b Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučky v hornej časti 

hyperbolického paraboloidu 

Druhou hlavnou pasážou je hrubovanie spodnej časti hyperbolického paraboloidu 

od vrcholu sedlovej plochy až po najnižší bod sedlovej plochy. Pre rýchlu orientáciu sú 

jednotlivé časti z predošlej vety zobrazené na obr. 31. 

 

Obr. 31 Zobrazenie jednotlivých častí hyperbolického paraboloidu pre lepšie orientáciu. 
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Rovnako ako v predošlej pasáži, musí byť hrubovací cyklus vhodne vymyslený. Na 

základe obrázku 31 je vidieť, že obrábanie spodnej časti hyperbolického paraboloidu 

prebieha v záporných z súradniciach. Poznatky z podkapitoly 2.1 uvádzajú, že pri 

vytvorení rezu rovinou, ktorá je rovnobežná s podstavou je docielené pretnutie 

hyperbolického paraboloidu v hyperbole. Samozrejme, vzdialenosť roviny od vrcholu 

sedlovej plochy musí ležať v uzatvorenom intervale (0; -21,34). Rez je možné vytvoriť aj 

v kladných súradniciach, ale pre spodnú časť nie je potrebný. Z dôvodu, že vytvorený rez 

plochou vytvorí konkrétnu hyperbolickú funkciu, je stanovené, že nástroj sa bude 

pohybovať po hyperbolickej funkcii. Zmenou hĺbky je spôsobená zmena tvaru 

hyperbolickej funkcie. Na obrázku 32 vľavo je vidieť rez rovinou, ktorá je rovnobežná 

s podstavou a nachádza sa v hĺbke z = -1 mm. Obrázok 32 vpravo zobrazuje vytvorenú 

hyperbolickú funkciu. 

  
Obr. 32 Rez rovinou kolmou na podstavu v hĺbke z = -1 mm 

Princíp obrábania po hyperbolickej funkcii je obdobný ako uvádza podkapitola 1.2.1. 

Poznatky uvedené v podkapitole 1.2.1 však spočívajú v tom, že nástroj sa pohybuje po 

hyperbolickej funkcii osou rotácie. V tomto prípade sa nástroj nesmie pohybovať osou 

rotácie po stanovenej hyperbolickej funkcii, pretože by došlo k odfrézovaniu potrebných 

častí plochy. To znamená, že nástroj musí byť nejakým spôsobom posunutý, a to tak, aby 

sa tangentne dotýkal stanovenej hyperbolickej funkcie svojím obvodom (viď obr. 33). 

 
Obr. 33 Zobrazenie potrebného posunutia nástroja. 
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Na to aby bolo možné určiť nový stredový bod nástroja, sú potrebné isté výpočty. Ako 

prvé musí byť stanovený počiatočný bod hyperbolickej funkcie. Jedná sa o priesečník 

kružnice (polotovaru) a hyperboly (viď obr. 34). 

𝑥 = √
(2 ∙ 𝐵2 ∙ 𝑧 + 𝑟2) ∙ 2 ∙ 𝐴2

(2 ∙ 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴2)
 (3.11) 

𝑦 = √
(𝑟2 − 2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝑧) ∙ 2 ∙ 𝐵2

(2 ∙ 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴2)
 (3.12) 

kde: 

x – aktuálna hodnota priesečníku hyperboly a kružnice v ose x, 

y – aktuálna hodnota priesečníku hyperboly a kružnice v ose y, 

z – aktuálna výška, 

r – polomer polotovaru, 

A – dĺžka hlavnej polosi hyperboly, 

B – dĺžka vedľajšej polosi hyperboly. 

Následne musí byť určená derivácia hyperbolického paraboloidu:  

𝑚 = �̇�(𝑥) =
𝐵2 ∙ 𝑥

𝐴 ∙ √𝐵2 ∙ (𝑥2 − 2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝑧)
 (3.13) 

kde: 

m – hodnota smernice tangenty, 

x – aktuálna hodnota x súradnice bodu v ktorom má byť určená smernica tangenty, 

z – aktuálna výška, 

A – dĺžka hlavnej polosi hyperboly, 

B – dĺžka vedľajšej polosi hyperboly. 

Dosadenie vypočítanej hodnoty priesečníku z rovnice 3.11 do rovnice 3.13 určí smernicu 

tangenty v danom bode. Ďalším kľúčovým krokom je určenie rovnice tangenty (3.14) 

a rovnice normály (3.15). Na obr. 34 je zobrazená tangenta s normálou pre konkrétny bod. 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚 ∙ (𝑥 − 𝑥1) (3.14) 

𝑦 − 𝑦1 =
1

𝑚
∙ (𝑥 − 𝑥1) (3.15) 

kde: 

m – hodnota smernice tangenty, 

x1 – aktuálna hodnota x súradnice bodu na hyperbole, 

y1 – aktuálna hodnota y súradnice bodu na hyperbole. 
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Obr. 34 Zobrazenie potrebných prvkov pre uskutočnenie výpočtu. 

Stanovenie posunutého stredu nástroja je nasledovné. Z obrázku 34 je vidieť, že stredový 

bod nástroja leží na normále a zároveň sa nástroj svojím obvodom dotýka hyperboly. Čiže, 

pri vložení kružnice, ktorej polomer je zhodný s polomerom nástroja, do bodu kde 

prebehol výpočet normály (v tomto prípade sa jedná o bod priesečníku polotovaru 

a hyperboly), je možné stanoviť stredový bod nástroja. Kružnica pretína normálu v dvoch 

bodoch. To znamená, že je potrebný výpočet priesečníku kružnice a priamky (viď obr. 35). 

Priesečník sa stanoví tak, že rovnica normály v danom bode je vložená do rovnice 

kružnice, ktorej stred sa nachádza v bode, kde bola stanovená normála.  

 

Obr. 35 Zobrazenie vytvorených priesečníkov kružnice a normály. 

Matematické vyjadrenie priesečníkov kružnice a normály je teda nasledovné. Rovnica 

normály je stanovená (3.15). Ďalej je potrebná rovnica kružnice, ktorej stred sa nachádza 

v bode kde je určená derivácia s normálou a má tento tvar (3.16):  
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(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = 𝑅2 (3.16) 

kde: 

x – hodnota x na kružnici s polomerom R, 

y – hodnota y na kružnici s polomerom R, 

R – polomer nástroja, 

x1 – posunutie stredu kružnice v x súradnici, 

y1 – posunutie stredu kružnice v y súradnici. 

Súradnice posunu x1 a y1 sú v tomto prípade súradnice priesečníku zo vzťahov 3.11 a 3.12. 

Dosadením rovnice normály 3.15 v tvare y = f(x) do rovnice 3.16, vznikne rovnica 

nasledujúceho tvaru (3.17): 

(𝑥 − 𝑥1)2 + (
1

𝑚
∙ 𝑥 −

𝑥1

𝑚
+ 𝑦1 − 𝑦1)

2

= 𝑅2 (3.17) 

Jedná sa o kvadratickú rovnicu, to znamená, že existujú dve rôzne riešenia. Samozrejme 

dve riešenia sú korektné, pretože kružnica pretína priamku v dvoch bodoch. Úprava 

rovnice 3.17 a jej riešenie pre x súradnice prebehlo v software Wolfram Alfa (viď ďalej).  

𝑥𝐼 =
𝑚2 ∙ 𝑥1 − √(𝑚4 + 𝑚2) ∙ 𝑅2 + 𝑥1

𝑚2 + 1
 (3.18) 

𝑥𝐼𝐼 =
𝑚2 ∙ 𝑥1 + √(𝑚4 + 𝑚2) ∙ 𝑅2 + 𝑥1

𝑚2 + 1
 (3.19) 

Obdobným spôsobom sú stanovené y súradnice. Rovnica normály 3.15 v tvare x = f(y) je 

dosadená do rovnice kružnice 3.16, čím vznikne rovnica 3.20:  

(𝑚 ∙ 𝑦 − 𝑚 ∙ 𝑦1 + 𝑥1 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = 𝑅2 (3.20) 

Úprava rovnice 3.20 a jej riešenie pre y súradnice prebehlo opäť v software Wolfram Alfa. 

𝑦𝐼 =
−√(𝑚2 + 1) ∙ 𝑅2 + 𝑚2 ∙ 𝑦1 + 𝑦1

𝑚2 + 1
 (3.21) 

𝑦𝐼𝐼 =
√(𝑚2 + 1) ∙ 𝑅2 + 𝑚2 ∙ 𝑦1 + 𝑦1

𝑚2 + 1
 (3.22) 

Poznámka: Správne stanovenie korektného riešenia súradníc odsadeného bodu (pre x 

súradnicu platia rovnice 3.18 a 3.19, pre y súradnicu platia rovnice 3.21 a 3.22), je závislé 

od kvadrantu v ktorom prebieha obrábanie. Jednotlivé body vo všetkých kvadrantoch boli 

určené na základe výsledkov zo simulácie. Napríklad pre 4 kvadrant je odsadený bod 

zložený z riešenia 𝒙𝑰 a 𝒚𝑰. 

Aplikácia vzťahov 3.11 a 3.12 je potrebná pre stanovenie počiatočného, odsadeného bodu 

nástroja (viď obrázok 36). Tým, že je tento bod stanovený, môže dôjsť k posuvu po 

hyperbole.  
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Obr. 36 Zobrazenie posunutého počiatočného bodu o polomer nástroja voči priesečníku. 

Princíp je úplne rovnaký ako doposiaľ. Jedinou zmenou je že počiatočný bod, už nie je 

priesečník polotovaru a hyperboly (3.11 a 3.12), ale jedná sa o bod ležiaci na hyperbole. 

Rovnica hyperboly má tento tvar: 

𝑦 = 𝐵 ∙ √−2 ∙ 𝑧 +
𝑥2

𝐴2
 (3.23) 

kde: 

x – aktuálna hodnota súradnice x na hyperbole, 

y – aktuálna hodnota súradnice y na hyperbole, 

z – aktuálna výška, 

A – dĺžka hlavnej polosi hyperboly, 

B – dĺžka vedľajšej polosi hyperboly. 

Aby tomu bolo rozumieť. Najprv dôjde k stanoveniu priesečníku polotovaru a hyperboly 

(rovnice 3.11 a 3.12). Následne sa spočíta smernica tangenty (3.13) a spočítajú sa 

súradnice odsadeného počiatočného bodu nástroja (rovnice 3.18 až 3.22) (viď obr. 36). 

Hodnota x súradnice priesečníku polotovaru a hyperboly (3.11) je zmenšená o nejaký 

zvolený krok. Následne táto zmenšená hodnota je dosadená do rovnice 3.23, čím je 

spočítaná závislá súradnica y. Vzniknutý bod leží logicky na hyperbole (viď obr. 37). 

Samozrejme pre tento bod prebehne výpočet smernice tangenty (3.13) a výpočet 

odsadeného bodu nástroja (rovnice 3.18 až 3.22). Takto je stanovený ďalší odsadený bod. 

Pri dostatočnom množstve takto vygenerovaných bodov vznikne plynulá dráha nástroja – 

ktorá vo výsledku tvorí potrebnú hyperbolickú funkciu. 
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Obr. 37 Zobrazenie posunutého bodu o polomer nástroja voči bodu na hyperbole. 

Na základe vyššie popísaných princípov a teoretických poznatkov je možné vysvetliť ich 

aplikáciu v NC programe.  Hrubovanie spodnej časti hyperbolického paraboloidu 

pozostáva z dvoch častí. Najprv prebieha obrábanie v 3 a 4 kvadrante. Po vyhrubovaní 3 

a 4 kvadrantu program pokračuje do 1 a 2 kvadrantu, kde prebiehajú totožné operácie. 

Hrubovanie v 3 a 4 kvadrante pozostáva z dvoch slučiek REPEAT UNTIL – konkrétne sa 

jedná o slučku v slučke. Pred oboma slučkami sú určené počiatočné parametre, ktoré 

určujú krok do hĺbky a počet opakovaní v tomto smere. Následne je stanovenie 

počiatočného bodu (viď rovnice 3.11 až 3.22), do ktorého nástroj príde rýchloposuvom. 

V tejto fáze začne prebiehať prvá slučka „LABEL4“, ktorá riadi počet opakovaní v rámci 

smeru do hĺbky. To znamená, že aktuálna súradnica z sa posunie o stanovený krok nižšie. 

Následne musí byť určený krok a počet opakovaní pre pohyb po hyperbole – pretože, 

každou zmenou hĺbky je zmenený aj tvar hyperboly a počet opakovaní pre pohyb po 

hyperbole nie je konštantný. Preto je tento prepočet zaradený do prvej slučky , aby sa 

zakaždým určil potrebný počet opakovaní pre pohyb po hyperbole. V tejto fáze začne 

prebiehať druhá slučka „LABEL3“. Jej úlohou je riadiť pohyb po hyperbole, ktorý je 

následne prepočítaný tak, aby sa nástroj tangentne dotýkal stanovenej hyperboly svojím 

obvodom (viď rovnice 3.13 až 3.23). Čiže druhá slučka sa bude opakovať dovtedy, dokiaľ 

nástroj nebude na zrkadlovej pozícií v 3 kvadrante. Po skončení druhej slučky nástroj 

prebehne po kruhovej dráhe (v smere hodinových ručičiek) do počiatočného bodu, 

následne znova prebehne po kruhovej dráhe do zrkadlového bodu (v smere hodinových 

ručičiek). Týmto je zabezpečené dohrubovanie zbytkového materiálu. Následne je 

ukončená aj prvá slučka a keďže ešte nevykonala požadovaný  počet opakovaní, vráti sa na 

svoj začiatok. Stým, že všetky kroky sa zopakujú – teda nástroj sa posunie hlbšie. Keďže 

nástroj sa posunie hlbšie, hyperbola má iný tvar. To znamená, že je  nanovo prepočítaný 

počet opakovaní pre pohyb po hyperbole. Začne prebiehať znova druhá slučka s iným 

počtom opakovaní s následným dohrubovaním materiálu po kruhových dráhach. Tieto 

operácie budú prebiehať dokiaľ nebude splnený počet opakovaní pre prvú slučku, čím je 

docielené vyhrubovanie spodnej časti hyperbolického paraboloidu.  
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Poznámka: pri hrubovaní zbytkového materiálu (obrábanie po kruhových dráhach) je 

stanovená podmienka, ktorá určuje potrebu tohto kroku. Ak je rozmer zbytkového 

materiálu väčší ako priemer frézy, aplikuje obrábanie po kruhovej dráhe. Ak je rozmer 

zbytkového materiálu menší ako priemer frézy, nástroj vykoná pohyb len po hyperbolickej 

dráhe. Hrubovanie v 1 a 2 kvadrante je úplne totožné. Jedinou zmenou, na ktorú treba dať 

pozor sú súradnice odsadeného stredu nástroja (viď odstavec za rovnicou 3.22). Výstupy 

zo simulácie sú zobrazené na obrázkoch 38 a 39. 

 

  

  

  

Obr. 38 Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučiek v dolnej časti 

hyperbolického paraboloidu (3 a 4 kvadrant). 
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Obr. 39 Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučiek v dolnej časti 

hyperbolického paraboloidu (1 a 2 kvadrant). 

Treťou hlavnou pasážou je „riadkovanie“ celej plochy hyperbolického paraboloidu. 

Jedná sa o akési hrubovanie zbytkového materiálu, ktorého cieľom je pripraviť plochu na 

poslednú pasáž, ktorou je dokončenie. Vďaka tomu, že predošlé pasáže (operácie) 

odstránili väčšinu prebytočného materiálu, nie je nutné v tomto prípade vymýšľať 

mimoriadne sofistikovanú operáciu. Tým, že sa jedná o riadkovanie, nástroj bude 

vykonávať jednotlivé riadky po parabolických funkciách. Na obrázku 40 sú zobrazené 

parabolické funkcie, ktoré slúžia ako potrebné dráhy nástroja. V podstate, na základe 

teoretických poznatkov z podkapitoly 2.1 je možné pozerať na tieto funkcie aj ako na rezy 

rovinou, ktoré sú umiestnené v nejakej x vzdialenosti. Tvrdenia z podkapitoly 2.1 sú 

potvrdené, pretože je vidieť, že výsledný tvar odpovedá otočenej parabole. Taktiež, vďaka 

týmto vzťahom je možné parabolické funkcie jednoznačne určiť.  
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Obr. 40 Zobrazenie niektorých parabolických funkcií, ktoré sú použité pre riadkovanie. 

Na to aby bolo možné určiť dráhu nástroja po konkrétnej parabolickej funkcií je potrebná 

rovnica 3.24. 

𝑥2

2 ∙ 𝑎2
−

𝑦2

2 ∙ 𝑏2
= 𝑧 (3.24) 

Dráha sa nachádza v určitej vzdialenosti od vrcholu sedlovej plochy. Túto vzdialenosť 

charakterizuje v tomto prípade súradnica x (v rovnici 3.24). Čiže pri dosadení nejakej 

hodnoty y (do rovnice 3.24) je dopočítaná hodnota závislej súradnice z. Jeden tento úkon 

vytvorí jeden bod ležiaci na danej dráhe v požadovanej vzdialenosti x. To znamená, že na 

to aby mohla byť korektne vygenerovaná táto dráha, musí byť hodnota v ose y niekoľko 

krát zmenená, čím sú dopočítané závislé hodnoty v ose z v stanovenej vzdialenosti x. 

Riadkovanie je rozdelené na dve časti. Prvá časť prebieha v 1 a 2 kvadrante, druhá časť 

prebieha v 3 a 4 kvadrante. Vytvorenie takéhoto riadkovania pre 1 a 2 kvadrant v NC 

programe je nasledovné: Opäť sú potrebné dve slučky REPEAT UNTIL, konkrétne sa 

jedná o slučku v slučke. Pred samotným skočením programu do prvej slučky musí byť 

stanovený počet dráh. To znamená, že najdlhší rozmer polotovaru v ose x podelený 

stanoveným krokom (krok znamená, že koľko od seba budú vzdialené tieto dráhy) určí 

počet riadkovaní respektíve opakovaní. Následne program pustí prvú slučku. Prvá slučka 

riadi súradnicu x – to znamená, že určuje v akej x vzdialenosti vznikne daná dráha. 

Následne musí byť spustená druhá slučka v ktorej prebieha pohyb po danej dráhe, teda po 

parabolickej funkcii. Počet krokov pre pohyb po parabolickej funkcii sa rovnako nachádza 

v tele slučky, pretože je vidieť, že pri inej vzdialenosti x, je daná dráha dlhšia, resp. kratšia 

(viď obr. 40). Počet opakovaní je stanovený, ako y súradnica bodu na kružnici (polotovar) 

v rovnakej vzdialenosti x ako daná dráha (viď rovnica 3.25) podelená stanoveným krokom. 

𝑦 = √𝑟2 − 𝑥2 (3.25) 

kde: 

x – hodnota x na kružnici s polomerom r, 

y – hodnota y na kružnici s polomerom r, 

r – polomer polotovaru.  
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V druhej slučke je teda nejaká počiatočná hodnota súradnice y, ktorá je menená 

stanoveným krokom. Táto zmenená hodnota je následne dosadená do rovnice 3.24, z ktorej 

je dopočítaná závislá hodnota súradnice z. Nástroj sa posunie na stanovené súradnice. 

Keďže je stanovený nejaký počet opakovaní na základe vzťahu 3.25 druhá slučka skočí na 

svoj začiatok a proces sa zopakuje – čím sa vygeneruje ďalší bod na parabolickej dráhe. 

Čiže každým ďalším zopakovaním druhej slučky dôjde k stanoveniu ďalšieho bodu na 

parabolickej dráhe. Po vykonaní potrebného počtu opakovaní skončí druhá slučka 

a následne je posunutá aktuálna súradnica x o stanovený krok. Keďže prvá slučka 

nevykonala potrebný počet opakovaní, program skočí na jej začiatok a celý proces sa 

zopakuje. Takýmto spôsobom sú vytvorené jednotlivé parabolické dráhy (viď obr. 41). 

  

  

  

Obr. 41 Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučiek pri riadkovaní 

hyperbolického paraboloidu (1 a 2 kvadrant). 
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Riadkovanie v 3 a 4 kvadrante je vytvorené na základe totožného princípu ako riadkovanie 

v 1 a 2 kvadrante. Na obrázku 42 je vidieť jeho zrealizovanie. 

  

  

  

Obr. 42 Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučiek pri riadkovaní 

hyperbolického paraboloidu (3 a 4 kvadrant). 

Úplne poslednou hlavnou pasážou je dokončenie plochy hyperbolického 

paraboloidu. V podstate sa jedná o riadkovanie s veľmi malým krokom v súradnici x stým, 

že je použitá guľová fréza (viď podkapitola 3.2). To znamená, že princíp obrábania je 

totožný s treťou pasážou a teda aj generovanie bodov je na úplne rovnakom princípe. Čiže 

táto pasáž rovnako obsahuje dve slučky, samozrejme jedna sa musí nachádzať v druhej. 

Prvá slučka riadi pohyb v x súradnici a druhá slučka riadi pohyb po hyperbolickej funkcii. 

V každom priebehu prvej slučky je stanovený počet opakovaní pre druhú slučku, a to 

z toho dôvodu, že pri meniacej sa vzdialenosti x, má daná parabolická funkcia inú dĺžku. 

Takto je zabezpečený korektný počet opakovaní pre tento smer.  
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Pri vykonaní potrebného počtu opakovaní prvej slučky sú stanovené všetky „riadky“ resp. 

dráhy nástroja. Na obrázku 43 sú zobrazené výstupy dokončovacieho procesu. 

Poznámka: jedinou modifikáciou oproti tretej pasáži je, že operácia dokončenia prebieha 

po celej ploche, teda vo všetkých kvadrantoch. To znamená, že nie je rozdelená, ale 

prebieha ako jeden celok. 

  

  

Obr. 43 Výstup zo simulácie po konkrétnom prebehnutí slučiek pri dokončovaní 

hyperbolického paraboloidu. 
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3.5 Simulácia obrábania 

Posledná časť potrebná pre skompletizovanie 3. kapitoly je simulácia obrábacieho 

procesu. Výstupy zo simulácie po každej potrebnej operácií sú zobrazené na obrázku 44. 

Čas výroby na sústružníckom centre určený podľa simulácie je 5 minút a 28 sekúnd, zatiaľ 

čo výroba na frézovacom centre je výrazne dlhšia, a to 42 minút a 9 sekúnd. Celkový čas 

výroby na oboch strojoch je 47 minút a 37 sekúnd. 

  

  

  

Obr. 44 Obrázkový výstup zo simulácie po každej potrebnej operácií. 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 

Poslednou kapitolou tejto práce je vytvorenie ekonomického zhodnotenia vybranej 

súčiastky. Výroba vzorky zatiaľ nebola uskutočnená, preto boli do výpočtov použité 

strojné časy, získané zo simulácie. Taktiež sa jedná len o výrobu jedného kusu, preto 

nebolo potrebné vykonať nejakú optimalizáciu rezných rýchlostí, posuvov apod. Keďže sa 

jedná len o výrobu jedného kusu sú do ekonomického zhodnotenia zahrnuté tieto položky: 

cena polotovaru (viď podkapitola 4.1), výrobné náklady (viď podkapitola 4.2) 

a energetické hľadisko (viď podkapitola 4.3). Dá sa povedať, že toto ekonomické 

zhodnotenie odpovedá kalkuláciám malej firmy. Stým rozdielom, že v malej firme by bolo 

energetické hľadisko a mzda pracovníka už zahrnutá v hodinovej sadzbe stroja. 

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené jednotlivé výpočty. 

4.1 Cena polotovaru 

Potrebný rozmer polotovaru je stanovený v popisovom poli výkresu. Súčiastka má 

byť vyrobená z hliníkovej zliatiny – duralu v akosti EN AW 2024 (viď podkapitola 2.4). 

Jedná sa o rotačný typ súčiastky, preto východzí tvar polotovaru je kruhová tyč. Rozmery 

boli určené podľa normy ČSN EN 755-3, kde je taktiež uvedené, koľko váži jeden bežný 

meter tyče daného priemeru [19]. Z toho vyplýva možný prepočet na kilogramy (viď 

rovnica 4.1) a stanovenie výslednej ceny polotovaru (viď rovnica 4.2) [18; 19]: 

𝑚𝑝 =
𝑚𝑡 ∙ 𝐿𝑝

1000
=

21,206 ∙ 132

1000
= 2,8 𝑘𝑔 (4.1) 

kde: 

mp – hmotnosť polotovaru [kg], 

mt – hmotnosť jedného bežného metra tyče v priemere φ 100 mm zo zliatiny hliníku 

[kg∙m-1], 

Lp – stanovená dĺžka polotovaru [mm]. 

𝑌𝑀 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑐 = 2,8 ∙ 8 = 22,4 𝐸𝑈𝑅 (4.2) 

kde: 

YM – cena polotovaru [EUR], 

mp – hmotnosť polotovaru [kg], 

c – cena za kilogram danej zliatiny [EUR∙kg-1]. 

Poznámka: Cena za kilogram duralu v akosti EN AW 2024 je stanovená podľa cien 

v piatom mesiaci roku 2021. 

Výsledná cena za polotovar je rovná 22,4 EUR. 

4.2 Výrobné náklady 

Náklady spojené s výrobným procesom sú uvedené v tejto podkapitole. Celý proces 

výroby prebieha na troch rôznych strojoch (viď tabuľka 3.6). Každý stroj má stanovenú 

svoju hodinovú sadzbu a mzda pracovníka sa odvíja od zložitosti stroja na ktorom pracuje 

(viď tabuľka 4.1). V podstate na základe strojných časov zo simulácie je možné vypočítať 

výrobné náklady. Strojné časy sú taktiež uvedené v tabuľke 4.1.  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 61 

Tab 4.1 Prehľad hodinovej sadzby strojov a mzdy pracovníkov. 

Použité 

zariadenie 

Výrobný čas 

tAS [min] 

Hodinová mzda 

pracovníka 

a [EUR∙hod-1] 

Hodinová sadzba 

stroja 

b [EUR∙hod-1] 

PEGAS GHE – R 3,2 4 10 

SP280SY 5,467 8 45 

MCV1210 42,15 12 70 
 

Poznámka: Hodinové sadzby strojov spolu so mzdami pracovníkov sú určené podľa 

štandardov nemenovanej firmy z môjho okolia. 

Vzťahy potrebné na výpočet výrobných nákladov konkrétneho stroja sú uvedené nižšie. 

Rovnica 4.3 stanovuje náklady potrebné na pracovníka [30; 31]. Ďalšia rovnica 4.4 určuje 

náklady za prácu na stroji [30]. Posledná rovnica 4.5 je v podstate súčet rovnice 4.3 a 4.4, s 

cieľom určiť výrobné náklady daného stroja [31; 32]. 

𝑌𝑉𝑃 =
a ∙ 𝑡𝐴𝑆

60
 

(4.3) 

kde: 

YVP – náklady na pracovníka [EUR], 

a – hodinová mzda pracovníka [EUR∙hod-1], 

tAS – strojný čas [min]. 

𝑌𝑉𝑆 =
b ∙ 𝑡𝐴𝑆

60
 

(4.4) 

kde: 

YVS – náklady za prácu na stroji [EUR], 

b – hodinová sadzba stroja [EUR∙hod-1], 

tAS – strojný čas [min]. 

𝑌𝑉𝐶 = 𝑌𝑉 + 𝑌𝑉𝑆 (4.5) 

kde: 

YVC – výrobné náklady [EUR], 

YVP – náklady na pracovníka [EUR], 

YVS – náklady za prácu na stroji [EUR]. 

Výpočet prebieha pre každý stroj osobitne, to znamená, že sú určené najprv náklady pre 

pásovú pílu, následne pre sústružnícke centrum a ako posledné pre frézovacie centrum. 

Vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke 4.2.  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCA List 62 

Z toho vyplýva, že výrobné náklady jedného kusu odpovedajú čiastke 63,18 EUR. 

4.3 Náklady na elektrickú energiu 

Výpočet nákladov potrebných na elektrickú energiu je stanovený v tejto podkapitole. 

Na to aby bolo možné dopočítať náklady na elektrickú energiu je najprv potrebný vzťah na 

výpočet spotreby elektrickej energie (viď rovnica 4.6) [33]. Spotreba elektrickej energie sa 

odvíja od strojného času a od konkrétneho príkonu stroja. Následne je možné dopočítať 

náklady na elektrickú energiu (viď rovnica 4.7) [33]. V rovnici vystupuje cena za 1 kWh 

elektrickej energie, ktorý v piatom mesiaci roku 2021 stojí 0,1782 EUR∙kWh-1. Táto 

hodnota približne odpovedá cene, ktorú platí malá firma s relatívne malým odberom. 

Poznámka: V cene sú zohľadnené všetky potrebné tarify a poplatky. Potrebné rovnice sú 

uvedené nižšie [30; 31]: 

𝐸 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝐴𝑆

60
 

(4.6) 

kde: 

E – spotreba elektrickej energie [kWh], 

Pp – príkon stroja [kW], 

tAS – strojný čas [min]. 

 

𝑌𝐸 = 𝐸 ∙ 𝑑 (4.7) 

kde: 

YE – náklady na elektrickú energiu [EUR], 

E – spotreba elektrickej energie [kWh], 

d – cena za 1 kWh elektrickej energie [EUR∙kWh-1]. 

Príkony strojov boli určené z katalógov jednotlivých predajcov a sú uvedené v tabuľke 4.3. 

Konkrétne hodnoty spotreby elektrickej energie spolu s nákladmi na elektrickú energiu sú 

taktiež uvedené v tabuľke 4.3. Opäť výpočty prebiehajú pre každý stroj osobitne.  

Tab 4.2 Vypočítané hodnoty výrobných nákladov. 

Použité 

zariadenie 

Výrobný čas 

tAS [min] 

Náklady na 

pracovníka  

YVP [EUR] 

Náklady za 

prácu na stroji  

YVS [EUR] 

Výrobné 

náklady  

YVC [EUR] 

PEGAS 

GHE – R 
3,2 0,213 0,533 0,747 

SP280SY 5,467 0,729 4,1 4,829 

MCV1210 42,15 8,43 49,175 57,605 
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Sčítaním nákladov na elektrickú energiu z tabuľky 4.3 je stanovená celková suma nákladov 

na elektrickú energiu a to 4,25 EUR. 

 

4.4 Celkové náklady 

Po určení všetkých nákladov je možné vytvoriť finálnu sumarizáciu v podobe 

celkových nákladov. Celkové náklady sú tvorené: nákladmi na polotovar, výrobnými 

nákladmi a nákladmi na elektrickú energiu. Výrobné náklady sú zložené z nákladov na 

pracovníka a nákladov za prácu na stroji. Tabuľka 4.4 uvádza všetky tieto náklady spolu 

s ich výškami a percentuálnym využitím. 

Tab 4.4 Stanovené náklady na výrobu jedného kusu vrchnej časti výhernej ceny. 

Typ nákladov 
Percentuálne 

využitie [%] 

Výška nákladov 

[EUR] 

Náklady na elektrickú energiu 4,73 4,25 

Náklady na pracovníka 10,43 9,37 

Cena polotovaru 24,94 22,4 

Náklady za prácu na stroji 59,9 53,81 

Celkové náklady - 89,83 
 

Je vidieť, že najvyššiu položku tvoria práve náklady za prácu na stroji. Z celkovej sumy 

tvoria približne 60 %. Ďalšou položkou v poradí je cena za polotovar, ktorá tvorí zhruba 

25 % z celkovej sumy. Predposlednou položkou sú náklady na pracovníka, ktoré 

pozostávajú z 10,5 %. Najnižšou položkou sú náklady na elektrickú energiu s približne 

5 %. Výstupom z tejto kapitoly sú celkové náklady a zhodnotenia v podobe grafov. Na 

obrázku 45 je zobrazený stĺpcový graf všetkých nákladov. Obrázok 46 zobrazuje koláčový 

graf, ktorý zobrazuje taktiež všetky náklady akurát v percentách. Z toho vyplýva, že 

celkové náklady na výrobu jedného kusu vrchnej časti výhernej ceny odpovedajú čiastke 

89,83 EUR.  

Tab 4.3 Vypočítané hodnoty nákladov na elektrickú energiu. 

Použité 

zariadenie 

Výrobný čas 

tAS [min] 

Príkon stroja  

PP [kW] 

Spotreba 

elektrickej energie 

E [kWh] 

Náklady na 

elektrickú energiu  

YE [EUR] 

PEGAS 

GHE – R 
3,2 0,8 0,043 0,0076 

SP280SY 5,467 22 2,005 0,357 

MCV1210 42,15 31 21,778 3,881 
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Obr. 45 Stĺpcový graf stanovených nákladov. 

 

 

Obr. 46 Koláčový graf stanovených nákladov v percentách. 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť prípravu výrobného procesu 

zvolenej súčiastky (výhernej ceny). Výstupy respektíve závery z tejto diplomovej práce sú 

uvedené v nasledujúcich bodoch: 

• Prehľad možností NC programovania v riadiacom systéme Sinumerik bol 

spracovaný a vysvetlený. Najmä bol kladený dôraz na programovanie pomocou 

slučiek a samozrejme programovanie pomocou matematických rovníc vzhľadom na 

ich ďalšie použitie (viď nižšie). 

• Zvolená súčiastka (výherná cena) bola kompletne navrhnutá, popísaná a spracovaná 

spolu s vytvorenou technickou dokumentáciou. Vzhľadom k tomu, že súčiastka 

obsahuje matematickú plochu (plochu hyperbolického paraboloidu), boli taktiež 

detailne popísané všetky potrebné matematické rovnice. 

• Na základe technickej dokumentácie bol vytvorený technologický postup 

s konkrétnymi strojmi, nástrojmi a reznými podmienkami. Vytvorené podmienky 

odpovedajú strojnému vybaveniu, ktorým disponuje ÚST FSI VUT v Brne. 

• Pomocou stanoveného technologického postupu a technickej dokumentácie boli 

vytvorené jednotlivé NC programy. Všetky NC programy boli vytvorené v podobe 

ISO kódu. 

• Najzložitejšou časťou diplomovej práce bolo vytvorenie operácií na obrábanie 

plochy hyperbolického paraboloidu. Vo výsledku sa jedná o komplex pozostávajúci 

zo znalostí matematiky (rovnice funkcií a operácie s nimi), programovania 

pomocou matematických rovníc a programovania pomocou slučiek. 

• Takto zložitý program na obrábanie plochy hyperbolického paraboloidu bol 

úspešne vytvorený a odsimulovaný. Dôležité je však poznamenať, že tvorba 

takéhoto typu programu je mimoriadne časovo náročná, pretože sa jedná 

o obrovské množstvo výpočtov, ktoré musia splňovať určité náležitosti, 

a samozrejme musia byť nejakým spôsobom skontrolované. 

• Do diplomovej práce bolo taktiež uvedené ekonomické zhodnotenie. Náklady na 

pracovníka a jednotlivé sadzby strojov boli zvolené podľa sadzieb malej firmy 

z môjho okolia.  

Z vyššie vypísaných bodov je možné konštatovať, že: 

• Stanovené ciele práce boli splnené. 

• Pokiaľ by v praxi bola potrebná výroba takejto súčiastky, program by nebol tvorený 

týmto spôsobom, ale bol by použitý dostupný CAM software. 

• Na druhej strane, je možné povedať, že vďaka programovaniu pomocou 

matematických rovníc a slučiek je možné naprogramovať rôzne iné plochy, ktoré 

sú popísané určitými matematickými rovnicami. 

• Takisto sa dá konštatovať, že znalosti matematiky je možné aplikovať v rôznych 

technických smeroch a zároveň tvoria neodlúčiteľnú časť strojárskeho sveta.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

Skratka Popis 

2D dvojdimenzionálny 

3D trojdimenzionálny 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numeric Control 

HMI Human Machine Interface 

NC Numeric Control 

MPF Main Program File 

SPF Sub Program File 

VBD vymeniteľná rezná doštička 

 

Symbol Jednotka Popis 

a [EUR∙hod-1] hodinová mzda pracovníka 

ap [mm] šírka záberu ostria 

b [EUR∙hod-1] hodinová sadzba stroja 

c [EUR∙kg-1] cena za kilogram danej zliatiny 

cp [J∙kg-1∙K-1] merná tepelná kapacita 

d [EUR∙kWh-1] cena za 1 kWh elektrickej energie 

f [mm] posuv na otáčku 

fz [mm] posuv na zub 

m [-] hodnota smernice tangenty v bode 

mp [kg] hmotnosť polotovaru 

mt [kg∙m-1] 
hmotnosť jedného bežného metra tyče v priemere φ 100 mm 

zo zliatiny hliníku 

n [min-1] otáčky 

r [mm] obecný polomer 

tAS [min] strojný čas 

vc [m∙min-1] rezná rýchlosť 

vf [mm∙min-1] rýchlosť posuvu 
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x [-] súradnica x 

x1  [-] posunutie stredu kružnice v x súradnici 

y [-] súradnica y 

y1 [-] posunutie stredu kružnice v y súradnici 

z [-] súradnica z 

A [-] dĺžka hlavnej polosi 

B [-] dĺžka vedľajšej polosi 

E [kWh] spotreba elektrickej energie 

HB [-] tvrdosť podľa Brinella 

KV [J] nárazová práca 

Lp [mm] stanovená dĺžka polotovaru 

PP [kW] príkon stroja 

R [mm] polomer nástroja 

Ra [μm] stredná aritmetická hodnota drsnosti 

Re [MPa] medza klzu 

Rm [MPa] medza pevnosti 

Rp0,2 [MPa] zmluvná medza klzu 

Rz [μm] najvyššia výška profilu 

Yc [EUR] celkové náklady  

YE [EUR] náklady na elektrickú energiu  

YM [EUR] cena polotovaru 

YVc [EUR] výrobné náklady 

YVP [EUR] náklady na pracovníka 

YVS [EUR] náklady za prácu na stroji 

Z [%] kontrakcia 

α [K-1] teplotný súčiniteľ rozťažnosti 

λ [W∙m-1∙K-1] tepelná vodivosť 

ρ [kg∙m-3] hustota 

φ [°] obecný uhol 
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Vygenerované body hyperbolickej funkcie vo všetkých 4 kvadrantoch pomocou tabuľkového 

editoru. 
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Vygenerované body hyperbolickej funkcie vo všetkých 4 kvadrantoch pomocou tabuľkového 

editoru. 

   



 

PRÍLOHA 2 

Výkres spodnej časti ceny. 

  



 

PRÍLOHA 3 

Výkres vrchnej časti ceny. 

  



 

PRÍLOHA 4 

Výkres zostavy – výhernej ceny. 

  



 

PRÍLOHA 5 

Technologický postup vrchnej časti ceny [25]. 

Technologický postup 

Názov súčiastky Vrchná časť ceny 

 

Číslo súčiastky 02-A4-ÚST-DP-2021 

Materiál AlCu4Mg1 

Polotovar 
Ø 100 - 132 mm ČSN 

EN755-4 

Hrubá hmotnosť 2,8 kg 

Čistá hmotnosť 1,99 kg 

Č. o. Stroje, nástroje 

a meradlá 

Pracovná činnosť Rezné 

podmienky 

0/0 

Píla 150x200 GHER; 

Pílový pás Honsberg 

2060x20x0,9 mm; 

Posuvné meradlo 

Upnúť polotovar do zveráku; 

rezať na dĺžku L = 132±0,5 mm 

 

vc = 55 m∙min-1 

f - ručný 

1/1 

 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Sústružnícky nôž 

SCLCL 2020K 09; 

Rezná doštička 

CCGX 09 T3 08 - 

AL H10; 

Posuvné meradlo; 

Upnúť polotovar do skľučovadla za 

dĺžku L = 30±1 mm; - 

Sústružiť, hrubovať čelo na dĺžku  

L = 131±0,5 mm; 
vc = 1260 m∙min-1 

f = 0,25 mm 

ap = 1 mm 

Sústružiť, dokončiť čelo na dĺžku  

L = 131±0,1 mm; 
vc = 1260 m∙min-1 

f = 0,206 mm 

2/2 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Sústružnícky nôž 

SCLCL 2020K 09; 

Rezná doštička 

CCGX 09 T3 08 - 

AL H10; 

Posuvné meradlo; 

Sústružiť, hrubovať obvod na 

priemer φ 98 +0,2
0

 mm po dĺžke      

L = 40±0,5 mm; 

vc = 1230 m∙min-1 

f = 0,25 mm 

ap = 1 mm 

Sústružiť, dokončiť obvod na 

priemer φ 98 0
−0,1

 mm po dĺžke       

L = 40±0,5 mm; 

vc = 1210 m∙min-1 

f = 0,206 mm 

3/3 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Sústružnícky nôž 

SCLCL 2020K 09; 

Rezná doštička 

CCGX 09 T3 08 - 

AL H10; 

Posuvné meradlo; 

Otočiť polotovar; 

- Upnúť polotovar do skľučovadla za 

dĺžku L = 30±1 mm; 

Sústružiť, hrubovať čelo na dĺžku  

L = 130±0,5 mm; 
vc = 1260 m∙min-1 

f = 0,25 mm 

ap = 1 mm 

Sústružiť, dokončiť čelo na dĺžku  

L = 130 +0,1
0

 mm; 

vc = 1260 m∙min-1 

f = 0,206 mm 



 

4/4 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Sústružnícky nôž 

SCLCL 2020K 09; 

Rezná doštička 

CCGX 09 T3 08 - 

AL H10; 

Posuvné meradlo; 

Sústružiť, hrubovať obvod na 

priemer φ 98 +0,2
0

 mm po dĺžke      

L = 95±0,5 mm; 

vc = 1230 m∙min-1 

f = 0,25 mm 

ap = 1 mm 

Sústružiť, dokončiť obvod na 

priemer φ 98 0
−0,1

 mm po dĺžke      

L = 95±0,5 mm; 

vc = 1210 m∙min-1 

f = 0,206 mm 

5/5 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Sústružnícky nôž 

SCLCL 2020K 09; 

Rezná doštička 

CCGX 09 T3 08 - 

AL H10; 

Posuvné meradlo; 

Sústružiť, hrubovať osadenie na 

priemer φ 89 +0,2
0

 mm po dĺžke      

L = 10 0
−0,2

 mm; 

vc = 1220 m∙min-1 

f = 0,25 mm 

ap = 1,37 mm 

Sústružiť, dokončiť osadenie na 

priemer φ 89 +0,2
0

 mm po dĺžke      

L = 10 +0,3
+0,2

 mm; 

vc = 1120 m∙min-1 

f = 0,206 mm 

6/6 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Zapichovací nôž 

RF151.23 - 2020 -

30M1; 

Rezná doštička 

N151.2 - 300 - 30 - 

4P H13A; 

Posuvné meradlo; 

Sústružiť zápich široký 3+0,1
0

 mm 

do hĺbky 1 mm vo vzdialenosti 

L = 35±0,5  mm; 

vc = 1510 m∙min-1 

f = 0,15 mm 

ap = 1 mm 

7/7 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Monolitný 

karbidový NC 

navrtávak 90° 

φ 12,0x85/25 DIN 

6535 HA; 

Posuvné meradlo; 

Navŕtať kužeľové zrazenie v osi 

rotácie – priemer zrazenia φ 8 mm, 

vrcholový uhol 90°; 

vc = 230 m∙min-1 

fz = 0,4 mm 

 

8/8 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Monolitný 

karbidový vrták 

φ 6,8 mm ISO 

860.1-0680-020A1-

NM H10F; 
Posuvné meradlo; 

Vŕtať v osi rotácie dieru φ 6,8 mm 

do hĺbky H = 18 +0,2
0

 mm; 

vc = 256 m∙min-1 

fz = 0,533 mm 

 

9/9 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Monolitný závitník 

M8 E207M8; 

Posuvné meradlo; 

Rezať závit M8 v osi rotácie  do 

hĺbky H = 12 +0,1
0

 mm; 

vc = 48,9 m∙min-1 

fz = 1,25 mm 



 

10/10 

Sústružnícke 

centrum SP 280 SY; 

Monolitná, 

karbidová, stopková 

fréza φ 2,0 mm ISO 

1P222-0200-XA 

1630; 
Posuvné meradlo; 

Gravírovať nápis (SZZ ÚST 2021) 

po obvode vo vzdialenosti od čela 

L = 20 +0,5
0

 mm; 

Veľkosť písma 10 mm; 

vc = 113 m∙min-1 

fz = 0,0179 mm 

ap = 0,25 mm 

11/11 

Frézovacie centrum 

MCV1210; 

Monolit., karbidová, 

stopková, hrubovací 

fréza φ 10 mm ISO 

R215.34C10040-

DS11K 1640; 

Posuvné meradlo; 

Hrubovať vrchnú časť paraboloidu 

až po vrchol sedlovej plochy (po 

špirále); 

Hrubovať drážky na čele, ktoré 

ohraničujú paraboloid; 

vc = 565 m∙min-1 

fz = 0,128 mm 

ap = 1,25 mm 

12/12 

Frézovacie centrum 

MCV1210; 

Monolit., karbidová, 

stopková, hrubovací 

fréza φ 10 mm ISO 

R215.34C10040-DS 

11K 1640; 

Posuvné meradlo; 

Hrubovať spodnú časť paraboloidu, 

od vrcholu sedlovej plochy až po 

najspodnejší bod plochy; 

vc = 565 m∙min-1 

fz = 0,141 mm 

ap = 1,25 mm 

13/13 

Frézovacie centrum 

MCV1210; 

Monolit., karbidová, 

stopková, 

dokončovacia fréza 

φ 4 mm ISO 

RA215.24-

1050BAK08L 1620; 

Posuvné meradlo; 

Hrubovať zbytkový materiál po 

celej ploche – riadkovanie; 
vc = 210 m∙min-1 

fz = 0,0662 mm 

ap = 2 mm 

14/14 

Frézovacie centrum 

MCV1210; 

Monolit., karbidová, 

stopková, sférická 

fréza φ 10 mm ISO 

1B 240-1000-XA 

1630; Posuvné 

meradlo; 

Dokončiť celú plochu paraboloidu 

– riadkovanie; 
vc = 331 m∙min-1 

fz = 0,286 mm 

ap = 0,5 mm 

 

   



 

PRÍLOHA 6 

Prvý hlavný program pre sústruženie – 1. upnutie.  

 

 

  



 

PRÍLOHA 7 (1/2) 

Druhý hlavný program pre sústruženie – 2. upnutie.  

 

 

  



 

PRÍLOHA 7 (2/2) 

Druhý hlavný program pre sústruženie – 2. upnutie.  

 

  



 

PRÍLOHA 8 

Podprogram na sústruženie kontúry. 
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Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (2/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 
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Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (4/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (5/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (6/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (7/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (8/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (9/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (10/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 9 (11/11) 

Hlavný program pre frézovanie. 

  



 

PRÍLOHA 10 

Nástroje a rezné podmienky určené na základe doporučení aplikácie CoroPlus ToolGuide 

[25]. 
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