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ABSTRAKT 
Tato závěrečná práce se zabývá návrhem nasazení laser interferometru pro online korekce 
rozměrových a geometrických odchylek na CNC obráběcím stroji. Označením „online“ je 
myšleno trvalé zabudování laser interferometru do obráběcího stroje tak, aby pomocí něj mohla 
být ve velmi krátkém čase provedena kompenzace zvolených odchylek.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Real-time kompenzace, kvazi-online kompenzace, přímost, přesnost polohování, laser 
interferometr 

 

ABSTRAKT 
The thesis deals with a development and application of laser interferometer system for the 
online error calibration of CNC machine tool. The term „online“ means, that laser 
interferometer is permanently built in the machine tool. Therefore particular error 
measurements can be done in very short time period.  

KEYWORDS 
Real-time error compensation, Quasi-online error compensation, Straightness, Accuracy of 
positioning, laser interferometer 
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1 ÚVOD 

Na geometrickou přesnost obráběcích strojů jsou kladeny stále větší a větší nároky.  Jedním ze 
současných trendů ve výrobě přesných součástí je snaha snížit podíl dokončovacího obrábění, 
čímž je možno dosáhnout kratších výrobních časů i nižších nákladů. K tomu je samozřejmě 
potřeba velmi přesného obráběcího stroje, který za dokončovacích podmínek obrábění dosahuje 
konsistentní přesnosti v řádu mikrometrů.   

V oblasti konstrukce přesných obráběcích strojů došlo v posledních desítkách let 
k nástupu sofistikovaných výpočetních modelů, inovativních materiálů jako jsou kompozity či 
keramické materiály. Dále odměřovací pravítka s vyšší přesností, anebo lineární vedení 
s nízkými pasivními odpory. Ovšem i pro ten nejlépe konstruovaný a vyrobený obráběcí stroj 
bude vždy existovat limit geometrické přesnosti, které je schopen dosahovat. Vždy se zde 
budou vyskytovat jevy negativně ji ovlivňující – především dynamické chyby od řezných sil a 
chyby způsobené změnou teplot částí stroje či hmotností jeho posuvných částí. 

Postupem času bylo zjištěno, že další snižování těchto chyb dokonalejší konstrukcí a 
extrémně přesnou výrobou jednotlivých komponent, je vzhledem k dosažitelným přínosům 
nevýhodné. Jednou z možností pro získání lepších přesností obráběcího stroje je kompenzování 
chyb. Základní myšlenkou kompenzování je skutečnost, že postavit obráběcí stroj s extrémní 
přesností je mnohem náročnější než úloha identifikování, změření a kompenzování chyb 
pomocí změny nastavení polohy nástroje vůči obrobku změnou NC kódu. Efektivně však lze 
kompenzovat pouze chyby systematické, tedy chyby s dobrou opakovatelností. 

Laserový měřící systém Renishaw XL-80 pracující na principu interferometrie je jedním 
z nejpřesnějších referenčních měřidel používaných pro kalibrace obráběcích strojů vůbec. 
Kompenzace tímto systémem je však relativně zdlouhavá z důvodu časově náročného ustavení 
optických prvků měřícího systému na stroj. Proto vznikla myšlenka trvale nainstalovat laserový 
měřící systém do obráběcího stroje k jedné z jeho os. Potom by bylo možné provádět 
kompenzace určitých odchylek buď přímo při obrábění, anebo těsně před obráběním. Zejména 
by se jednalo o korekce odchylek polohování a přímosti lineární osy. 

Uskutečnění této myšlenky skýtá mnoho úkolů k řešení, především se však jedná o 
komunikaci mezi laserovým systémem a řídícím systémem stroje, jejíž kompletní realizace by 
vyžadovala odborné znalosti v oblasti IT. Prvním cílem této práce bylo zjistit, zda je laser 
interferometr již někde využíván pro online korekce. Dalším z cílů je vytvořit návrh online 
korekcí, který by bylo možné využít jako základní podklad pro „naprogramování“ softwarové 
části realizace. Velmi důležitým bodem návrhu bylo navržení způsobu, jakým korekční hodnoty 
do řídícího sytému zapsat a následně aktivovat. 
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2 GEOMETRICKÉ CHYBY OBRÁBĚCÍHO STROJE A 
JEJICH (ONLINE) KOMPENZOVÁNÍ 

Na úvod této kapitoly je vhodné jasně definovat, co přesně je myšleno pojmy „přesnost“ a 
„chyba“. Přesnost lze definovat jako stupeň shody obrobené součásti s požadovanou 
geometrickou a rozměrovou přesností, uvedenou na výkrese součásti. Chyba představuje 
odchylku polohy špičky řezného nástroje od teoreticky přesné polohy, ve které by se nástroj 
měl správně nacházet. [2] 

Z hlediska času lze chyby rozlišovat na: [1][2] 

a) Kvazi-statické chyby – v čase se mění velmi pozvolna. Patří sem především chyby 
kinematické, chyby vznikající v důsledku oteplování částí stroje, nebo např. chyba 
průhybová zapříčiněná vlastní vahou obrobku.  

b) Dynamické chyby – vznikají především vibracemi od rotujícího vřetene stroje, nebo 
chvěním od sousedního stroje. Protože mají náhodný charakter, špatně se popisují, a 
tedy i špatně kompenzují. Během obrábění zvyšují nejistotu polohy nástroje vůči 
obrobku.  

Podle Rameshe [2] tvoří 70 % chyby kvazi-statické. Tyto chyby jsou systematické a díky tomu 
je lze dobře kompenzovat. Před tím, než chyby můžeme správně kompenzovat, je nutné vědět, 
kde vznikají, pak je popsat a změřit.  

2.1 Zdroje geometrických chyb  

a) Kinematické chyby – vznikají v důsledku nedokonalého tvaru funkčních komponent a 
vzájemné polohy vůči sobě. Postupem času může docházet k opotřebování funkčních 
ploch a ke změně kinematických chyb. [1] 

b) Termo-mechanické chyby – obráběcí stroj generuje velké množství tepla přímo 
v místě obrábění a také v důsledku ztrát na elektromotorech a kuličkových šroubech. 
Velký vliv zde mají i změny teploty okolí. Vlivem kolísání teplot jednotlivých částí 
stroje dochází k jejich rozpínání nebo smršťování. U nejpřesnějších (především 
souřadnicových měřících) strojů jsou tyto chyby značně eliminovány udržováním 
konstantní teploty stroje a okolí. Klimatizační systémy jsou však značně nákladné na 
provoz. [1] 

c) Zatížení – žádný obráběcí stroj není dokonale tuhý. Vlivem statického zatížení od tíhy 
obrobku nebo tíhy posuvných částí stroje může docházet k nezanedbatelným průhybům 
částí stroje. To pak vede např. k chybám přímosti lineárních os. [1] 

d) Dynamické síly – jsou to např. řezné síly vznikající při obrábění. Jak již bylo zmíněno, 
výše, jsou těžce kompenzovatelné. Patří do kategorie dynamických chyb. Stroj sám o 
sobě dokáže vibrace do jisté míry tlumit. [1] 

e) Chyby řídícího systému – při vyšších rychlostech posuvu řídící systém nemusí být 
schopen dostatečně rychle a přesně interpolovat dráhu pohybu nástroje. Tyto chyby 
zaviněné nedostatečným výpočetním výkonem procesoru řídícího systému však lze 
snadno rozlišit od jiných chyb – tak, že stejnou dráhu nástroje vykonáme pokaždé jinou 
posuvovou rychlostí. Nicméně velmi precizní dokončovací obrábění je prováděno za 
malých posuvových rychlosti, a proto je vliv toto druhu chyb malý. [1] 
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Z výše uvedeného lze vyvodit, že je možné relativně snadno provádět korekce kinematických 
chyb, termo-mechanických chyb a chyb od zatížení. Dynamické chyby jsou špatně 
kompenzovatelné. Existuje více názorů na velikost jejich vlivu při přesném obrábění. Někteří 
tvrdí, že při dokončovacích operacích jsou velikosti řezných sil (a tedy i z části dynamických 
chyb) velmi malé a tím opodstatňují jejich zanedbání. Jiný názor říká, že v současnosti moderní 
technologie a postupy vyžadují i konečné obrábění vysokopevnostních materiálu bez nutnosti 
konečného broušení. V tomto případě velikosti řezných sil již nemusí být zanedbatelné.  

2.2 Popis geometrických chyb 

Lineární osa má 6 stupňů volnosti (Obr. 1). Typický obráběcí stroj se třemi řízenými lineárními 
osami může mít až 21 geometrických chyb: 3 chyby lineárního polohování, 6 chyb pohybu 
přímosti, 9 úhlových chyb a 3 chyby kolmosti mezi jednotlivými osami v rovinách Y-Z, Z-X a 
X-Y. Stroje s pěti osami mají stupňů volnosti ještě podstatně více, konkrétně 52.  

 

Obr. 1 Stupně volnosti lineární osy dle ISO 230-1 [1]  

EXZ: odchylka přímosti X ve směru osy Z 

EYZ: odchylka přímosti Y ve směru osy Z 

EZZ: přesnost najetí do polohy v ose Z 

EAZ: klopení (Pitch) ve směru osy Z 

EBZ: natáčení (Yaw) ve směru osy Z 

ECZ: naklápění (Roll) ve směru osy Z 

2.3 Kompenzování geometrických chyb 

Kompenzování je proces, při kterém je chyba obráběcího stroje nejprve změřena, a poté 
vhodným způsobem korigována (kompenzována).  

Naměřené geometrické chyby jsou vyhodnoceny a zpracovány. Díky získaným datům 
lze chyby eliminovat buď „mechanicky“ – např. vyrovnáním lože, opracováním vodících ploch 
apod. Anebo čistě softwarově - vytvořením korekční tabulky, která obsahuje údaje o chybách 
(odchylkách), a jejím vložením do paměti řídícího systému stroje. Kompenzace lze provádět 
samostatně pro jednotlivé osy. Ovšem používají se i volumetrické kompenzace, jež mapují a 
kompenzují chyby v celém objemu anebo části objemu pracovního prostoru obráběcího stroje. 
Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1, takto je možné kompenzovat pouze chyby systematické. 
Obecně lze kompenzace dělit do dvou skupin [2]: 
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a) Kalibrace – slouží ke kalibraci stroje. Chyby jsou naměřeny a vloženy do řídícího 
systému při odstavení stroje. Příkladem je kompenzace stroje po jeho sestavení, 
generální opravě, nebo před obráběním složitého obrobku. 

b) Aktivní kompenzace – chyby jsou monitorovány přímo v průběhu obráběcího 
procesu. Řídící systém pak chyby průběžně vyhodnocuje a kompenzuje v reálném 
čase. Lze je považovat za online kompenzace. Nejběžnějším příkladem je teplotní 
kompenzace prodloužení vřetene. 

2.4 Online kompenzování geometrických chyb 

Přesnost stroje se nezanedbatelně mění v důsledku kvazi-statických chyb – především 
tepelných vlivů, a proto je dnes snahou zjistit skutečnou přesnost stroje (tzn. rozpoznat a změřit 
geometrické chyby, kterých se stroj dopouští) těsně před obráběcím procesem. V současnosti 
online kompenzování využívá velká část přesných měřících a obráběcích strojů. Nicméně u 
většiny z nich je online kompenzování prováděno nepřímo pomocí matematického modelu – 
výpočtem korekční hodnoty ze vstupních údajů jako jsou teplota, či deformace. Cílem této je 
práce je však navrhnout online korekce přímým měřením odchylek pomocí laser 
interferometru. Proto je v následující části práce provedena analýza možností online 
kompenzování pouze takových, která k měření a korekci odchylek primárně využívají 
referenčního měřidla a nikoliv matematického modelu. Měřícími systémy využívajících 
interference laserových paprsků lze změřit prakticky všechny druhy geometrických chyb, 
jejichž krátkým popisem se zabývala kapitola 2.2. Po konzultaci s vedoucím práce bylo však 
rozhodnuto zaměřit se především na zkoumání možnosti nasazení laser interferometru pro 
online korekce chyb polohování, případně odchylek přímosti lineární osy. Na Obr. 1 se jedná o 
parametry EZZ, EXZ a EYZ. S ohledem na názornost, je návrh online kompenzování popisován 
především pro případ korekce polohování. Navržený algoritmus řešení online kompenzací bude 
ovšem použitelný pro korekci jakékoliv geometrické chyby, které se obráběcí stroj dopouští a 
již lze změřit laser interferometrem. [3][5][9] 

Na úvod je vhodné jasně definovat možná provedení online korekcí (Obr. 2): 

 

 

Obr. 2 Online korekce - rozdělení 

ONLINE 
KOREKCE

REAL-TIME KVAZI-ONLINE

BEZ 
PŘÍTOMNOSTI 

OBSLUHY

S 
PŘÍTOMNOSTÍ 

OBSLUHY
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• Real-time – korekce se provádějí přímo v průběhu výrobního procesu. Toto 
provedení vyžaduje úplné a rychlé propojení měřícího zařízení s řídícím 
systémem stroje. Takto se prakticky mohou téměř úplně eliminovat kvazi-statické 
chyby. Velmi důležité je, aby měřící systém nebyl negativně ovlivňován 
dynamickými jevy stroje – např. vibracemi. Realizace je obtížná.  

• Kvazi-online – „kvazi“ ve volném překladu znamená „jakoby“ nebo 
„připomínající“. V tomto případě je přesnost stroje zjištěna a korekční hodnoty 
vypočítány a následně vloženy do paměti řídícího systému stroje těsně před 
obráběním pomocí kompenzačního cyklu. Celý proces kvazi-online 
kompenzování by měl trvat, pokud možno co nejkratší čas, aby co nejlépe 
eliminoval kvazi-statické chyby, které se v daný moment na stroji vyskytují. 
Kompenzační cyklus musí být možno provést i s ke stolu upnutým obrobkem. 

• Bez přítomnosti obsluhy – je vyžadováno úplné propojení měřícího 
zařízení s řídícím systémem stroje. Měřící zařízení je trvale instalováno 
na stroji a spuštěno pouze při spuštění kompenzačního cyklu.  

• S přítomností obsluhy – měřící zařízení je opět trvale integrováno do 
stroje. Obsluha stroje zde však zastává nepostradatelnou funkci v tom 
smyslu, že musí provádět některé kroky v průběhu kompenzačního 
cyklu. 

2.4.1 Real-time korekce  
 

Renishaw HS20 

Co se týče řešení real-time pro korekci polohování lineární osy, vyvstává zde otázka, zda by 
nebylo vhodnější využít laserový interferometr rovnou jako lineární enkodér pro přímé 
odměřování polohy v reálném čase namísto přímého odměřování polohy běžně používaným 
skleněným pravítkem. Společnost Renishaw takové řešení nabízí v podobě laserového systému 
HS20. Tento produkt není na trhu s obráběcími stroji úplnou novinkou – jedná se o nástupce 
systému HS10, který se používá především u velkých obráběcích strojů pro letecký průmysl již 
od devadesátých let. Mnoho vnitřních prvků HS20 je shodných jako u XL-80. [19] 

 

Obr. 3 Uspořádání prvků HS20 se standartní lineární optikou  [19] 

Lineární 
interferometr 

Odražeč 

Usměrňovač 
paprsku LS06 
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Laserová hlavice HS20 (Obr. 3) je propojena s kompenzátorem vlivu prostředí RCU10. 
Ten v reálném čase kompenzuje výstupní signál tak, aby byla zachována měřící přesnost po 
celou dobu měření (u systému XL-80 tuto funkci zastává kompenzátor vlivu prostředí XC-80). 
Trvalá instalace laserového odměřování polohy vyžaduje dokonalé zakrytování a utěsnění 
prostoru, v němž je umístěna laserová hlavice a optické prvky (Obr. 4). Z hlediska real-time 
kompenzací je důležitý parametr maximální rychlosti snímání, který jest 2 m/s. Laserový 
odměřovací systém HS20 se s řídícím systémem propojuje prostřednictvím standardizovaného 
rozhraní AQuadB. Formát výstupního signálu je RS422. Výrobce deklaruje přesnost ±1 µm/m 
při použití kompenzace vlivu prostředí. Maximální měřená délka při použití optiky pro velké 
vzdálenosti činí 60 m. [19] 

 

Obr. 4 Příklad aplikace HS20 na stroji typu spodní gantry (s lineární optikou pro velké 
vzdálenosti) [19] 

 

Fraunhofer Institut – IPT  

Výzkumný ústav výrobních technologií se sídlem v německém Aachenu – Fraunhofer Institute 
– IPT zkoumal možnosti online kompenzování a zvolil cestu, kdy měřící technika zjišťuje 
deformace stroje a koriguje je přímo během procesu obrábění. Jejich řešení spočívá v trvalém 
zabudování senzorů, které jsou schopny měřit deformace stroje v reálném čase. Jedná se tedy 
čistě o real-time online kompenzování [18] 

Princip měření je založen na systému tyčí z plastu s příměsí uhlíkových vláken (CFRP 
– Carbon Fiber Reinforced Polymer), které jsou vloženy do stroje (Obr. 5). Výhodou těchto tyčí 
je jejich velmi dobrá tepelná stabilita, dosažená díky použití materiálu s nízkým koeficientem 

Odražeč HS20 + 
lineární 

interferometr 

Ochranný 
tubus 
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teplotní roztažnosti. Tyče jsou ve stroji uloženy bez předpětí – jeden konec je pevně připevněn 
k rámu stroje a druhý je volný. Snímačem délky (dotykovým, bezdotykovým, nebo optickým) 
je měřená hodnota změny délky lože v porovnání s téměř neměnnou délkou tyče.  Následně 
jsou naměřené hodnoty vyhodnoceny v matematickém modelu. Ten určí potřebnou korekci na 
špičce nástroje (TCP Tool-Center-Point). [18] 

Fraunhofer Institut – IPT provedl úspěšné testování výše zmíněného systému na velkém 
obráběcím stroji, jehož osa měřila 20 metrů. Přesnost systému byla srovnávána vůči laser 
interferometru. Měření probíhala za různých teplot stroje i okolí. Na vzdálenosti 20 metrů bylo 
dosaženo přesnosti měření 20 µm, což je v porovnání s laser interferometrem vynikající 
hodnota. [18] 

 

Obr. 5 Real-time kompenzování polohování pomocí tepelně stabilních tyčí  

Tato metoda online kompenzování by tedy mohla dobře sloužit pro korekce přesnosti 
polohování. V porovnání s laser interferometrem je měření pomoci ní méně náchylné 
k negativním vlivům přítomným v průběhu obrábění – vibracím, anebo olejové mlze. Systém 
lze do stroje nainstalovat dodatečně, avšak jeho princip přímo vybízí k zabudování do rámu 
stroje již při jeho výrobě, obzvlášť pokud se jedná o stroj se stojanem z polymerbetonu. 
Nevýhoda oproti měření přesnosti polohování lineární osy laser interferometrem je však zřejmá 
– těmito referenčními tyčemi měříme pouze celkovou chybu polohy na celé délce lineární osy, 
kdežto interferometrem můžeme měřit odchylky polohy v jednotlivých polohách osy. [18] 

  



 

23 
 

2.4.2 Kvazi-online korekce  
 

5axis auto tuning system OKUMA 

Výrobce Okuma některá svá pětiosá obráběcí centra vybavuje funkcí „5axis auto tuning 
system“. Okuma zavedla tento systém ve snaze zjednodušit měření a kompenzování 
geometrických chyb u svých strojů. Vyvinula kompenzační cyklus, během něhož stroj sám 
geometrické chyby měří za pomoci dotykové sondy upnuté ve vřetenu a přesné koule upevněné 
k otočnému stolu. Naměřené odchylky se pak automaticky vyhodnotí a uloží do řídícího 
systému stroje. Dle údajů na stránkách výrobce se geometrická přesnost zlepší průměrně z 12 
µm na 3 µm. Celkový čas měření a kompenzování činí maximálně 10 minut. Postup měření a 
kompenzace funkcí 5-Axis Auto Tuning System je na Obr. 6. Toto řešení lze označit za kvazi-
online kompenzování. [16] [17] 

 

 

Obr. 6 a) Umístění koule na otočný stůl a najetí sondou nad její střed; 
 b) Spuštění měřící funkce pomocí uživatelské obrazovky HMI (Human 
Machine Interface); c) Během pěti až deseti minut probíhá automatické 

měření a kompenzování stroje  [17] 
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3 KOREKCE ÚCHYLEK POLOHOVÁNÍ A PŘÍMOSTI 

Po konzultaci s vedoucím práce bylo rozhodnuto věnovat se návrhu kvazi-online korekcí CNC 
stroje. Proto je vhodné nejdříve popsat klasický způsob, jakým se v současnosti laser 
interferometrem provádí měření přesnosti polohování lineární osy a korekce přímosti lineární 
osy na CNC stroji. Realizace návrhu online korekce se uskuteční na obráběcím centru MCV 
754 Kovosvit MAS. Tento stroj se nachází v dílnách FSI VUT v Brně. Postup kompenzování 
bude popsán pro případ tohoto konkrétního stroje.  

 

 

Obr. 7 Blokové schéma elektromechanické posuvové soustavy [7] 

3.1 Přesnost polohování lineární osy 

3.1.1 Odměřování lineární polohy  
V souvislosti s odměřováním lineární polohy u obráběcích strojů se lze setkat s termíny 

přímé a nepřímé odměřování. V obou případech se k realizaci posuvu používá 
elektromechanická posuvová soustava s rotačním servomotorem, případně náhon lineárními 
servomotory. Servomotor je spojený s kuličkovým šroubem, a to buď napřímo, nebo přes 
vložený převod. Při nepřímém odměřování je v servomotoru přítomen jak otáčkový snímač, tak 
i snímač polohy. Poloha stolu se pak odvodí ze známých parametrů kuličkového šroubu a 
z hodnot na snímači polohy. Při přímém odměřování se používají snímače polohy, umístěné 
přímo u osy posuvu, snímající polohu pohybující se části stroje (např. suportu nebo stolu). Tyto 
snímače pracují velmi často na principu snímání jemného rastru – skleněného pravítka. Jejich 
rozlišení a přesnost je dostačující i pro náročné aplikace. Přesnost těchto zapouzdřených 
lineárních snímačů se uvádí ± 2 až 5 µm/m. Maximální délka měřené osy může být až kolem 
70 m. Prozatím mnohem méně častým řešením je přímé odměřování lineární polohy laser 
interferometrem. Jejich přesnost dosahuje až ± 1 µm/m. Podrobnější popis tohoto řešení je 
v kapitole 2.4.1. [7][8] 
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 Pro dosažení co nejvyšší přesnosti u přímého odměřování je důležité dodržet několik 
zásad pro umístění snímače:  

• vzdálenost mezi pohonným prvkem a snímačem by měla být co možná nejmenší, 
aby se zvýšila odolnost proti kmitům vlivem křížení [7] 

• snímač na obráběcím stroji by měl být umístěn co nejblíže k nástroji [7] 
• je třeba dodržovat Abbého princip: osa snímače má být pokračováním měřené 

osy [7] 

Na blokovém schéma elektromechanické soustavy (Obr. 7) je přehledně vidět způsob řízení 
polohy při nepřímém i přímém odměřování. Díky snímačům polohy je dnes možné zpřesnit i 
mechanicky nepříliš kvalitní stroj. Ovšem je třeba zdůraznit, že základem přesného obráběcího 
stroje je jeho geometrická přesnost a samozřejmě tuhost. Na Obr. 8 je zobrazen obvyklý trend 
odchylek polohování lineární osy s přímým odměřováním skleněným pravítkem – absolutní 
hodnota odchylky prakticky lineárně roste se zvětšující se hodnotou polohy v měřené ose.  

 

Obr. 8 Grafické znázornění velikostí odchylek polohování lineární osy 

 

3.1.2 Měření přesnosti lineárního polohování 
 

Každý obráběcí stroj určený pro přesné obrábění (pracovní přesnost v tisícinách milimetru) by 
měl být v průběhu svého provozu hlídán z hlediska pracovní přesnosti. Zkoušky přesnosti je 
vhodné provést po ustavení stroje na hale zákazníka, před obráběním složité součásti, nebo při 
razantních změnách okolního prostředí stroje (např. na jaře a v zimě). 

V souvislosti se zkoušením obráběcích strojů se můžeme nejčastěji setkat s kontrolami 
dle ISO 230. Geometrickou přesností a jejím měřením se zabývá norma ISO 230-1. Přesnosti 
lineárního polohování se věnuje část 230-2. Na základě měření dle ISO 230-2 referenčním 
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měřidlem (prakticky výhradně laserovým interferometrem - Obr. 9) lze přesnost polohování 
vyhodnotit a posléze zanést do řídícího systému obráběcího stroje korekční hodnoty. Tímto 
způsobem lze podstatně zlepšit přesnost lineárního polohování.  

  

Obr. 9 Měření přesnosti polohování laser interferometrem Renishaw XL-80 [4] 

Princip měření přesnosti polohování laser interferometrem je znázorněn na Obr. 10. 
Prvně je třeba zdůraznit, že se jedná o relativní měření. HeNe laser má stálou vlnovou délku 
632.8 nm. Princip měření je založen na použití Michelsonova interferometru (ten je na Obr. 9 
upevněn ve vřetenu stroje). Laserový paprsek generovaný v laserové vstupuje do Michelsonova 
interferometru, kde se nachází polopropustné zrcadlo. Zde je paprsek rozdělen na paprsky dva, 
z nichž jeden (referenční) putuje do prvního reflektoru, který se nachází nad polopropustným 
zrcadlem. Druhý (měřící) paprsek pokračuje přes polopropustné zrcadlo k druhému reflektoru 
(umístěný vpravo) připevněnému k pohybujícímu se stolu obráběcího stroje. 

 

Obr. 10 Princip odměřování laser interferometrem  
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 Oba paprsky jsou odraženy zpět přes polopropustné zrcadlo až do fotodetektoru v laserové 
hlavici, jež je schopna vyhodnocovat jejich vzájemnou interferenci (= skládání světelných 
vlnění). Pokud se druhý lineární reflektor posune ve směru paprsků, tak v důsledku změny 
vzdálenosti mezi interferometrem a druhým lineárním reflektorem dojde ke kolísání světelné 
intenzity na fotodetektoru. Fotodetektor na základě tohoto kolísání generuje periodický signál 
tvaru funkce kosinus. Změna světelné intenzity pak odpovídá polovině vlnové délky laserového 
paprsku. Z počtu změn světelné intenzity lze následně vypočítat velikost posunutí X. Z principu 
měření vyplývá, že přesnost měření laser interferometrem je závislá na tom, s jakou přesností 
dokážeme určit vlnovou délku laserového paprsku. Pro dosažení udávané přesnosti 0,7 µm/m 
musí být systém XL-80 doplněn o sdruženou kompenzační jednotku se senzory tlaku, teploty a 
vlhkosti okolního prostředí, jelikož právě tyto faktory nejvíce ovlivňují vlnovou délku 
laserového paprsku. [6]  

3.1.3 Vyhodnocení měření přesnosti lineárního polohování 
Běžně se data naměřená softwarem Renishaw LaserXL Capture (tedy hodnoty odchylek polohy 
v zadaných polohách lineární osy) načtou do softwaru Renishaw XCal-View, kde se vyhodnotí 
dle požadované normy. Jedním z úkolů této diplomové práce bylo vytvoření jednoduchého 
výpočtu v programu EXCEL. Ten by při vyhodnocování dat částečně zastoupil software XCal-
View. Vstupem by byly surové hodnoty exportované z LaserXL Capture a výstupem souhrnná 
tabulka se hlavními vyhodnocovanými parametry.  

Níže je uveden přehled hlavních norem zabývajících se měřením přesnosti polohování 
CNC strojů: 

• ISO 230-2: 2006  
• ISO 230-2: 1988 
• VDI/DGQ 3441 (Německo) 
• JIS B 6192 (Japonsko) 
• ASME B5.54 (USA) 

Z těchto uvedených byly v programu EXCEL zpracovány jen první tři. V následující 
části jsou uvedeny definice těchto norem a vztahy, které jsou při výpočtech dle nich použity. 
V experimentální části práce, která popisuje ověření návrhu online korekcí, jsou pak tyto 
výpočty v programu EXCEL porovnány s výpočty dle Renishaw XCal-View  

Termíny a definice [6] 

 

Rozsah dráhy v ose (axis travel) 

Největší dráha lineární nebo úhlová, v jejímž rozsahu se může pohyblivá část stroje pohybovat  

Měřený rozsah dráhy (measurement travel) 

Část rozsahu dráhy v ose, která je zvolena tak, aby do první i poslední zadané polohy bylo 
možné najet z obou stran 

Zadaná poloha (target position)  

Pi = (i = 1 až m) 

Je to poloha požadovaná; poloha naprogramovaná v NC kódu, do které by se pohybující část 
stroje měla přesunout 
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Skutečná poloha (actual position) 

Pij (i = 1 až m; j = 1 až n) 

Měřená poloha dosažená nastavovanou částí při j-tém nastavení do i-té zadané polohy 

Úchylka polohy (deviation of position) 

Rozdíl mezi skutečnou dosaženou polohou a zadanou polohou 

xij = Pij - Pi 

Jednosměrný (unidirectional) 

Výraz se vztahuje k sérii měření, při které se do zadané polohy přijíždí pouze z jedné stejné 
strany 

znak ↑ značí nastavování polohy v kladném směru 

znak ↓ značí nastavování polohy v záporném směru 

Dvousměrný (bidirectional) 

Výraz se vztahuje k sérii měření, při kterých se nastavování do zadané polohy v dané ose 
vykonává buď ve směru nebo okolo osy 

Průměrná jednosměrná polohová úchylka v poloze (mean unidirectional positional 
deviation at a position) �̅� ↑ ����	�̅� ↓ 

Aritmetický průměr polohových úchylek, zjištěných při sérii n najetí do polohy Pi, v jednom 
směru 

 �̅� ↑	� 1����	 ↑	�
���  (1.1) 

 �̅� ↓	� 1����	 ↓	�
���  (1.2) 

Průměrná dvousměrná polohová úchylka v poloze (mean bidirectional positional 
deviation at a position) 

aritmetický průměr průměrných jednosměrných polohových úchylek 	�� � ↑ �	�̅� ↓ 

 

 �̅� � �̅� ↑ 	�	�̅� ↓2  (1.3) 

 

 

 

3.1.4 Vyhodnocení měření dle ISO 230-2: 2006 [24] 

Tato část ISO 230 specifikuje metody zkoušek a vyhodnocení přesnosti a opakovatelnosti 
nastavení polohy v osách číslicově řízených strojů přímým měřením v jednotlivých osách. Tyto 
metody se použijí stejně jak na lineární osy, tak na osy otočné. Pokud se měří ve více osách 
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současně, tato metoda se nepoužívá. Norma ISO 230-2 může být použita při typové zkoušce, 
při přejímací zkoušce, při porovnávacích zkouškách, při periodickém ověření, při korekci stroje 
atd. Použité metody jsou založeny na opakovaném měření v zadaných polohách. Příslušné 
parametry jsou definovány a vypočítávány. [6] 

 

Měřící cyklus 

Standartní měřící cyklus dle normy ISO 230-2 je na Obr. 11. Konkrétně je to obousměrný 
vícechodý měřící cyklus. Pro lineární osy s délkou do 2 000 mm norma stanovuje minimální 
počet 5-ti poloh na metr délky lineární osy, anebo minimální celkový počet 5 poloh na celou 
měřenou délku osy. Počet chodů bývá obvykle 5.   

 

Obr. 11 Běžný testovací cyklus  

  

Zadaná poloha Pi 

Číslo  

chodu  

Měřené body 

Nulování laseru 
Přeběh Přeběh 
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Necitlivost v poloze (reversal value at position) 

 �� �	 �̅� ↑ 	��̅� ↓ (1.4) 

 

Bi je hodnota rozdílu mezi průměrnými jednostrannými polohovými úchylkami zjištěnými při 
najíždění do polohy Pi v obou směrech 

 

Necitlivost v ose (reversal value of an axis) 

Největší z absolutních hodnot necitlivostí ze všech zadaných poloh podél nebo okolo osy  

 � � ���|��| (1.5) 

Průměrná necitlivost v ose (mean reversal value of an axis)  

Aritmetický průměr hodnot necitlivosti �� ze všech zadaných poloh v dané ose 

 �� � 1����
���  (1.6) 

 

Odhad jednostranné opakovatelnosti osy nastavení polohy v poloze (estimator of 
the unidirectional axis repeatability of positioning at a position) �� ↑ ����	�� 	 ↓ 

Odhad běžné nejistoty polohových úchylek zjištěných při sérii n najetí do polohy Pi v jednom 
směru 

 �� ↑� � 1� � 1���� ↑ ��̅� ↑� �
���  (1.7) 

 

 �� ↓� � 1� � 1���� ↓ ��̅� ↓� �
��� 	 (1.8) 

 

Jednostranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze (unidirectional repeatability 
of positioning at position)  !� ↑ ����	!� ↓ 

 

Rozsah odvozený z odhadu jednostranné opakovatelnosti osy nastavení polohy v poloze 
Pi při použití koeficientu rozšíření 2 

 !� ↑	� 4�� 	 ↑ (1.9) 



 

32 
 

 !� ↓	� 4�� 	 ↓ (1.10) 

 

Jednostranná opakovatelnost nastavení polohy v ose (unidirectional repeatability of 
positioning) (Obr. 12) 

 

 ! ↑� max	[!� ↑] (1.11) 

 ! ↓� max[ !� ↓] (1.12) 

 

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze (bidirectional repeatability 
of positioning at a position) 

 !� � max	[2�� ↑ �2�� ↓ �|��|] (1.13) 

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v ose (bidirectional repeatability of 
positioning of an axis) 

 ! � max	[!�] (1.14) 

 

Obr. 12 Jednostranná přesnost A↑ a opakovatelnost R↑ nastavení polohy [6] 
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Jednostranná systematická polohová úchylka v ose (unidirectional systematic 
positional deviation of an axis) 

 

Je to rozdíl mezi největší a nejmenší algebraickou hodnotou průměrných jednostranných 
polohových úchylek při nastavování polohy v jednom směru �̅� ↑ nebo �̅� ↓ v jakékoliv poloze 
Pi , které byly zjištěny v kterékoliv poloze podél nebo okolo dané osy 

 ( ↑� max[�̅� ↑] � min	[�̅� ↑ ] (1.15) 

 ( ↓� max[�̅� ↓] � min	[�̅� ↓ ] (1.16) 

Dvoustranná systematická polohová úchylka v ose (bidirectional systematic 
positional deviation of an axis) 

 ( � max[�̅� ↑; �̅� ↓] � min[�̅� ↑; �̅� ↓]	 (1.17) 

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v ose (mean bidirectional positional 
deviation of an axis) 

Rozdíl mezi největší a nejmenší algebraickou hodnotou průměrných dvoustranných 
polohových úchylek �̅�, které byly zjištěny v kterékoliv poloze Pi podél nebo okolo dané osy 

 , � max[�̅�] � min	[�̅�] (1.18) 

 

Obr. 13 Dvoustranná přesnost A a opakovatelnost nastavení polohy R [6] 
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Jednostranná přesnost nastavení polohy v ose (unidirectional accuracy of 
positioning of an axis) 

Rozsah odvozený ze spojení jednostranných systematických úchylek a odhadu pro 
opakovatelnost při jednostranném nastavení polohy při použití koeficientu rozšíření 2 (Obr. 12) 

 - ↑� max[�̅� ↑ �2�� ↑] � min	[�̅� ↑ �2�� ↑]	 (1.19) 

 - ↓� max[�̅� ↓ �2�� ↓] � min	[�̅� ↓ �2�� ↓]	 (1.20) 

 

Dvoustranná přesnost nastavení polohy v ose (bidirectional accuracy of positioning 
of an axis) 

Rozsah odvozený ze spojení dvoustranných systematických úchylek a odhadu pro 
opakovatelnost při dvoustranném nastavení polohy při použití koeficientu rozšíření 2 (Obr. 13) 

- � max[�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓] � min	[�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓]	 (1.21) 

3.1.5 Vyhodnocení měření dle ISO 230-2: 1988 
Norma ISO 230-2: 1988 na rozdíl od normy ISO 230-2: 2006 používá trojnásobnou 

standartní úchylku (viz. Tab 1) . V praxi to znamená, některé hodnoty budou u verze z roku 
1988 větší. Jedná se zejména o hodnoty přesnosti (A) a opakovatelnosti (R).  

3.1.6 Vyhodnocení měření dle VDI/DGQ 3441 [23] 
Tato původem německá norma taktéž definuje pojmy a metody pro zkoušení přesnosti 
obráběcích strojů. Stejně jako ISO 230-2: 1988 používá trojnásobnou standartní odchylku. 
Vyhodnocované parametry se mírně liší (viz.Tab 2) . Výpočet příslušných parametrů je uveden 
níže.  

Jednostranné rozpětí v poloze (Spannweite am Ort in positiver/negativer 
Anfarrichtung) 

 

 !� ↑	� 	 ��./0 ↑ ���.12 ↑ (1.22) 

 !� ↓	� 	 ��./0 ↓ ���.12 ↓ (1.23) 

 

Průměrné dvoustranné rozpětí v poloze (Mittlere Spannweite am Ort) 

 !�� � !� ↑ �!� ↓2  (1.24) 
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Dvoustranná standartní nejistota vycházející z rozpětí (Mittlere Standardweichung 
der Messwerte am Ort) 

 �̅�3 � !��4� (1.25) 

kde dn je koeficient lišící se v závislosti na počtu měřících cyklů a pro n = 5 cyklů je 
rovno dn=2,326  

Rozptyl nastavení polohy (Positionsstreubreite am Ort) 

 567 � 6 ∙ �̅� (1.26) 

Maximální rozptyl nastavení v ose (Maximale Positionsstreubreite) 

 56./0 � 56:./0  (1.27) 

Necitlivost v poloze (Umkehrspanne am Ort) 

 ;� � <�̅� ↓ ��̅� ↑< (1.28) 

Maximální necitlivost v ose (Maximale Umkehrspanne) 

 ;=>? � max	[;�] (1.29) 

 

Obr. 14 Přesnost nastavení polohy P [23] 

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v poloze (Systematishe Abweichnung vom 
Sollwert am Ort) 

 �̿� � ��A ↑ ���A ↓2  (1.30) 

Odchylka nastavení polohy (Positionsabweichung) 

 5> � <�̿�./0 � �̿�.12< (1.31) 
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Přesnost nastavení polohy (Positionsunsicherheit) (Obr. 14) 

 
5 � ��� B�̿� � 12 C;� � 5D�EF � �G� B�̿� � 12 C;� � 5D�EF 
    

(1.32) 

3.1.7 Srovnání jednotlivých norem 

Tab 1)  Srovnání ISO 230-2:2006 a ISO 230-2:1988 [14] 

ISO 230-2: 2006 ISO 230-2: 1988 Porovnání 

Průměrná necitlivost v ose 

��HI � 1����
���  

kde: �� �	 �̅� ↑ 	��̅� ↓ 

Průměrná necitlivost v ose 

��JJ � 1����
���  

 

Identické 

Dvousměrná přesnost nastavení polohy 
v ose -HI � max	[�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓] 
        �min[	�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓] 

Dvousměrná přesnost nastavení polohy 
v ose -JJ � max	[�̅� ↑ �3�� ↑; �̅� ↓ �3�� ↓] 
        �min[	�̅� ↑ �3�� ↑; �̅� ↓ �3�� ↓] 

Podobné – 
avšak ISO 230-
2: 1988 používá 
trojnásobnou 
standartní 
úchylku (ISO 
230-2: 2006 
používá 
dvojnásobnou) 

Jednosměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose ! ↑HI	� max	[4�� 	 ↑] ! ↓HI	� max	[4�� 	 ↓] 

Jednosměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose ! ↑JJ	� max	[6�� 	 ↑] ! ↓JJ	� max	[6�� 	 ↓] 
 

Podobné –  

Platí, že: ! ↑HI�  L! ↑JJ  �M�4. 
Dvousměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose !HI � max[!�] 
kde: !� � max	[2�� ↑ �2�� ↓ �|��|] 

Dvousměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose !JJ � max[!�] 
kde: !� � max	[3�� ↑ �3�� ↓ �|��|] 

Podobné –  

avšak ISO 230-
2: 1988 používá 
trojnásobnou 
standartní 
úchylku (ISO 
230-2: 2006 
používá 
dvojnásobnou). 
R88 bude vždy 
větší než R06  
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Tab 2)  Srovnání ISO 230-2:2006 a VDI/DGQ 3441 [14] 

ISO 230-2: 2006 VDI/DGQ 3441 Porovnání 

Průměrná necitlivost v ose 

��HI � 1����
���  

kde: �� �	 �̅� ↑ 	��̅� ↓ 

Průměrná necitlivost 

;� � 1�;��
A�1  

kde: ;� � <�̅� ↓ ��̅� ↑< 
Identické 

Necitlivost v ose � � max	[|��|] Maximální necitlivost v ose ;=>? � max	[;�] Identické 

Dvousměrná přesnost nastavení polohy 
v ose -HI � max	[�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓] 
        �min[	�̅� ↑ �2�� ↑; �̅� ↓ �2�� ↓] 

Přesnost (nejistota) nastavení polohy 5 � ��� B�̿� � 12 C;� � 5D�EF 
     ��G� O�̿� � � C;� � 5D�EP  

Podobné – 
avšak A používá 
při výpočtu 
dvojnásobnou 
standartní 
odchylku a P 
trojnásobnou 

Jednosměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose ! ↑HI	� max	[!� 	 ↑] ! ↓HI	� max	[!� 	 ↓] 

Maximální rozptyl (opakovatelnost) 
nastavení polohy 56=>? � 5D�	=>? � max[6�̅�] 
 

Podobné –  

Psmax vůči R 
používá 
trojnásobnou 
standartní 
odchylku 

Dvousměrná opakovatelnost nastavení 
polohy v ose !HI � max[!�] 
kde: !� � max	[2�� ↑ �2�� ↓ �|��|] 

Žádný ekvivalentní parametr  

3.2 Odchylky přímosti lineární osy 

Jak již bylo v úvodu řečeno, v současnosti rostou požadavky na přesné obráběcí stroje. Zejména 
na ty, které obrábí funkční součásti pro další obráběcí stroje. Dodržování přímosti je dnes velmi 
aktuální např. u CNC strojů typu „gantry“. Tento typ stroje často obrábí dlouhá lože obráběcích 
strojů, na která se připevňují vodící plochy lineárního vedení. Již provedenými experimenty 
bylo zjištěno, že kompenzacemi přímosti lze chyby přímosti zredukovat až o 90 % (v porovnání 
bez kompenzace) [12]. U obráběných součástí, kde je požadována dokonalá přímost ploch – 
v tomto případě lože strojů a plochy lineární vedení, se odchylky přímosti samozřejmě snižují 
velmi precizním broušením a zaškrabáváním, avšak nasazení již zmiňovaných kompenzací 
posouvá hranice přesnosti ještě trochu dále. 

Přímost lineární osy se měří v horizontální rovině a ve vertikální rovině. V případě osy 
X se jedná o odchylky EYX a EZX (Obr. 15) 

3.2.1 Měření odchylek přímosti lineární osy 
Mezi nejpřesnější metody měření přímosti lineární osy určitě patří měření pomocí digitálních 
libel a měření pomocí laserového systému, o kterém bude pojednáváno dále. 
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Měření přímosti laserovým systémem Renishaw XL-80 

Tímto systémem lze chyby přímosti měřit dvěma metodami:  

• metodou měřící příčné posunutí (XL-80 s optikou pro měření přímosti) 
• metodou měřící úhly (XL-80 s optikou pro úhlová měření) 

 

 

Obr. 15 Odchylky přímosti 

Metoda měřící posunutí (XL-80 s optikou pro měření přímosti) 

Kontrola přímosti osy pomocí laserového systému Renishaw XL-80 se soupravou optiky pro 
měření přímosti (měřící rozsah 0-4 m nebo 1–30 m) je znázorněna na Obr. 16. Laserový paprsek 
generovaný v hlavici XL-80 vstupuje do Wollastonova prizmového interferometru, který ho 
rozděluje na dva paprsky, a ty poté směřují do dvouzrcadlového odražeče. Zde jsou odraženy 
zpět do interferometru, kde se paprsky opět spojují, vzájemně interferují a vracejí se do 
fotodetektoru v laserové hlavici. Jedno z možných umístění jednotlivých prvků je patrné z Obr. 
16. V tomto případě je interferometr a odražeč postaven pro měření odchylek přímosti 
v horizontální rovině. Po přestavení těchto komponent lze odchylky přímosti měřit i ve 
vertikální rovině. [10] 

 
 

Obr. 16 Měření přímosti laser interferometrem Renishaw XL-80 [4] 

X 

Y 

Z 

EZX 

EYX 
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Při měření přímosti s wollastonovým prizmovým interferometrem není nutný, na rozdíl 
od měření přesnosti polohování, kompenzátor okolního prostředí, protože oba dva paprsky jsou 
ovlivněny zcela shodně. 

Výhodou této metody je okamžité vyhodnocení úchylky přímosti. Mírnou nevýhodou 
tohoto principu je, že je ovlivněna odchylkami natáčení (yaw) a klopení (pitch) v ose (Obr. 17). 
Tato nepřesnost je však u kratších os (do 4m) zanedbatelně malá. [10] 

 

Obr. 17 Ovlivnění odchylkami natáčení a klopení [4] 

 

Metodou měřící úhly (XL-80 s optikou pro úhlová měření) 

Souprava optiky pro úhlová měření umožňuje úhlová měření pitch a yaw (Obr. 19). Lze 
měřit maximální úhlové výchylky až ±10° s rozlišením 0,01 obloukové vteřiny. Laserový 
paprsek vychází z hlavice XL-80 a vstupuje do úhlového interferometru, kde se dělí na 
referenční a měřící paprsek. Ty se po odražení v přestavitelném prvku – úhlovém odražeči, 
vrací přes interferometr do detektoru v hlavici. Jelikož jsou oba paprsky ovlivněny okolním 
prostředím, není třeba kompenzovat prostředí. Odchylku přímosti dostaneme z úhlu natočení 
přestavitelného prvku a vzdálenosti d (Obr. 18). [4] 

 

Obr. 18 Měření přímosti pomocí úhlů  
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Obr. 19 Měření chyby klopení (pitch) stolu pohybujícího se v ose X [4] 

Srovnání obou metod měření přímosti 

Přímost os lze spolehlivě měřit oběma metodami, avšak dle W.L. Fenga [12] je přesnost u 
úhlové metody vyšší. Názorně to demonstruje na příkladu CNC stroje spodní gantry s osou X 
o délce 12 500 mm, kdy měřil odchylky přímosti postupně oběma metodami. V prvním případě 
byl wollastonův prizmový interferometr připevněn k pohybujícímu se vřetenu, zatímco odražeč 
byl na pracovním stole. V druhém případě se úhlový odražeč připevnil k vřetenu a úhlový 
interferometr byl na pracovním stole. Jak je patrné z Obr. 20, úhlová metoda (Angle method 
1,2) vykazuje lepší opakovatelnost. W.L. Feng se přiklání a v dalším postupu používá k měření 
přímosti metodu úhlovou. Také se zmiňuje, že první metoda by mohla být více negativně 
ovlivněna vibracemi od otáčejícího se vřetene. Volba metody tedy záleží na typu stroje a délce 
měřené osy.  [12]  

 

Obr. 20 Srovnání obou metod měření přímosti [12] 

Úhlový 
interferometr 

Úhlový 
odražeč 

Laserová 
hlava 
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3.2.2 Vyhodnocení odchylek přímosti lineární osy 
Podobně jako v případě vyhodnocování měření přesnosti lineárního polohování se i pro 
vyhodnocování odchylek přímosti lineární osy používá software Renishaw XCal-View. Pro 
úplnost jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet nejdůležitějších parametrů při vyhodnocení 
přímosti dle normy. 

Přesnost přímosti A 

Je to rozdíl mezi maximem a minimem systematických úchylek a odhadu standartní nejistoty 
s koeficientem rozšíření 3 nezávisle na směru měření. 

 - � ��̅ � 3Q���� � ��̅ � 3Q��G� (1.33) 

Jednostranná opakovatelnost Urep 

Maximální hodnota rozdílu mezi ��̅ � 3Q� a ��̅ � 3Q� v libovolném bodě při uvažovaní směru 
měření (i vyjadřuje číslo měření) 

 ;RST � [��̅ � 3Q�� � ��̅ � 3Q��]��� (1.34) 

Oboustranná opakovatelnost Brep 

Maximální hodnota rozdílu mezi ��̅ � 3Q� a ��̅ � 3Q� v libovolném bodě při libovolném směru 
měření (j vyjadřuje číslo měření) 

 �RST � U��̅ � 3Q�� � ��̅ � 3Q��V��� (1.35) 

Úchylka přímosti Se 

Je to součet maximálních a minimálních průměrů odchylek přímosti. 

 �� � |�̅=>?| � |�̅=��| (1.36) 

3.3 Popis kompenzování běžným způsobem 

V následující části je popsán obvyklý postup kompenzací na stroji MCV 754.  Tento proces je 
vysvětlen na příkladu kompenzování odchylek lineárního polohování. Kompenzování odchylek 
přímosti lineární osy je prováděno prakticky stejně, pouze s rozdílnou měřící optikou, tak jak 
bylo uvedeno v kapitole 3.2. 

Příprava měření 

Kompenzovaný obráběcí stroj je před vlastním kompenzováním temperován, tedy zahříván na 
provozní teplotu. Například u malého obráběcího centra MCV 754 temperování může trvat cca 
2 hodiny. Mezitím se na posuvný stůl a vřeteno stroje připevní optika Renishaw pro měření 
lineárního polohování (viz. kapitola 3.1.2). Ustaví se laserová hlava XL-80, kompenzátor XC-
80 a snímače teploty okolí a materiálu, a toto vše se připojí k PC, na němž je nainstalovaný 
software Renishaw LaserXL Capture (Obr. 21) a XCal-View. Jak je patrné z tohoto obrázku, 
laserová hlavice XL-80 je propojena s PC USB kabelem. Je třeba zdůraznit, že zde není žádná 
přímá vazba laserové hlavy s řídícím systémem obráběcího stroje (v případě MCV 754 je 
řídícím systémem Siemens Sinumerik 840D sl). 
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Obr. 21 Zjednodušené schéma měření přesnosti polohování lineární osy 

Měření 

Software Renishaw LaserXL Capture (Obr. 22) dle zadaných hodnot (počátečního a koncového 
bodu, počtu měřících bodů, posuvové rychlosti, přejezdů a délky čekání v zadaných bodech) 
vygeneruje NC program, který se uloží na USB disk. NC program se posléze otevře a spustí 
v řídícím systému stroje. Před začátkem měření přesnosti polohování osy musí být 
kompenzační funkce, pomocí níž plánujeme osu zkompenzovat, deaktivována (v našem případě 
se jedná o CEC kompenzační funkci, viz dále) Po spuštění NC kódu stůl stroje sám najíždí do 
jednotlivých měřících bodů. Software LaserXL Capture automaticky zaznamenává hodnoty 
úchylek polohy v jednotlivých bodech. Měřící cyklus má zpravidla pět běhů a trvá řádově 
několik minut (záleží na zvolené posuvové rychlosti, počtu zadaných bodů, délce měřené osy, 
apod...). Více informací o měřícím cyklu lze nalézt v kapitole 3.1.4. Po skončení měření jsou 
naměřená („surová“) data exportována do souboru *. [15] 

 

Obr. 22 Prostředí Renishaw LaserXL Capture [4] 
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Zpracování naměřených dat 

Ke zpracování těchto dat slouží jiný software - Renishaw XCal-View. Ten dokáže 
vyhodnocovat jak lineární měření tak i měření přímosti. Lineární měření může vyhodnocovat 
dle několika norem, např. dle ISO 230-2 (2006 i 1988) nebo VDI/DGQ 3441. Zároveň umí 
vypočítat korekční hodnoty. Ty se posléze prakticky ručně vloží (zapíší) do řídícího systému. 
Obráběcí centrum MCV 754 disponuje řídícím systémem Siemens 840D sl. Pro účely 
kompenzování je vybaven několika rozličnými kompenzačními funkcemi. Jednou z nich je 
CEC (CROSS ERROR COMPENSATION). Patří mezi interpolační kompenzace a umožňuje 
definování korekce chyby jedné osy v závislosti na poloze osy druhé – tedy např. kompenzovat 
průhyb, kolmost, přímost osy, ale i polohování. [11][15]. 

Korekční hodnoty v jednotlivých zadaných polohách osy se zapisují do tzv. CEC 
tabulek. Poté se obvykle provede kontrolní měřící cyklus. Ten může (ale nemusí) mít menší 
počet běhů (2-3). Následuje již jen vytisknutí protokolu o měření nekompenzované a 
zkompenzované osy. Délka výše popsaného kompenzování činní u x-ové osy stroje MCV 754 
přibližně 60 minut. Následující kapitola osvětlí princip CEC a popíše načtení korekčních hodnot 
do CEC tabulek. 

3.4 Kompenzace v systému Siemens Sinumerik 840D sl 

Tento řídící systém od firmy Siemens je vhodný i pro vysoce komplexní aplikace a v základním 
provedení disponuje několika možnostmi kompenzací. Výše zmíněné CEC (také nazývány jako 
kompenzace průhybu – v anglické literatuře „Sag compensation“) jsou součástí softwarové 
opce, kterou je nutné k řídícímu systému dodatečně přikoupit. CEC patří mezi interpolační 
kompenzace. To znamená, že hodnoty korekcí (osa 1 na Obr. 23) v dané poloze základní osy 
(osa 2 na Obr. 23)  se vypočítávají lineární interpolací ze známých bodů (interpolačních bodů), 
které byly naměřeny měřícím zařízením – např. laser interferometrem. 

 

Obr. 23 Výpočet hodnoty korekce lineární interpolací 
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Na Obr. 24 je zřejmý příklad aplikace CEC. Při pohybu svislého vřeteníku v ose Y1 dochází 
vlivem jeho hmotnosti k prohnutí příčníku a tedy ke změně polohy špičky nástroje ve směru 
osy Z1. Takto vzniklou chybu lze v celém rozsahu osy Y1 změřit a následně kompenzovat 
pomocí posunutí příčníku ve směru osy Z1 v závislosti na aktuální poloze vřeteníku v ose Y1. 
V tomto příkladu je korigující osa (Z1) odlišná od osy základní (Y1). CEC však umožňují, aby 
osa korigující byla současně i osou základní. A právě této možnosti se dá využít pro 
obousměrnou kompenzaci odchylek lineárního polohování. 

 

Obr. 24 Typické využití CEC – prohnutí příčníku pod vlastní vahou [13] 

Tab 3)  Příklad naměřených hodnot (interpolačních bodů) 

Poloha v ose Y1 (basic 
axis) [mm] 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Posunutí špičky 
nástroje v ose Z1 [µm] 

1,3 2,4 4,5 6,7 8,5 10,9 13,2 15,6 17,0 

 

3.4.1 Načtení korekčních hodnot do řídícího systému 

Naměřené (korekční) hodnoty (například viz. data v Tab 3) jsou v řídícím systému stroje 
ukládané do k tomu určených CEC tabulek. CEC tabulka obsahuje definovaný počet 
interpolačních bodů a definovaný rozsah dráhy v základní ose, na kterém se kompenzování 
provádí. Soubor s CEC tabulkami lze v systému Sinumerik 840D sl nalézt v adresáři Aktivní 

NC data (Menu Select – Uvádění do provozu – Systém. data) pod názvem Průhyb/úhlové 

vychýlení kompl. Přímo v tomto adresáři není možné soubor otevřít. Je třeba ho prvně 
zkopírovat například na USB flash disk, kde se uloží jeho kopie pod názvem NC_CEC.ini. Po 
otevření této právě vytvořené kopie souboru s CEC tabulkami zjistíme, že je to vlastně NC 
program, po jehož aktivaci se provede definování CEC tabulek (proto se také označuje jako 
definiční soubor).  Sem se ručně zapíší korekční hodnoty a také rozsah dráhy v základní ose. 
Příklad souboru NC_CEC.ini s již vyplněnými korekčními hodnotami pro obousměrnou 
kompenzaci (tedy korekční hodnoty jsou definovány zvlášť pro směr tam i zpět) je v příloze 
č.1. Je patrné, že každý směr má svou vlastní CEC tabulku – dopředný směr je zapsán v tabulce 
č.8 a reverzní směr v tabulce č.9. Přepsání souboru s CEC tabulkami, umístěného v adresáři 
Aktivní NC data, se provede po aktivaci námi upraveného definičního souboru NC_CEC.ini. 
Před aktivací tohoto skriptu je však nutné mít deaktivovanou CEC kompenzační funkci pro 
všechny osy. Dále musí být CEC tabulky, které budou přepisovány, uvolněné pro úpravy, a také 
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musí mít definované dostatečně velké rozměry. Po úspěšné aktivaci souboru NC_CEC.ini se 
provede opětovné uzamčení kompenzačních tabulek a aktivace CEC kompenzační funkce. 
Výše uváděné úkony se provádí změnou parametrů SD41300, MD18342, MD32710 viz dále: 
[13][20][21] 

Uvolnění / uzamčení kompenzačních tabulek pro úpravy 

Provede se změnou parametru SD41300: 

SD41300 $SN_CEC_TABLE_ENABLE[<číslo kompenzační tabulky>] = = 0 ; uvolnění 

SD41300 $SN_CEC_TABLE_ENABLE[<číslo kompenzační tabulky>] = = 1 ; uzamčení 

kde:  <číslo kompenzační tabulky> = 0,1,2,…(dvojnásobek počtu strojních os - 1) 

Definování rozměru kompenzačních tabulek 

Rozměry těchto tabulek (rozměr = počet bodů pro interpolaci) jsou určeny parametrem 
MD18342: 

MD18342 $MN_MM_CEC_MAX_POINTS[ <č. komp. tabulky> ] = <počet bodů pro interp.>  

kde:  <index> = 0,1,2,…(dvojnásobek počtu strojních os - 1); je to číslo kompenzační tabulky 

Definování rozměru tabulek se provádí obvykle pouze jednou, před úplně prvním uložením 
korekčních hodnot. Rozměr tabulky může být i klidně větší, než je počet zadaných hodnot. 

Aktivace / deaktivace CEC kompenzační funkce 

Načtení korekčních hodnot do kompenzačních tabulek může být provedeno pouze tehdy, pokud 
je příslušná kompenzační funkce neaktivní pro všechny osy. Aktivace / deaktivace CEC 
kompenzační funkce pro každou osu zvlášť se ovládá pomocí parametru 32710 [13]: 

MD32710 $MA_CEC_ENABLE = = 0  CEC kompenzace deaktivovány 

MD32710 $MA_CEC_ENABLE = = 1  CEC kompenzace aktivovány 

Nastavení omezení  

Aby se zamezilo příliš velkým posuvovým rychlostem a zrychlení v důsledku nezvykle velkých 
kompenzací (může být způsobeno například špatným zadáním korekční hodnoty), je maximální 
hodnota CEC kompenzace omezena parametrem MD32720:  

MD32720 $MA_CEC_MAX_SUM 

Druhé omezení spočívá v maximální rychlosti, se kterou řídící systém  může najíždět do 
zkompenzovaných poloh. Maximální rychlost je omezena parametrem MD32730: 

MD32730 $MA_CEC_MAX_VELO 

Hodnota rychlosti je zde uvedena jako procentuální podíl maximální posuvové rychlosti dané 
osy (parametr MD32000 $MA_MAX_AX_VELO). 

 

Na úplný závěr je třeba provést aktivaci strojních parametrů softkey klávesou Aktivace 

MD. Poté by měla být kompenzace již aktivní. CEC jsou uloženy ve statické paměti řídícího 
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systému a jsou funkční i po jeho opětovném vypnutí a zapnutí. Výsledná kompenzace vztažená 
na špičku nástroje je pak součtem všech aktivovaných kompenzací, tedy jak právě CEC, tak i 
např. kompenzace teplotní, volumetrické. apod…  

3.4.2 Kontrola funkce kompenzace 

Zda byla aktivace CEC úspěšná, lze velmi rychle zjistit pomocí nástroje Diagnostika 

osy – Servis osy, viz. Obr. 25. Zde lze vidět aktuální hodnotu korekce získanou lineární 
interpolací z námi zadaných bodů v daném místě kompenzované osy. Ovšem nejspolehlivějším 
způsobem, jak ověřit správnou funkci CEC, je provedení verifikačního měření (opět stejným 
postupem, který je uvedený v kapitole 3.1.3). Verifikační měření ukáže, do jaké míry byla 
kompenzace osy úspěšná.  

 

 

Obr. 25 Diagnostika osy  
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4 NÁVRH KVAZI-ONLINE KOREKCÍ 

Po konzultaci s vedoucím práce bylo rozhodnuto vypracovat návrh algoritmu kvazi-online 
korekcí obráběcího stroje s důrazem na nalezení způsobu, jakým z naměřených dat vypočítat 
korekční hodnoty, jak je do paměti řídícího systému načíst a následně aktivovat. 

Hlavní myšlenka zde navrhovaného řešení je taková, že by laserová hlavice i s danou 
optikou byla trvale umístěna pod krytováním stroje – podobně, jak je tomu na Obr. 4 na str.21. 
Vzhledem k velmi vysoké pořizovací ceně laserového systému by pravděpodobně byla tímto 
online způsobem kompenzována pouze jedna osa stroje a navíc by byly kompenzovány buď 
pouze odchylky polohování, anebo odchylky přímosti - z důvodu odlišných optických prvků 
pro měření odchylek polohování a přímosti. 

V konečné podobě by kvazi-online korekce měly fungovat následovně: V případě 
potřeby obsluha stroje zapne naprogramovaný cyklus kompenzace. Po jeho spuštění se 
provedou automaticky, bez přítomnosti obsluhy všechny úkony, které jinak provádí měřící 
technik při běžném způsobu kompenzace stroje (kapitola 3.3).  

Kompletní realizace kvazi-online korekcí by vyžadovala značné znalosti programování 
PC. Velká část činností nezbytných k provedení kvazi-online korekcí se bude muset odehrávat 
na průmyslovém PC, umístěným v blízkosti obráběcího stroje. Proto bylo po domluvě 
s vedoucím práce rozhodnuto, že jedním z hlavních bodů návrhu bude vyřešit následující 
problém: V úložišti externího počítače se nachází soubor *.rtl, který obsahuje data z právě 
proběhlého měření přesnosti polohování lineární osy X. Tato data je třeba vyhodnotit a 
vypočítat z nich korekční hodnoty. Ty poté efektivním způsobem zapsat do CEC tabulek a na 
závěr provést aktivaci CEC kompenzační funkce. Dalším z bodů návrhu bylo navrhnout 
algoritmus řešení kvazi-online korekcí. 

 

Obr. 26 Schéma – kvazi-online korekce  
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4.1 Schéma uspořádání jednotlivých prvků 

Zjednodušené schéma, jak by laserový měřící systém mohl být zakomponován do 
obráběcího stroje (např. typu MCV 754 s řídícím systémem Sinumerik 840D sl) je na Obr. 26. 
Schéma platí pro případ kompenzování odchylek polohování. Znázorňuje posuvný stůl, jehož 
pohyb ve směru osy x je realizován pomocí kuličkového šroubu a matice. Poloha stolu je stále 
primárně odměřována pravítkem umístěným pod teleskopickými kryty pohyblivé osy. Laserová 
hlavice (např. XL-80) i s měřící optikou se nachází taktéž pod teleskopickými kryty, 
rovnoběžně s odměřovacím pravítkem. Toto umístění by bylo vhodné z důvodu ochrany citlivé 
optiky měřícího zařízení před řeznou emulzí a třískami, a také z hlediska zajištění stabilního 
prostředí pro laserový paprsek. Avšak z pohledu přesnosti měření to není nejlepší řešení. Když 
se vrátíme k Obr. 9 v kapitole 3.1.2, vidíme, že pro dosažení co nejvyšší přesnosti měření se 
lineární interferometr upevňuje přímo do vřetena stroje, tedy co nejblíže k nástroji.  

Nezbytnou komponentou je externí (průmyslový) počítač, který je umístěn blízko  
stroje, nebo přímo v rozváděčové skříní stroje. Počítač je propojen s laserovou hlavicí, snímači 
teploty okolí a materiálu, kompenzátorem vlivu prostředí XC-80 a s řídícím systémem stroje, 
respektive s částí řídícího systému, která se nazývá NCU.  

4.2 Vyhodnocení naměřených dat a výpočet korekčních hodnot 

Naměřená data uložená ve formátu *.rtl se vyhodnotí dle některé z norem – ISO 230-2 2016, 
ISO 230-2 1988 nebo VDI 3441. K tomu to účelu byl v programu EXCEL „naprogramován“ 
jednoduchý výpočet. Kompletní popis výpočtu dle těchto norem je v kapitole 3.1. Výstupem 
z programu EXCEL je protokol o měření (Příloha 6). 

Korekčními hodnotami, které potřebujeme zapsat do CEC tabulek, jsou průměrné 
jednostranné úchylky získané v průběhu vyhodnocení dat dle normy (viz Příloha 6). 

4.3 Načtení korekčních hodnot do CEC tabulek a aktivace CEC funkce 

Korekční hodnoty mohou být do řídícího systému načteny pouze dvěma způsoby [13][21] :  

• vložením CEC tabulek do řídícího systému z externího počítače  
• spuštěním NC programu , který CEC tabulky přepíše 

První možností se myslí použití OPC serveru pro vložení/přepsání CEC tabulek. OPC server je 
v podstatě softwarový nástroj běžící na externím počítači. Pomocí vlastních nástrojů je schopen 
vytvořit spojení s řídícím systémem a číst z něho nebo do něj zapisovat dané parametry a 
proměnné. Tento způsob je však zbytečně složitý a navíc vyžaduje dokoupení OPC serveru. 

Mnohem jednodušším způsobem je druhá možnost. Kapitola 3.4.1 popisovala „ruční“ 
načtení korekčních hodnot do CEC tabulek, při kterém se do definičního souboru NC_CEC.ini 
zapsaly korekční hodnoty. Soubor s korekčními hodnotami se poté aktivoval. Před jeho aktivaci 
bylo však nezbytné ručně změnit parametry stroje SD41300 a MD32710. Jak již bylo řečeno, 
definiční soubor NC_CEC.ini (Příloha 1) je v podstatě NC program. Pokud se jeho koncovka 
změní na *.mpf, soubor se chová úplně stejně, jako NC program. Spuštěním vhodně napsaného 
NC programu totiž lze do řídícího systému zapisovat jakékoliv systémové proměnné, včetně 
změn parametrů stroje. Po doplnění souboru NC_CEC.ini o příkazy ke změně parametrů 
SD41300 a MD32710 dostáváme NC program (např. KOREKCE.mpf v Příloze 2), po jehož 
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spuštění se ihned provede zápis do CEC tabulek a aktivace CEC funkce. Činnosti vykonávanné 
programem KOREKCE.mpf jsou zjednodušeně znázorněny v diagramu na Obr. 27. 

 

 

Obr. 27 Algoritmus zápisu korekčních hodnot do CEC tabulek a aktivace CEC funkce  
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4.4 Propojení řídícího systému s externím PC 

Základem řídícího systému Sinumerik 840D sl je hlavní řídící jednotka NCU, např. typ 720.3 
PN. NCU obstarává běh veškerých řídících programů. Veškeré soubory potřebné pro běh 
řídících programů, včetně CEC tabulek, jsou uloženy právě zde. K NCU se pomocí sběrnic 
(Profinet, Profibus, DRIVE-CLiQ) připojují obvykle tyto komponenty [20]: 

• operátorský panel  
• jednotku pro ruční ovládání 
• I/O moduly 
• frekvenční měniče a pohony 

Typické propojení těchto komponent s NCU je na Obr. 28. 

 

Obr. 28 Typická topologie systému Sinumerik 840D sl [20] 

NCU mimo jiné disponuje portem X130, pomocí něhož lze řídící systém rozhraním TCP/IP 
připojit k serveru, firemní síti (Industrial Ethernet v Obr. 28), nebo ke sdílené složce ve 
vzdáleném počítači. Po připojení počítače běžně používaným ethernetovým kabelem 
s konektory typu RJ45 do portu X130 je možno z řídícího systému stroje přistupovat k obsahu 
sdílené složky na vzdáleném počítači. Pro získání přístupu do sdílené složky v PC je potřeba 
v řídícím systému provést nastavení mapování disků: Menu select-Uvádění do provozu-HMI-

Logické jednotky (Obr. 29).  Po aktivaci jednotky se na uživatelské obrazovce Program 

Manager objeví horizontální softkey odkazující na definovaný adresář v úložišti připojeného 
PC. 
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Pokud na externím PC proběhne měření a vyhodnocení dat, může se zde z naměřených 
dat vygenerovat NC program KOREKCE.mpf. PC tento program uloží do sdílené složky, do 
které má přístup řídící systém. Nyní již stačí v řídícím systému stroje vstoupit do tohoto 
sdíleného adresáře a program KOREKCE.mpf spustit. Tím se korekční hodnoty načtou do CEC 
tabulek a CEC funkce se aktivuje. 

 
 

Obr. 29 Mapování disků 

4.5 Algoritmus řešení kvazi-online korekcí 

 

Obr. 30 Algoritmus kompenzačního cyklu 
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Úplně prvním krokem je spuštění kompenzačního cyklu. Kompenzačním cyklem (Obr. 30) je 
myšleno provedení všech úkonů, jež je třeba vykonat pro úspěšnou a spolehlivou korekci 
daných úchylek.  

Ke spuštění cyklu může sloužit k tomu určená uživatelská obrazovka. HMI (rozhraní 
člověk-stroj) systému Sinumerik 840D sl umožňuje vytvoření vlastních uživatelských 
obrazovek, pomocí nichž lze prostřednictvím PLC např. zobrazovat údaje ze snímačů, nebo 
ovládat dílčí mechanismy. Sinumerik 840D sl umožňuje tvorbu vlastních uživatelských 
obrazovek metodami RunMyHMI/WinCC, RunMyHMI/3GL a RunMyScreens. Poslední 
jmenovaná je sice z hlediska grafických možností nejslabší, ale cenově nejpřijatelnější. Navíc 
k jejímu programování stačí jakýkoliv textový editor podporující ukládání ve formátu UTF8. 
Příklad návrhu vlastní uživatelské obrazovky vytvořený pomocí metody RunMyScreens je na 
Obr. 31. Snímek obrazovky pochází z programu SinuTrain. 

 

Obr. 31 Návrh uživatelské obrazovky pro kvazi-online korekce 

Přes navrženou obrazovku by se však spustil jen NC program obsahující všechny nezbytné 
příkazy. Druhou možností je tedy přímé spuštění tohoto NC programu, To je podstatně 
jednodušší varianta a je dostačující. Návrh algoritmu takového NC programu je na Obr. 32.  
Kompenzační cyklus by však mohla velmi zefektivnit a urychlit taková uživatelská obrazovka, 
která by umožňovala vlastní nastavení parametrů kompenzačního cyklu – počátečního a 
koncového bodu, počtu měřících bodů a posuvové rychlosti apod. 

Vývojový diagram na Obr. 32 obsahuje všechny hlavní činnosti prováděné paralelně 
jak řídícím systémem (levý sloupec) stroje, tak i externím počítačem (pravý sloupec), během 
celého kompenzačního cyklu. Uspořádání jednotlivých činností ve svislém směru diagramu 
navíc koresponduje s pořadím, ve kterém jsou iniciovány. Toto řešení vyžaduje přesné 
načasování jednotlivých činností. Na druhou stranu zde není potřeba jakákoliv zpětná vazba 
mezi externím počítačem a řídícím systémem. Předpokládá se, že při spuštění kompenzačního 
cyklu, je laserová hlavice již zapnutá a dostatečně zahřátá na provozní teplotu. Laserová hlavice 
může být zapnutá po celou dobu provozu stroje. 
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Popis vývojového diagramu kvazi-online řešení 

1. Volání m-funkce – iniciace externího PC (NCU) 

V nejjednodušším případě by k jednomu z digitálních výstupů NCU (X122, X132 nebo X142) 
mohl být připojený spínač zapínající externí průmyslový počítač. Ovládání tohoto spínače by 
se provádělo pomocí naprogramované m-funkce. 

2. Spuštění programu KOMPENZACE.EXE (PC) 

Ihned po iniciaci externího počítače na něm bude spuštěn program, který provede činnosti ().  

3. Spuštění snímání dat (PC) 

Jednou z možností snímání dat (odchylek) by mohlo být užitím programu LaserXL Capture 
(kapitola 3.3, který by byl vyvolán a ovládán programem KOMPENZACE.EXE. Druhý způsob 
by spočíval v přímém dekódováním výstupního signálu ze snímače laserové hlavice. Naměřená 
data se ukládají do souboru, který může mít podobnou strukturu, jako datový soubor *.rtl 
z programu LaserXL Capture. 

4. Spuštění měřícího cyklu (NCU) 

Před začátkem hlavního měřícího cyklu je nezbytné deaktivování kompenzační funkce, jejíž 
tabulky s korekčními hodnoty hodláme přepisovat. Oboustranný měřící cyklus bude mít 
obvykle 5 běhů. Zde je důležité správné načasování – měřící cyklus může být spuštěn, až když 
běží snímání dat. V pojetí obráběcího stroje je měřícím cyklem NC program, dle něhož např. 
posuvný stůl najíždí do předem stanovených poloh (viz. kapitola 3.3). Takový NC program je 
úplně stejný jak pro měření přesnosti polohování, tak i pro měření odchylek přímosti lineární 
osy.  

5. Zpracování a vyhodnocení dat (PC) 

Po měřícím cyklu jsou naměřená data vyhodnocena dle normy, a ve formě tabulky nebo grafu 
uložena do sdílené složky v externím PC.  

6. Vygenerování souboru KOREKCE.mpf (PC) 

V externím PC se z naměřených hodnot vygeneruje NC program KOREKCE.MPF. Činnosti 
tohoto programu byly podrobně popsány v kapitole 4.3. Podprogram pro jeho vygenerování 
z naměřených dat („surových“ dat ve formátu *.rtl) byl vytvořen pro účely experimentu, který 
popisuje kapitola 5. Činnost programu pro generování NC programu je detailně vysvětlena 
v kapitole 5.4. 

7. Spuštění podprogramu KOREKCE.mpf (NCU) 

Po spuštění podprogramu KOREKCE.MPF se přepíší dané CEC tabulky a aktivuje se 
kompenzační funkce CEC. 

8. Spuštění snímání verifikačních dat (PC) 

Spustí se snímání dat stejně jako ve 3. bodě. 

9. Spuštění verifikačního měřícího cyklu (NCU) 

Verifikační měřící cyklus může mít stejný počet běhů, jako hlavní měřící cyklus (tedy 5 běhů). 
Slouží k ověření, zda byla kompenzace správná.  
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10. Vyhodnocení dat verifikačního měření (PC) 

Data z verifikačního měření jsou opět zpracována a ve formě tabulky či grafu uložena do 
sdílené složky v externím PC. Pro odlišení výsledků měření před a po kompenzaci, jsou 
verifikační data označena příponou _verif. 

11. Ukončení programu KOMPENZACE.MPF (NCU) 

Ukončení hlavního NC programu KOMPENZACE.MPF. Může být signalizováno 
vyskakovacím informačním oknem na uživatelské obrazovce. Po jeho ukončení je daná osa 
obráběcího stroje zkompenzována a stroj je teoreticky připraven k další činnosti. 

12. Ukončení programu KOMPENZACE.EXE (PC) 

 

Vyhodnocení výsledku kompenzačního cyklu  

Posledním krokem kvazi-online kompenzace je zhodnocení výsledků verifikačního měření 
obsluhou stroje. V případě nedosažení požadované přesnosti po kompenzaci, by měla obsluha 
celý cyklus kompenzace spustit znovu. 
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Obr. 32 Návrh algoritmu kvazi-online korekcí 
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5 EXPERIMENT - REALIZACE NÁVRHU KVAZI-
ONLINE KOREKCÍ 

Cílem experimentu především bylo ověřit funkčnost vytvořeného NC programu 
KOREKCE.MPF (viz kapitola 4.3) na stroji MCV 754 (Obr. 33).  Experiment byl proveden pro 
případ kompenzování chyb polohování.  

Pracovní prostor stroje má rozměry X / Y / Z - 754 / 500 / 550 mm. Jedná se o 3-osé 
vertikální obráběcí centrum. Stůl se pohybuje v osách X a Y. Vřeteník pak v ose Z. Všechny 
osy disponují přímým odměřováním polohy. Náš stroj je vybaven nejnovější verzí řídícího 
systému Sinumerik 840D sl.  

 

 

Obr. 33 Vertikální obráběcí centrum KOVOSVIT MAS MCV 754 [22] 

5.1 Ustavení měřícího systému Renishaw XL-80 

Laserová hlavice XL-80 a optika pro lineární měření (interferometr a odražeč) byla ustavena 
pro měření polohování osy X (osa s posuvem 754 mm). Popis systému XL-80 včetně principu 
jeho funkce je v kapitole 3.1.2. Postup při běžném kompenzování byl popsán v kapitole 3.3. 

Na levou stranu stroje je ustaven stativ s laserovou hlavicí (Obr. 34 a Obr. 35). 
Interferometr je připevněn k vřeteníku. Odražeč se pomocí magnetického stojánku připevní na 
posuvný stůl. Pozice odražeče ve směru osy X musí být taková, aby v případě posuvu v ose X 
na koncový bod, nedošlo ke kolizi interferometru a odražeče. Pozice odražeče na stole ve směru 
osy Y může být prakticky libovolná a je omezena pouze možnostmi umístění laserové hlavice. 
Avšak při různých polohách odražeče v ose Y pravděpodobně naměříme jiné hodnoty odchylek 
polohování. Je to způsobeno natáčením stolu (Yaw) ve směru osy X.  

Nejnáročnější částí měření je přesné ustavení laserové hlavice. V celém rozsahu pohybu 
stolu ve směru měřené osy X se referenční paprsek spolu s měřícím musí vracet do optického 
snímače v laserové hlavici. Laserový paprsek by měl být téměř přesně rovnoběžně s měřenou 
osou. Ustavení se provádí za pomoci terčíků, které se připevňují střídavě na odražeč a 
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interferometr. Ustavení se považuje za úspěšné, pokud je signál na optickém snímači v celém 
rozsahu měřené osy dostatečně silný a stabilní. Sílu signálu indikuje pět diod na vrchním krytu 
laserové hlavice, přičemž při dostatečně silném signálu svítí alespoň tři z nich. 

5.2 Nastavení parametrů měření v softwaru LaserXL Capture 

Pro snímání měření slouží software Renishaw LaserXL Capture nainstalovaný v PC (prostředí 
softwaru je na Obr. 22. PC je propojeno USB kabelem s laserovou hlavicí a také 
s kompenzátorem vlivu prostředí XC-80. Software LaserXL Capture po zadání typu cyklu 
(jednostranný/oboustranný), počtu běhů, počátečního bodu, koncového bodu a počtu bodů 
(nebo vzdálenosti mezi jednotlivými body) vygeneruje NC kód pro daný řídící systém, po jehož 
spuštění stroj najíždí do zvolených poloh.  

Těsně před spuštěním NC kódu se v LaserXL Capture spustí funkce „Auto Capture“. 
Software si pak sám automaticky ukládá hodnoty odchylek v jednotlivých polohách osy. Po 
ukončení měření byla naměřená data uložena do souboru Plichta_data.rtl (dále jen *.rtl) 

Tab 4)  Parametry měřícího cyklu 
Typ cyklu Oboustranný 

Počet běhů 5  

Počáteční bod 2 mm 

Koncový bod 702 mm 

Vzdálenost mezi měřenými body 100 mm 

 

 

Obr. 34 Ustavení optiky 

 

Laserová 
hlavice 
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5.3 Vyhodnocení dat  

Soubor *.rtl (Příloha 2) byl otevřen v programu XCal-View. V něm byla naměřená data 
vyhodnocena dle normy ISO 230-2: 2006 (Příloha 5). Dále byla data ze souboru *.rtl 

vyhodnocena v programu EXCEL (Příloha 6; také dle normy ISO 230-2:2006). Zde se ověřila 
správnost výpočtu v EXCELU v porovnání s výpočtem dle XCal-View. 

Hodnota oboustranné přesnosti A bez jakékoliv kompenzace je 19,3 µm. V materiálech 
výrobce stroje se udává hodnota 12 µm.  Velmi dobře vyšla hodnota opakovatelnosti R, která 
činí 0,9 µm (výrobce udává 5 µm). 

 

Obr. 35 Celkový pohled na měřený stroj a umístění prvků systému XL-80 

5.4 Vygenerování souboru KOREKCE.MPF pomocí vlastního programu  

V programovacím jazyku Python byl vytvořen velmi jednoduchý program, jehož funkce je 
následující: Po spuštění načte naměřená data ze souboru *.rtl (v příloze 2), vypočítá z nich 
korekční hodnoty (=průměrné jednostranné polohové úchylky v polohách) a vygeneruje soubor 
KOREKCE.MPF (v příloze 3), v němž jsou zapsány vypočítané korekční hodnoty.  

Pro úspěšné proběhnutí programu musí být dodrženo několik podmínek. Soubor *.rtl 
se musí nacházet ve stejném adresáři, jako program pro generování souboru KOREKCE.MPF. 

Vygenerovaný soubor je ukládán do totožného adresáře. Dále soubor *.rtl musí pocházet 
z měření o daném počtu běhů, počtu cílových poloh a rozsahu měřené dráhy. V případě jiných 
parametrů měření je však možno relativně rychle upravit zdrojový kód programu.  

Vygenerovaný soubor KOREKCE.MPF byl uložen na USB flash disk.  

5.5 Spuštění NC programu KOREKCE.MPF 

USB flash disk byl vložen do USB konektoru na ovládacím panelu stroje. Přes Program 

manager byl navolen soubor KOREKCE.MPF jako běžný NC kód. Byl spuštěn stiskem 
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zeleného tlačítka Cycle start, které je umístěno na ovládacím panelu. K dokončení aktivace 
kompenzací bylo třeba na závěr provést „soft reset“ stroje tlačítkem RESET. 

Při prvních pokusech o spuštění programu KOREKCE.MPF se však objevovalo hlášení 
o chybě „17070 – Data chráněna proti zápisu“. Chyba se vztahovala k řádku NC kódu, kde je 
příkaz k aktivaci CEC kompenzace „$MA_CEC_ENABLE[AX1]=1 “, tedy ke změně strojního 
parametru MD32710 z hodnoty „0“ na „1“. Při pokusu o ruční změnu parametru MD32710 na 
hodnotu „1“ se chyba 17070 objevila znovu. Nyní již bylo zřejmé, že chyba je pravděpodobně 
způsobena nesprávným nastavením řídícího systému. Nakonec se ukázalo, že v nedávné době 
byl řídící systém na měřeném stroji přeinstalován na nejnovější verzi softwaru, a proto licence 
umožňující použití CEC kompenzací nebyla doposud nastavena.  V Menu select – Uvádění do 

provozu – Licence – Všechny optiony stačilo vyhledat „Option“ „Kompenzace průhybu, 
vícedimensionální 6FC5800-0AM55-0YB0“ a tento softwarový doplněk aktivovat. Po restartu 
řídícího systému a opětovném spuštění NC kódu KOREKCE.MPF se již žádná chyba 
neobjevila. 

V tento moment však ještě nebylo zdaleka jisté, zda se aktivace kompenzace podařila. 
Před verifikačním měřením se proto funkčnost CEC osy X nejprve ověřila pomocí diagnostiky 
osy (Diagnostika osy – Servis osy, viz kapitola 3.4.2). Teprve po příznivém zjištění, že je CEC 
funkční, bylo přistoupeno k verifikačnímu měření. 

 

Obr. 36 Umístění prvků optiky pro lineární měření 

5.6 Verifikační měření 

Verifikační měření bylo provedeno naprosto stejným způsobem, jako hlavní měření (kapitola 
5.2). Nebyla však splněna jedna ze zásadních podmínek opakovatelnosti měření – teplota stroje. 
Rozestup mezi jednotlivými měřeními byl přibližně 60 minut. Během této doby běžel stroj 
naprázdno, a mohl tak zvýšit svou teplotu. To se mohlo nepatrně projevit na výsledku 
verifikačního měření. 

Měřící paprsek 
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Pozn.: Při reálném nasazení kvazi-online korekcí by měřící cyklus měl probíhat ve velmi 
krátkém časovém úseku těsně před obráběním. Díky tomu by naměřené hodnoty naprosto 
respektovaly aktuální teplotní situaci na stroji. 

5.7 Vyhodnocení verifikačních dat  

Verifikační data byla opět vyhodnocena dle ISO 230-2: 2006 jak v programu XCal-View tak i 
v EXCELU (Přílohy 7 a 8). O výsledku kompenzace odchylek polohování lineární osy X 
nejlépe vypovídá Obr. 37. Před kompenzací dosahovala průměrná dvoustranná polohová 
úchylka hodnoty až 19 µm, po kompenzaci se dostáváme na hodnoty do 1 µm. Verifikační 
měření tedy prokázalo správnou funkci klíčových prvků kvazi-online korekcí. 

 

 

Obr. 37 Chyba polohování před a po kompenzaci 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navržení nasazení laser interferometru pro kvazi-online korekce 
chyby polohování na CNC stroji s řídícím systémem Siemens Sinumerik 840D sl. 

V úvodní kapitole byla provedena analýza možností online korekcí pro obráběcí stroje. 
Současně se provedla rešerše využití laser interferometru jako měřícího systému pro online 
korekce CNC strojů. V současnosti se měřící systémy na bázi laser interferometru využívají 
prakticky výhradně pro kalibrace strojů. Jedinou výjimkou je pravděpodobně pouze 
interferometrický laserový odměřovací systém pro odměřování polohy Renishaw HS 20. Je 
však sporné, zda ho lze považovat za systém online korekcí, protože se oficiálně řadí mezi 
enkodéry polohy. Pokud ovšem bude nutné provádět korekci jiné chyby než polohy, nelze 
systém HS 20 využít.  

Ve druhé kapitole bylo provedeno rozdělení online korekcí. Lze je rozdělit na dva typy: 
real-time korekce a kvazi-online korekce. Po konzultaci s vedoucím diplomové práce byla další 
činnost soustředěna pouze na návrh kvazi-online korekcí. Protože tento návrh bude možno 
použít pro korekce jakékoliv odchylky, kterou je možné změřit laser interferometrem – zejména 
se jedná o chyby polohování a odchylky přímosti lineární osy.  

Další kapitola se věnuje podrobnému popisu postupu při měření, vyhodnocení a 
kompenzování těchto odchylek běžným způsobem. Byl navržen vlastní výpočet v programu 
EXCEL pro vyhodnocování chyb polohování dle norem ISO 230-2 a VDI 3441. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na návrh kvazi-online korekcí. Prakticky nejdůležitějším 
bodem této práce bylo najít způsob, jakým naměřená data z laser interferometru vložit (ve 
formě korekčních hodnot) do řídícího systému stroje Sinumerik 840D sl. Proto byla nejprve 
věnována zvláštní pozornost popisu načtení korekčních hodnot do řídícího systému obvyklým 
způsobem. Z něho bylo odvozeno načtení korekčních hodnot pomocí vlastního NC programu. 
Ten obsahuje tabulky s korekčními hodnotami. Kromě toho provádí i všechny změny strojních 
parametrů, které jsou nezbytné pro úspěšné uložení korekcí do statické paměti řídícího systému. 
V rámci návrhu kvazi-online korekcí byl naznačen jeden z možných algoritmů kompenzačního 
cyklu. Během něj by byly dané chyby změřeny, vyhodnoceny a následně uloženy do řídícího 
systému stroje. 

V poslední kapitole je popsán experiment, při kterém byly otestovány jednotlivé kroky 
návrhu kvazi-online korekcí chyb polohování pomocí laser interferometru. Zejména se jednalo 
o testování funkčnosti navrženého NC programu pro uložení korekčních hodnot do řídícího 
systému. Laserovým měřícím systémem XL-80 byly v měřícím cyklu naměřeny chyby 
polohování osy X. Pro výpočet korekčních hodnot z naměřených dat byl vytvořen jednoduchý 
spustitelný program.  Ten navíc vypočítané korekční hodnoty současně importuje do 
navrženého NC programu. Po proběhnutí NC programu v řídícím systému stroje se provedlo 
verifikační měření. To ukázalo správnost provedené kompenzace. Experimentem byl úspěšně 
ověřen navržený přístup kvazi-online korekcí pro CNC obráběcím stroje s měřícím zařízením 
laser interferometrem. 

Nasazení kvazi-online korekcí v reálném provozu určitě může přinést zvýšení přesnosti 
obráběcího stroje. Kvalita kompenzování však bude velmi závislá na umístění jednotlivých 
optických prvků laserového měřícího systému (dále LMS). Při kalibracích se optika umísťuje 
do optimální polohy, tedy přímo do pracovního prostoru stroje. Podstatou online kompenzací 
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je však trvalá integrace LMS do stroje, přičemž všechny prvky LMS budou muset být po celou 
dobu velmi dobře chráněny před třískami, řeznou kapalinou a vibracemi. Proto je 
pravděpodobně bude třeba umístit např. pod teleskopické kryt souběžně s měřenou osou. 
Umístění bude různé v případě měření chyb polohování a odchylek přímosti lineární osy. 
Nevýhodou LMS typu XL-80 je, že s danou optikou je možné měřit pouze jednu chybu. Tedy 
např. pouze EXX, nebo EYX, anebo jen EZX. Podstatným vylepšením kvazi-online korekcí by 
bylo využití víceosého LMS, např. Renishaw XM-60. Tento LMS je schopen měřit současně 
všech šest chyb podél lineární osy – odchylky polohování (EXX), úhlové chyby (roll, pitch, 
yaw) a odchylky přímosti (EYX a EZX). 
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PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA 1  - Definiční soubor obsahující CEC tabulky  

název souboru: NC_CEC.ini 
%_NC_CEC_INI 

CHANDATA(1) 

;--- korekční hodnoty pro dopředný směr v základní ose--- 

$AN_CEC[8,0]=0  ; Tabulka č.8  Korekční hodnota v X=0 mm je 0 µm 

$AN_CEC[8,1]=0.05; Tabulka č.8  Korekční hodnota v X=10 mm je 50 µm 

$AN_CEC[8,2]=0.01; Tabulka č.8  Korekční hodnota v X=20 mm je 10 µm 

$AN_CEC[8,3]=0.05 

$AN_CEC[8,4]=0.1 

$AN_CEC[8,5]=0.2 

$AN_CEC[8,6]=0.05  

$AN_CEC[8,7]=0.01  

$AN_CEC[8,8]=0.05  

$AN_CEC[8,9]=0  

;--- korekční hodnoty pro reverzní směr v základní ose--- 

$AN_CEC[9,0]=0  Tabulka č.9  Korekční hodnota v X=0 mm je 0 µm 

$AN_CEC[9,1]=-0.1  Tabulka č.9  Korekční hodnota v X=10 mm je -100 µm 

$AN_CEC[9,2]=-0.2  

$AN_CEC[9,3]=-0.05  

$AN_CEC[9,4]=-0.1  

$AN_CEC[9,5]=0  

$AN_CEC[9,6]=0  

$AN_CEC[9,7]=0  

$AN_CEC[9,8]=0  

$AN_CEC[9,9]=0 

;--- definovaný rozsah dráhy v základní ose – dopředný směr--- 

$AN_CEC_INPUT_AXIS[8]=(AX1) ;Základní osa (osa X; v ŘS pojmenovaná 

 ;jako AX1); zápis dat do tabulky č.8 

$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[8]=(AX1) ;Korigující osa (taktéž osa X) 

$AN_CEC_STEP[8]=10 ;Vzdálenost mezi body pro 

 ;interpolaci je 10 mm  

$AN_CEC_MIN[8]=0 ;Počáteční pozice: X = 0 mm 

$AN_CEC_MAX[8]=100 ;Konečná pozice: X = 100 mm 

;--- definovaný rozsah dráhy v základní ose – reverzní směr--- 

$AN_CEC_INPUT_AXIS[9]=(AX1) ; 

$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[9]=(AX1) 

$AN_CEC_STEP[9]=10 

$AN_CEC_MIN[9]=0 

$AN_CEC_MAX[9]=100 

$AN_CEC_DIRECTION[8]=1 

$AN_CEC_DIRECTION[9]=-1 

M17
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PŘÍLOHA 2 – Soubor s naměřenými daty (přesnost lineárního polohování) 

Název souboru: Plichta_data.rtl 
HEADER:: 

File type  : rtl 

Owner      : Linear 

Version no : V20.02.01 

 

TARGET DATA:: 

Filetype  : ISO 

Target-count: 8 

Targets : 

2.000000  102.000000  202.000000  302.000000  402.000000  

502.000000  602.000000  702.000000  

Flags: 0 0 2 1 

 

USER-TEXT:: 

Machine:MVC              

Serial No:805            

Date:2017-05-10 10:29:06 

By:                      

Axis:X                   

Location:UVSSR           

TITLE:                            

 

RUNS:: 

Run-count:10 

 

DEVIATIONS:: 

Run Target Data: 

1   1       0.000 

1   2       2.200 

1   3       5.900 

1   4       7.900 

1   5       9.200 

1   6      13.300 

1   7      17.000 

1   8      18.700 

2   8      18.700 

2   7      16.900 

2   6      13.200 

2   5       9.100 

2   4       7.900 

2   3       5.800 

2   2       2.200 

2   1      -0.100 

3   1      -0.100 
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3   2       2.100 

3   3       5.700 

3   4       7.800 

3   5       8.900 

3   6      13.300 

3   7      17.100 

3   8      18.800 

4   8      18.800 

4   7      17.000 

4   6      13.100 

4   5       8.700 

4   4       7.800 

4   3       5.800 

4   2       2.100 

4   1      -0.100 

5   1      -0.100 

… 

… 

… 

9   4       7.900 

9   5       8.800 

9   6      13.500 

9   7      16.800 

9   8      18.900 

10  8      18.900 

10  7      16.700 

10  6      13.400 

10  5       8.800 

10  4       8.000 

10  3       5.700 

10  2       1.700 

10  1      -0.200 

 

ENVIRONMENT:: 

Air temp   : 18.718748 18.656248 0 

Air press  : 97.980000 97.980000 1 

Air humid  : 39.453304 39.758985 

Mat temp 1 : 18.570311 18.570311 0 

Mat temp 2 : -10.000000 -10.000000 0 

Mat temp 3 : -10.000000 -10.000000 0 

Env factor : 0.31641717 0.31641716 

Exp coeff  : 11.700000 11.700000 0 

Date Time  : "2017-05-10 10:29:2" "2017-05-10 10:39:37" 

Final Data : 1 55 

 

EOF:: 
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PŘÍLOHA 3 – NC program pro přepsaní CEC tabulek a aktivaci CEC funkce 

Název souboru: KOREKCE.mpf 
;Obousmerne EXX pro 8 poloh; 2mm az 702mm 

;osa X je znacena jako AX1 

; tabulka 1 - beh dopredu 

; tabulka 2 - beh zpet 

;--- Deaktivace kompenzaci 

CHANDATA(1) 

$MA_CEC_ENABLE[AX1]=0 ; vypnuti CEC kompenzaci pro osu AX1 

$SN_CEC_TABLE_ENABLE[0]=0 ; uvolneni kompenzacni tabulky 0 

$SN_CEC_TABLE_ENABLE[1]=0 ; uvolneni kompenzacni tabulky 1 

NEWCONF ; Aktivace MD 

;--- tabulka 0 

$AN_CEC[0,0]=0 ; 

$AN_CEC[0,1]=0.00198 ; 

$AN_CEC[0,2]=0.00574 ; 

$AN_CEC[0,3]=0.00784 ; 

$AN_CEC[0,4]=0.0089 ; 

$AN_CEC[0,5]=0.01338 ; 

$AN_CEC[0,6]=0.01698 ; 

$AN_CEC[0,7]=0.01884 ; 

; ------ Parametry kompenzovane osy 

$AN_CEC_INPUT_AXIS[0]=(AX1) ; basic axis 

$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[0]=(AX1) ; compensation axis 

$AN_CEC_STEP[0]=100 ; vzdalenost mezi body pro interpolaci 100 mm 

$AN_CEC_MIN[0]=2 ; pocatecni pozice 

$AN_CEC_MAX[0]=702 ; koncova pozice 

$AN_CEC_DIRECTION[0]=1 ; tabulka pro smer tam 

$AN_CEC_MULT_BY_TABLE[0]=0 ; bez multiplikace  

$AN_CEC_IS_MODULO[0]=0 ; bez modulacni funkce 

;--- Tabulka 1 

$AN_CEC[1,0]=-0.00014 ; 

$AN_CEC[1,1]=0.00194 ; 

$AN_CEC[1,2]=0.00578 ; 

$AN_CEC[1,3]=0.0079 ; 

$AN_CEC[1,4]=0.0088 ; 

$AN_CEC[1,5]=0.01324 ; 

$AN_CEC[1,6]=0.01684 ; 

$AN_CEC[1,7]=0.01882 ; 

; ------ Parametry komenzovane osy 

$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[1]=(AX1) ; compensation axis 
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$AN_CEC_STEP[1]=100 ; vzdalenost mezi body pro interpolaci 100 mm 

$AN_CEC_MIN[1]=2 ; pocatecni pozice 

$AN_CEC_MAX[1]=702 ; koncova pozice 

$AN_CEC_DIRECTION[1]=-1 ; tabulka pro reverzni smer 

$AN_CEC_MULT_BY_TABLE[1]=0 ; bez multiplikace  

$AN_CEC_IS_MODULO[1]=0 ; bez modulacni funkce  

;--- Aktivace kompenzaci 

$MA_CEC_ENABLE[AX1]=1 ; zapnuti kompenzaci CEC pro osu AX1 

$SN_CEC_TABLE_ENABLE[0]=1 ; uzamceni kompenzacni tabulky 0 

$SN_CEC_TABLE_ENABLE[1]=1 ; uzamceni kompenzacni tabulky 1 

NEWCONF ; Aktivace MD 

M17 ; konec podprogramu  
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PŘÍLOHA 5 – Vyhodnocení hlavního měření v XCal-View dle ISO 230-2: 2006

 



 

75 
 P
Ř

ÍL
O

H
A

 6 – V
yhodnocení hlavního m

ěření v E
X

C
E

L
U

 dle IS
O

 230-2: 2006
 

 

Plichta_data.rtl

Měření provedl

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
j = 1 0 -0,1 2,2 2,2 5,9 5,8 7,9 7,9 9,2 9,1 13,3 13,2 17 16,9 18,7 18,7

2 -0,1 -0,1 2,1 2,1 5,7 5,8 7,8 7,8 8,9 8,7 13,3 13,1 17,1 17 18,8 18,8
3 -0,1 -0,1 2,1 1,8 5,7 5,8 7,8 7,8 8,8 8,7 13,4 13,2 17,1 16,9 18,9 18,8
4 0 -0,2 1,7 1,9 5,7 5,8 7,8 8 8,8 8,7 13,4 13,3 16,9 16,7 18,9 18,9
5 -0,1 -0,2 1,8 1,7 5,7 5,7 7,9 8 8,8 8,8 13,5 13,4 16,8 16,7 18,9 18,9

-0,06 -0,14 1,98 1,94 5,74 5,78 7,84 7,90 8,90 8,80 13,38 13,24 16,98 16,84 18,84 18,82

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

-0,2 -0,2 1,5 1,5 5,6 5,7 7,7 7,7 8,6 8,5 13,2 13,0 16,7 16,6 18,7 18,7
0,0 0,0 2,4 2,4 5,9 5,9 7,9 8,1 9,2 9,1 13,5 13,5 17,2 17,1 19,0 19,0

0,2 0,2 0,9 0,8 0,4 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

0,9

Dvoustranná přesnost nastavení polohy v ose A  (μm) 19,3

16,9 18,8

Necitlivost v ose B (μm) 0,1

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v ose M �(μm) 18,9

Dvoustranná systematická polohová úchylka v ose E   (μm) 19,0

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v ose R   (μm)

0,5 0,7 0,4

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v poloze �(μm) -0,1 2,0 5,8 7,9 8,9 13,3

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze  Ri   (μm) 0,3 0,9 0,3 0,4 0,8

0,0

� ̅ -2�  (μm)� ̅ +2� (μm)

Jednostranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze Ri  = 4 si  

(μm)

Necitlivost v poloze Bi (μm) 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,1

2 si  (μm)

7 8

Cílová pozice Pi (mm) 2 102 202 302 402 502 602 702

Směr

Chyba (μm)

Průměrná jednostranná polohová úchylka v poloze  (μm)

Odhad jednostranné standartní nejistoty polohy v poloze si (μm)

Teplota okolí 20,0 °C

i 1 2 3 4 5 6

8 / lineární
Testovaná osa X Počet běhů / typ 5 / střídavý obousměrný Datum měření 10.05.2017

Počet cílů / typ

ISO 230-2 2006 : EXX  (kompletní statistika)

Název stroje MCV 754 Sériové číslo
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PŘÍLOHA 7 – Vyhodnocení verifikačního měření v XCal-View dle ISO 230-2: 2006 
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ÍL
O

H
A

 8 – V
yhodnocení verifikačního m

ěření v E
X

C
E

L
U

 dle IS
O

 230-2: 2006
 

 

Plichta_data_VERIF.rtl

Měření provedl

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
j = 1 0 1,2 0,3 1,1 0,7 1,2 0,8 0,9 0,9 0,7 1,3 0,7 1,1 0,3 1,2 0,1

2 0 1 0,2 1 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 1 0,6 1 0,3 1,1 0,2
3 0,1 0,8 0,2 1 0,4 0,9 0,6 0,7 0,7 0,5 0,9 0,4 1 0,4 0,9 0,1
4 0,1 0,7 0,3 0,9 0,3 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,4 0,9 0,4 0,7 0,2
5 0,1 0,6 0,3 0,9 0,3 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 0,3 1 0,3 0,6 0,3

0,06 0,86 0,26 0,98 0,48 0,94 0,64 0,68 0,66 0,52 0,98 0,48 1,00 0,34 0,90 0,18

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1

0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2

0,0 0,4 0,2 0,8 0,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,9 0,2 0,4 0,0
0,2 1,3 0,4 1,1 0,9 1,2 0,9 1,1 1,0 0,7 1,4 0,8 1,1 0,4 1,4 0,3

0,2 1,0 0,2 0,3 0,8 0,6 0,5 0,9 0,7 0,4 0,8 0,7 0,3 0,2 1,0 0,3

ISO 230-2 2006 : EXX  (kompletní statistika)

Název stroje MCV 754 Sériové číslo 8 / lineární
Testovaná osa X Počet běhů / typ 5 / střídavý obousměrný Datum měření 10.05.2017

Počet cílů / typ

Teplota okolí 20,0 °C

i 1 2 3 4 5 6

2 si  (μm)

7 8

Cílová pozice Pi (mm) 2 102 202 302 402 502 602 702

Směr

Chyba (μm)

Průměrná jednostranná polohová úchylka v poloze  (μm)

Odhad jednostranné standartní nejistoty polohy v poloze si (μm)

0,7

�  ̅ -2�  (μm)�  ̅ +2� (μm)

Jednostranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze Ri  = 4 si  

(μm)

Necitlivost v poloze Bi (μm) -0,8 -0,7 -0,5 0,0 0,1 0,5 0,7

1,2 0,9 1,4

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v poloze �(μm) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v poloze  Ri   (μm) 1,4 1,0 1,2 0,7 0,7

1,0

Dvoustranná přesnost nastavení polohy v ose A  (μm) 1,5

0,7 0,5

Necitlivost v ose B (μm) 0,7

Průměrná dvoustranná polohová úchylka v ose M �(μm) 0,3

Dvoustranná systematická polohová úchylka v ose E   (μm) 0,9

Dvoustranná opakovatelnost nastavení polohy v ose R   (μm)
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