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ABSTRAKT 

Diplomová práce má za úkol popsat vlivy vybraných výrobních technologií na geometrickou 

a rozměrovou přesnost obrobků. V práci jsou charakterizovány konkrétní technologie, tedy 

soustružení, frézování a broušení, a jednotlivé stroje, na kterých budou tyto technologie 

prováděny, jedná se o svislý soustruh, portálovou frézku a hrotovou brusku. Dále je navržen 

postup, jak sčítat jednotlivé geometrické chyby na trojosém obráběcím stroji, aby bylo možné 

popsat celý pracovní prostor stroje z hlediska chyb. Následně je pak pro každý stroj vytvořena 

analýza jednotlivých geometrických chyb a jejich vliv na výsledný obrobek. 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is to describe influences of selected production technologies on 

geometrical and dimensional accuracy of workpieces. Specific technologies - turning, milling 

and grinding and the machines on which these technologies will be implemented - a vertical 

lathe, a portal milling machine and a center grinder are described in this thesis. Additionally  

a procedure is created for adding geometric errors to a tri-axial machine tool to describe the 

entire working area of the machine in terms of errors. Subsequently an analysis of each 

geometric error is created for each machine and their influence on the resulting workpiece is 

determined. 
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1 ÚVOD 

S postupným technologickým pokrokem a rozvojem obráběcích strojů jsou kladeny stále větší 

požadavky na přesnost a kvalitu obrobeného povrchu vyráběných součástí. Obráběcí proces 

ovlivňuje mnoho chyb, které vznikají z různých příčin. Tyto chyby pak mají výrazný podíl na 

výsledné přesnosti. Analýzou těchto nepřesností lze odstranit nebo alespoň částečně 

minimalizovat vliv těchto chyb na výslednou přesnost. 

Při obrábění vzniká nepřesnost, která je dána celkovou chybou nástroje vůči obrobku. 

Tato chyba vyjadřuje odchylku reálné od ideální polohy nástroje a je způsobena 

nedokonalostí soustavy stroj-nástroj-obrobek. Popsáním a analýzou příčin této chyby je 

následně možná její minimalizace, což má za následek zvýšení přesnosti stroje. Na celkové 

chybě soustavy se podílí geometrické chyby stroje, termomechanické chyby, chyby 

způsobené silami vznikajícími při obrábění, dynamické chyby, atd. [1, 2]. 

Na začátku práce je uvedeno několik základních pojmů týkajících se přesnosti 

obráběcích strojů pro lepší proniknutí do dané problematiky. 

Dále jsou v práci popsány vybrané technologie obrábění a kinematická schémata 

jednotlivých strojů, které byly rovněž zvoleny spolu s technologiemi. Poté je popsáno, jaké 

geometrické chyby vznikají na trojosém obráběcím stroji. 

Následně je uveden matematický postup, který popisuje, jak geometrické chyby 

postupně sčítat, aby vznikl pro každý bod v prostoru stroje určitý chybový vektor, který 

ukazuje, jak se výsledný bod se započtením geometrických chyb odchyluje od ideálního 

požadovaného umístění. V modelu není počítáno s úhlovými odchylkami, protože ty mají 

velký vliv zejména u strojů s velkým vyložením, sčítají se tedy chyby přesnosti najetí do 

polohy, přímosti a kolmosti. V případě potřeby je však možné úhlové chyby do 

matematického modelu doplnit. Zároveň se předpokládá, že se jedná o dokončovací obrábění, 

tedy že nevznikají velké síly od obrábění, které by výrazně ovlivnily výslednou pracovní 

přesnost stroje. 

V další části práce jsou detailně rozebrány jednotlivé geometrické chyby pro každou 

zvolenou technologii, výsledný vliv uvedené chyby na rozměr obrobku udává u každé chyby 

odpovídající rovnice. 

V následující kapitole je provedena analýza jednotlivých technologií na příslušných 

strojích, kdy jsou zpracovány vybrané největší hodnoty zvolených odchylek, buď Δx, Δy nebo 

Δz. Dále je uvažován pohyb vybraného bodu po nějaké ose a je proveden rozbor příslušných 

odchylek, které se v jednotlivých polohách nachází, a také jejich geometrických chyb,  

z kterých se tyto odchylky skládají, za účelem zjištění dominantní chyby. Následně se 

provede přepočet odchylek na koncový obrobek, aby se zjistilo, jak chyba ovlivní výsledný 

rozměr obrobku. Analýza je provedena pouze pro body s maximálními odchylkami, avšak  

v případě potřeby je možné provést tento rozbor pro libovolný bod z pracovního prostoru 

stroje při jeho pohybu po jakékoliv ose. 

Na závěr jsou shrnuty dosažené poznatky. 
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2 MOTIVACE 

Obráběcí stroje se třemi až pěti osami lze nalézt ve všech oblastech moderní produkce,  

např.: letecký průmysl, automobilový průmysl, výroba turbín pro energetické aplikace, atd. 

(Obr. 1), kdy mezi hlavní požadavky zákazníka patří stále vyšší přesnost obráběcího procesu.  

Velké obráběcí stroje s rozsahem os pohybujícím se od 3m do 30m se používají  

v mnoha špičkových oblastech, ať už se jedná např. o výrobu konstrukcí v leteckém průmyslu 

nebo výrobu forem v automobilovém průmyslu. Celková investice do těchto strojů pak 

narůstá až do několika milionů EUR, kdy významná část nákladů je dána vysokou přesností 

konstrukce stroje. Geometrie velkého obráběcího stroje má totiž velký vliv na výslednou 

rozměrovou a tvarovou přesnost budoucího obrobku. Během životního cyklu stroje může být 

geometrie značně ovlivněna změnami základů stroje, opotřebováním jeho jednotlivých částí 

nebo změnami tepelných podmínek. Proto je vhodné stroj pravidelně proměřovat a případně 

kompenzovat. [1,2] 

Proměřování stroje však trvá určitý čas a stroj při tom nepracuje. Při vysoké ceně 

stroje dochází pak během této odstávky ke ztrátám způsobeným nárůstem vedlejších časů. 

Bylo by tedy vhodné se zaměřit pouze na ty geometrické chyby, které mají na výslednou 

geometrickou přesnost stroje největší vliv a tyto chyby následně kompenzovat. [1,2] 

 

Obr. 1) Letadlový motor Rolls-Royce [3]
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Za účelem zvýšení geometrické přesnosti stroje se neustále vyvíjejí nové metodické přístupy, 

které popisují geometrické odchylky obráběcího stroje. Zvyšující se požadavky jsou kladeny 

nejen na stávající technologie měření, ale také na vývoj nových měřicích zařízení a postupů 

měření, např.: do řídicích systémů obráběcích strojů se zavádí vypočtené odchylky reálné 

polohy od ideální. Změřená data je třeba také správně zpracovat a vyhodnotit, k tomu je 

potřebná vhodná výpočetní technika pro výpočet odchylek, konkrétně určitý matematický 

model [4, 5]. 

Velká část autorů se zabývá modelováním odchylek v obráběcích centrech. Většina  

z nich pak pracuje s přístupem pomocí homogenních transformačních matic. Použití těchto 

transformačních matic vede k odpovídajícímu zjednodušení [4]. 

Např. v článku Modeling, measurement and error compensation of multi-axis machine 

tools [6] je popsána metoda, kdy jsou uspořádány jednotlivé naměřené geometrické chyby 

(chyba přesnosti polohování, přímosti, natočení, kolmosti) do určitých matic. Poté se dalšími 

operacemi s těmito maticemi získají jednotlivé reálné složky x, y a z, které udávají skutečnou 

polohu nástroje. Dále, je-li známa skutečná poloha nástroje, tak se znovu nadefinuje špička 

nástroje [6]. 

V další publikaci Derivation of machine tool error models and error compensation 

procedure for three axes vertical machining center using rigid body kinematics [7] je uveden 

výzkum, který představuje odvození obecného modelu na výpočet volumetrické chyby, který 

počítá dohromady geometrické i tepelné chyby za použití homogenních maticových 

transformací. Vyvinutý matematický model pak má sloužit k vypočtení výsledného vektoru 

volumetrické chyby na rozhraní nástroje-obrobku. Výpočtem lze získat jednotlivé složky 

volumetrické chyby Px, Py a Pz ve směrech os x, y a z. Tyto chyby opět udávají odchylku 

polohy nástroje [7]. 

Správný popis odchylek v pracovním prostoru obráběcího stroje a jejich uspořádání 

jsou nezbytné pro následné zpracování údajů o kompenzacích. Tyto kompenzační údaje pak 

lze použít pro kompenzace na stroji. Cílem těchto kompenzací je minimalizovat odchylku 

mezi skutečným umístěním nástroje a požadovanou polohou. 
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro lepší uvedení do dané problematiky je dobré seznámit s několika základními pojmy, které 

se týkají přesnosti obráběcích strojů. 

4.1 Geometrická přesnost 

Geometrická přesnost patří mezi základní vlastnosti obráběcího stroje, neboť ovlivňuje ve 

značné míře přesnost obrobků (Obr. 2). Tato přesnost je určena přesností jednotlivých 

součástí stroje a popisuje jeho geometrickou strukturu. Měření probíhá na nezatíženém stroji 

nebo při dokončovacím obrábění. Geometrickou přesnost popisuje norma ISO 230-1 [8]. 

 

Obr. 2) Schéma geometrické chyby- naklopení osy [9] 

4.2 Přesnost polohování 

Vlastnost obráběcího stroje, která udává přesnost a opakovatelnost najetí do požadované 

polohy u lineárních a číslicově řízených os (Obr. 3). Přesnost polohování je popsána normou 

ISO 230-2/6 [8]. 

 

Obr. 3) Měření přesnosti polohování pomocí laserinterferometru [8] 
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4.3 Pracovní přesnost  

Pracovní přesnost je vyjádřena výrobou jedné série zkušebních obrobků a udává, v jaké 

kvalitě a množství je možné obrobek vyrobit. Na pracovní přesnost stroje má vliv relativní 

dráha nástroje, s čímž souvisí geometrická přesnost stroje, přesnost polohování, odolnost 

stroje vůči pružným deformacím a vůči teplotním dilatacím, volba řezných podmínek, atd. 

(Obr. 4) [8]. 

 

Obr. 4) Stroj deformovaný vlivem různých chyb [10] 

4.4 Výrobní přesnost 

Tato přesnost udává rozdíl mezi vyrobeným rozměrem či tvarem a požadovaným rozměrem 

nebo tvarem. Výrobní přesnost určuje přesnost výrobního procesu hodnocenou na obrobku. 

Ovlivňuje ji geometrická přesnost stroje, přesnost polohování, pracovní přesnost, ale také 

chyby vyvolané obsluhou a okolními podmínkami (Obr. 5) [8]. 

 

Obr. 5) Znázornění výrobní přesnosti v konkrétním softwaru [8] 
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5 VYBRANÉ TECHNOLOGIE 

Po bližší analýzu chyb byly zvoleny tyto technologie: 

 soustružení na svislém soustruhu 

 frézování na portálové frézce 

 broušení nakulato na hrotové brusce 

5.1 Soustružení 

Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění používaný pro rotační součásti. Hlavní pohyb 

je rotační a koná ho obrobek, který je upnutý na vřetenu stroje. Vedlejší pohyb, který je 

posuvný, koná nástroj- soustružnický nůž. Vedlejším pohybem může být buď podélný posuv, 

kdy se nástroj pohybuje rovnoběžně s osou otáčení obrobku, anebo příčný posuv, kdy je 

pohyb nástroje kolmý na osu otáčení obrobku. Podélný posuv se používá na obrábění válcové 

plochy a příčný posuv na obrábění čelní rovinné plochy [11]. 

Celková řezná síla F se skládá ze 3 dílčích složek- řezné síly Fc, posuvové síly Ff,  

a pasivní síly Fp. (Obr. 6). 

 

Obr. 6) Řezné síly u soustružení [12] 

5.2 Frézování 

Frézování patří k nejběžnějším způsobům třískového obrábění. Hlavní pohyb, který je rotační, 

koná nástroj a vedlejší posuvný pohyb koná obrobek, obvykle ve směru kolmém k ose 

nástroje. 

Stroj pro frézování je frézka, nástroj se nazývá fréza. Materiál obrobku je odebírán 

břity rotující frézy. 

Rozlišují se dva základní druhy frézování: 

 obvodové 

 čelní 
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Obvodové frézování se provádí válcovou frézou, kdy osa frézy je rovnoběžná  

s obráběnou plochou. Během obrábění je stroj nerovnoměrně zatěžován, v důsledku toho 

dochází k vibracím a výsledný povrch je vlnitý [11]. 

Čelní frézování se uskutečňuje čelní frézou, kdy osa frézy je kolmá k obráběné ploše. 

Zatížení frézky je rovnoměrné, což zaručuje vyšší kvalitu povrchu obrobku a větší řeznou 

rychlost. Čelním frézováním se obrábí rovinné plochy [11]. 

Řezné síly u technologie frézování se určují ze silových poměrů na jednom břitu, 

jehož poloha je definována úhlem φi. Celková řezná síla působící na břitu Fi se rozkládá na 

dílčí síly, a to konkrétně řeznou sílu Fci a kolmou řeznou sílu FcNi, resp. posuvovou sílu Ffi  

a kolmou posuvovou sílu FfNi. (Obr. 7) [11]. 

 

Obr. 7) Řezné síly u frézování [11] 

5.3 Broušení 

Broušení patří mezi abrazivní metody obrábění, které jsou charakteristické tím, že používají 

nástroj s nedefinovanou geometrií břitu. Jedná se obrábění mnohobřitým nástrojem 

vytvořeným ze zrn brusiva spojených pojivem. Broušení se používá převážně na dokončovací 

operace, avšak s postupným vývojem výkonnějších brusek a nástrojů se začíná uplatňovat i na 

hrubovací operace. Hlavní pohyb je rotační a koná ho nástroj- brusný kotouč. V důsledku 

vzniku velkého množství tepla během obrábění je nutné dostatečné chlazení [11]. 

Celková řezná síla F se skládá ze tří dílčích sil, z řezné síly Fc, pasivní síly Fp  

a posuvové síly Ff (Obr. 8). 

 

Obr. 8) Řezné síly u broušení [11] 
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5.4 Svislý soustruh 

Svislé soustruhy neboli karusely jsou charakteristické tím, že vodorovná upínací deska, na 

které je upnut obrobek, má svislou osu otáčení. Mezi hlavní konstrukční části karuselu patří 

jeden nebo dva stojany, příčník, příčníkový suport, stůl s otočnou upínací deskou a horní 

příčka, která spojuje oba stojany a vzniká tak uzavřený rám [13, 14]. 

Kinematický řetězec se sestavuje směrem od obrobku k nástroji a vypadá v tomto 

případě takto W-q-X-Z-T, přičemž W označuje obrobek (Workpiece) a T nástroj (Tool) [8]. 

Obrobek je upnut na upínací desku stolu a koná rotační pohyb okolo osy Z. Příčník se 

pohybuje po stojanu nahoru a dolů ve směru q. Nejedná se však o kontinuální pohyb, ale 

příčník se pohybuje po určitých intervalech. Tento pohyb však bývá pouze doplňkový  

a nemají ho všechny karusely. Po příčníku jezdí suport v ose x. Na suportu je uchyceno 

smýkadlo, které se posouvá ve směru osy z. Na konci smýkadla se pak nachází nástroj [13]. 

Schématické znázornění karuselu je možno vidět na následujícím obrázku (Obr. 9). 

 

Obr. 9) Schéma karuselu 

5.5 Portálová frézka- horní gantry 

Jedná se o svislý frézovací stroj, kdy nástroj- fréza koná otáčivý pohyb kolem svislé osy. 

Frézka se skládá ze dvou bočních stěn, které jsou pevné. Po těchto stěnách se pohybuje 

příčník v ose x, na příčníku jsou umístěny saně pohybující se po příčníku v ose y. Na saních 

se nachází smýkadlo s vřetenem, které se mohou vysouvat v ose z. Na vřetenu je pak upnut 

nástroj. Obrobek je upnut na stole [13, 14]. Schématické znázornění portálové frézky typu 

horní gantry je patrné na obrázku 10.  

Kinematický řetězec má pro tento případ takovouto podobu W-X-Y-Z-T [8]. 
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Obr. 10) Schéma portálové frézky 

5.6 Hrotová bruska 

Hrotové brusky se používají k obrábění rotačních součástí. Obrobek je upnut mezi dva hroty. 

Jeden hrot je uložen v obrobkovém vřeteníku, který zároveň otáčí obrobkem. Druhý hrot je 

pak uložen v koníku, který lze podélně přestavit podle délky obrobku. Obrobkový vřeteník  

a koník jsou uloženy na stole. Hlavní otáčivý pohyb koná brusný kotouč [13, 14]. 

Kinematický řetězec má tvar W-Z-X-T [8].  

Podle konstrukčního uspořádání se rozlišují dva základní typy hrotových brusek:  

 brusky s posuvným stolem 

 brusky s pevným stolem 

U brusek s posuvným stolem vykonává stůl pracovní posuv a brousící vřeteník  

s brousícím kotoučem koná přísuv. Naopak druhý typ brusek má pevný stůl, kdy podélný 

posuv i přísuv koná brousící vřeteník. Schéma takovéhoto typu brusky se nachází na  

obrázku 11. Tento typ brusky byl zvolen pro pozdější analýzu [13, 14]. 

 

Obr. 11) Schéma hrotové brusky 
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6 GEOMETRICKÉ CHYBY 

Tříosý obráběcí stroj, který koná translační pohyby v osách x, y a z, může mít ve svém 

pracovním prostoru až 21 geometrických chyb (Tab. 1, Obr. 12), kde jsou:  

 3 chyby přesnosti najetí do polohy (EXX, EYY, EZZ) 

 6 chyb přímosti (EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ)  

 9 úhlových chyb (EAX, EBX, ECX, EAY, EBY,ECY, EAZ, EBZ, ECZ) 

 3 chyby kolmosti mezi osami (A0Z, B0Z, C0Z) [8] 

 

Obr. 12) Geometrické chyb [15] 

Tab 1)  Geometrické chyby v prostoru tříosého obráběcího stroje 

značka název 

EXX Přesnost najetí do polohy v ose x 

EYY Přesnost najetí do polohy v ose y 

EZZ Přesnost najetí do polohy v ose z 

EYX Odchylka přímosti y ve směru osy x 

EZX Odchylka přímosti z ve směru osy x 

EXY Odchylka přímosti x ve směru osy y 

EZY Odchylka přímosti z ve směru osy y 

EXZ Odchylka přímosti x ve směru osy z 

EYZ Odchylka přímosti y ve směru osy z 

EAX Naklápění (Roll) ve směru osy x 

EBX Klopení (Pitch) ve směru osy x 

ECX Natáčení (Yaw) ve směru osy x 

EAY Klopení (Pitch) ve směru osy y 

EBY Naklápění (Roll) ve směru osy y 
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ECY Natáčení (Yaw) ve směru osy y 

EAZ Klopení (Pitch) ve směru osy z 

EBZ Natáčení (Yaw) ve směru osy z 

ECZ Naklápění (Roll) ve směru osy z 

A0Z Kolmost v rovině Y-Z 

B0Z Kolmost v rovině Z-X 

C0Y Kolmost v rovině X-Y 

 

Obr. 13) Chyby v lineární ose x [16] 

Pro každou osu existuje celkem šest geometrických chyb, což odpovídá počtu stupňů 

volnosti. Na obrázku 13 je uveden příklad osy x. Pro bod P0, který leží na ose x, existují tři 

translační odchylky δx(x), δy(x), δz(x). Pohybem bodu P0 vzniknou další tři úhlové odchylky 

δφx(x), δφy(x), δφz(x) [15, 16]. 

Později v dalších kapitolách budou analyzovány jednotlivé geometrické chyby na 

obráběcích strojích, konkrétně na svislém soustruhu, portálové frézce v provedení horní 

gantry a na hrotové brusce s pojízdným vřeteníkem. Analýza se bude zabývat chybami 

přesnosti polohování, chybami přímosti a chybami kolmosti mezi osami. Úhlové chyby se 

nejvíce projeví při použití dlouhých nástrojů. V tomto případě však takové nástroje použity 

nebudou, a proto se úhlové chyby v analýze zanedbají. Pro lepší představu jsou na 

následujících obrázcích (Obr. 14, 15) uvedeny reálné grafy chyby přesnosti polohování  

a chyby přímosti z praxe. 
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Obr. 14) Průběh chyby přesnosti polohování 

 

Obr. 15) Průběh chyby přímosti [17] 

6.1 Sjednocení chyb 

V následující podkapitole je popsán princip sjednocení dílčích geometrických chyb do 

jednoho celku. Chyby jsou sčítány vektorově. Na každé ose se vyskytuje několik míst, kde 

probíhá měření. V tomto bodě je odchylka požadovaného umístění bodu od reálného umístění 

bodu vyjádřena vektorem chyby přesnosti najetí do polohy a dvěma vektory, které vyjadřují 

odchylku chyb přímosti. Tyto chyby pak lze v tomto bodě vektorově sečíst. Pro případ osy x 

bude pak výsledný vektor EX1 v bodě x1 složen z vektoru chyby přesnosti najetí do polohy  

v ose x EXX1, chyby přímosti y ve směru osy x EYX1 a chyby přímosti z ve směru osy x 

EZX1, jak lze vidět v rovnici (1). 

EX1=EXX1+EYX1+EZX1 (1)  
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Pro osu y se výsledný vektor EY1 v bodě y1 skládá z vektoru chyby nepřesného najetí do 

polohy v ose y EYY1, chyby přímosti x ve směru osy y EXY1 a chyby přímosti z ve směru 

osy y EZY1, což vyjadřuje následující rovnice (2). 

EY1=EYY1+EXY1+EZY1 (2)  

V případě osy z je výsledný vektor EZ1 v bodě z1 složen z vektoru přesnosti najetí do polohy 

v ose z EZZ1, chyby přímosti x ve směru osy z EXZ1 a chyby přímosti y ve směru  

osy z EYZ1. Tento výpočet popisuje níže uvedená rovnice (3). 

EZ1=EZZ1+EXZ1+EYZ1 (3)  

Obdobně se vytvoří rovnice i pro další body na jednotlivých osách, jak ukazuje obrázek níže 

(Obr. 16). 

 

Obr. 16) Chybové vektory na jednotlivých osách 

Následně posuvem osy x ve směru osy y a naopak vznikne pomocná rovina XY, která 

je zobrazena na obrázku 17. V průsečíku os pak vznikají jednotlivé body, výsledný chybový 

vektor v konkrétním bodě se poté dostane sečtením 2 dílčích vektorů jednotlivých os.  

Např.: pro vektor EX1Y1, který leží na průsečíku souřadnic bodů x1 a y1, je výsledný vektor 

složen z dílčích vektorů EX1 a EY1, tuto závislost lze vyčíst z rovnice (4). 

EX1Y1=EX1+EY1 (4)  

 

Obr. 17) Pomocná rovina XY a v ní ležící chybové vektory 
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Vznikne tak pomocná matice roviny, která obsahuje chybové vektory jednotlivých 

bodů této roviny. V řádcích matice se mění hodnota x a ve sloupcích hodnota y. Skladbu 

výsledné matice popisuje následující rovnice (5). 

     
               
               
               

  (5)  

Posuvem pomocné roviny XY ve směru osy z pak vznikne prostor (viz Obr. 18)  

s jednotlivými body a výslednými chybovými vektory v nich. Výsledná prostorová matice se 

skládá z dílčích matic, kde každá z nich představuje jednu zetovou souřadnici. Matice 

EXYZ1 vznikne tak, že vektory bodů ležících v rovině XY jsou transformovány do roviny, 

která je rovnoběžná s rovinou XY a leží na souřadnici z1. Např.: chybový vektor EX1Y1Z1 

má pak podobu dle následující rovnice (6).  

EX1Y1Z1=EX1+EY1+EZ1 (6)  

Další matice jsou utvořeny stejným způsobem pro další body na ose z (z2, z3). Strukturu 

jednotlivých matic vyjadřují následující rovnice (7, 8, 9). 

       
                     
                     
                     

  (7)  

       
                     
                     
                     

  (8)  

       
                     
                     
                     

  (9)  

 

Obr. 18) Výsledný prostor 

Poté jsou zvlášť obdobným způsobem sečteny také chyby kolmosti jednotlivých os, 

kde však výsledná prostorová matice vznikne sečtením 3 matic, které obsahují chybové 

vektory jednotlivých os v příslušných rovinách. Úhlové chyby na osách x, y a z jsou 

znázorněny na obrázku 19. Chyba kolmosti se v konkrétní pozici vypočítá dle následující  
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rovnice  (10), kde e je velikost vektoru chyby kolmosti, r je vzdálenost bodu od počátku osy  

a φ je úhel, o který se odchyluje osa. 

          (10)  

 

Obr. 19) Vektory úhlových chyb na jednotlivých osách 

Pokud se vektory C0Y posouvají ve směru osy x, tak se tyto vektory nemění. To platí  

i u ostatních vektorů- A0Z a B0Z, pokud se posouvají v jejich směru. Výsledná prostorová 

matice je utvořena součtem tří rovin. V případě matice     se v prvním sloupci nachází 

hodnoty vektorů C0Y, protože tyto vektory mají pouze x- ovou složku. Ve druhém sloupci 

jsou pak hodnoty vektorů A0Z, tyto vektory obsahují pouze y- ovou souřadnici a jsou pro 

celou matici     stejné, protože jednotlivé matice z celkové prostorové matice se mění 

posuvem po ose z. Ve třetím sloupci matice se objevují vektory B0Z, tyto vektory obsahují 

pouze z- ovou souřadnici. 

 Matice jsou utvořeny tak, že hodnoty vektorů C0Y se mění po sloupcích, vektory 

A0Z zůstávají pro jednu matici z celkové prostorové matice vždy stejné a vektory B0Z se 

mění po řádcích. Je totiž nutné, aby byla dodržena stejná struktura matic jako v předchozím 

případě sčítání chyb, kdy po řádcích se měnila hodnota x, po sloupcích hodnota y a po dílčích 

maticích z celkové prostorové matice hodnota z. Posouvá-li se vektor B0Z ve směru osy x, 

tak se mění jeho hodnota, ale při tvorbě matice mu odpovídá stále stejný vektor C0Y. Ale 

pokud se posouvá vektor ve směru osy y, tak jeho hodnota zůstává stejná, ale mění se hodnota 

vektoru C0Y. Dílčí matice z celkové prostorové matice obsahují následující  

rovnice (11, 12, 13). 

     
               
               
               

  
              
              
               

  
            
            
            

  (11)  
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  (12)  

     
               
               
               

  
               
               
               

  
            
            
            

  (13)  

Vektory chyb jsou tedy uspořádány do dvou prostorových matic, jedna matice pro chyby 

přesnosti polohování a chyby přímosti, druhá matice pro chyby kolmosti.  

Následně se tyto dvě matice sečtou a tím vznikne výsledná prostorová matice, která 

popisuje chyby v pracovním prostoru stroje.  

Matice však obsahuje chybové vektory, proto je dále nutné vybrat pouze jejich 

jednotlivé složky x, y, z a ty uspořádat opět do jednotlivých matic, aby byla možná další 

analýza vztahující se na jednotlivé osy. Poté se vyberou v jednotlivých složkách body  

s největšími odchylkami v jednotlivých osách x, y, z, protože ty obsahují největší chybu od 

ideální polohy. A tyto body se následně analyzují. 

Tento postup sjednocení geometrických chyb se následně zrealizuje v programu 

MathWorks Matlab. 
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7 GEOMETRICKÉ CHYBY NA JEDNOTLIVÝCH 

STROJÍCH 

V následující kapitole jsou postupně rozebrány jednotlivé geometrické chyby na svislém 

soustruhu, portálové frézce a hrotové brusce. 

7.1 Chyby na svislém soustruhu 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé geometrické chyby na svislém 

soustruhu a jsou pro ně vytvořeny konkrétní rovnice, které vyjadřují, jak tyto chyby ovlivňují 

výsledný obrobek. 

7.1.1 Chyba nepřesného najetí do polohy v ose x (EXX) 

 

Obr. 20) Schématické znázornění chyby nepřesného najetí v ose x 

Soustružnický nůž je upevněn na smýkadle, které se společně se suportem pohybuje 

ve směru osy x po příčníku. K chybě EXX dojde, když nástroj nedojede přesně do 

požadované polohy (viz Obr. 20). 

Chyba nepřesného najetí nože v ose x nepříznivě ovlivní finální průměr obrobku dle 

následující rovnice (14), kde dskut představuje skutečný průměr obrobku, Ød- požadovaný 

průměr obrobku a Δx- odchylku ve směru osy x. 

              (14)  



 

36 

 

7.1.2 Chyba nepřesného najetí do polohy v ose z (EZZ) 

 

Obr. 21) Schématické znázornění chyby nepřesného najetí v ose z 

Tato chyba se týká výšky obrobku. Na suportu se nachází smýkadlo s nástrojem, 

suport se pohybuje po příčníku a nenajede do požadovaného bodu a skutečná výška obrobku 

je pak vyjádřena následující rovnicí (15), kde hskut představuje skutečnou výšku obrobku,  

h- požadovanou výšku obrobku a Δz- odchylku ve směru osy z. Schéma chyby přesnosti najetí 

do polohy EZZ je znázorněno na obrázku 21. 

           (15)  

7.1.3 Odchylka přímosti z ve směru osy x (EZX) 

 

Obr. 22) Schématické znázornění chyby přímosti EZX 

Odchylka přímosti z ve směru osy x vzniká, když se suport pohybuje po příčníku ve 

směru osy x. Může dojít k průhybu příčníku, a pak se nástroj nepohybuje přímočaře dle osy x, 

ale dochází k odchylkám ve směru osy z (Obr. 22). Výška obrobku h se mění a obrobek nemá 

rovnou horní plochu. Tato výška se mění dle rovnice (16).  

           (16)  
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7.1.4 Odchylka přímosti x ve směru osy z (EXZ) 

 

Obr. 23) Schématické znázornění chyby přímosti EXZ 

Smýkadlo s nástrojem se pohybuje ve směru osy z. Tato odchylka znamená, že tento 

pohyb není přímý, ale dochází k odchylkám ve směru osy x. Výsledkem jsou nerovnosti na 

plášti obrobku, průměr není stálý po celé výšce obrobku, ale vyskytují se tvarové odchylky. 

Tuto chybu v určité pozici na ose z popisuje rovnice (17) a její schéma je na obrázku 23. 

              (17)  

7.1.5 Odchylka přímosti y ve směru osy z (EYZ) 

 

Obr. 24) Schématické znázornění chyby přímosti EYZ 

Tato chyba způsobuje, že se nástroj nepohybuje přímočaře ve směru osy z, ale dochází 

k jeho odchylování ve směru osy y (Obr. 24). Výsledný obrobek tedy nemá přesný válcový 

tvar, ale na jeho plášti se vyskytují nerovnosti. Velikost skutečného průměru obrobku  

v konkrétním bodě uvádí následující rovnice (18), kde Δy znamená odchylku ve směru osy y.  

          
  

 
 
 

     (18)  
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7.1.6 Odchylka přímosti y ve směru osy x (EYX) 

 

Obr. 25) Schématické znázornění chyby přímosti EYX 

K této odchylce dochází při pohybu suportu po příčníku. Příčník se pohybuje ve směru 

osy x a dochází k jeho odchylkám do směru osy y (Obr. 25). Soustružnický nůž pak 

nekopíruje osu x, ale odchyluje se o určitou vzdálenost Δy, která ovlivní koncový průměr 

obrobku, jak ukazuje rovnice (19). 

          
  

 
 
 

     (19)  

7.1.7 Chyba kolmosti osy x a z (BOZ) 

 

Obr. 26) Schématické znázornění chyby kolmosti B0Z 

Tato chyba znamená, že osy x a z nejsou vzájemně kolmé. Osa z není kolmá na osu x, 

není tedy svislá, ale odchýlená o určitý úhel Δφ. Nástroj se tedy pohybuje po odchýlené dráze 

(Obr. 26). 

V důsledku této chyby vznikne kuželovité těleso namísto válce, kdy konkrétní průměr 

obrobku v určité poloze na ose z, je vyjádřen dle následující rovnice (20), ve které Δφ 

znamená úhlovou odchylku ideální osy od deformované osy a z označuje dráhu, kterou urazí 

nástroj. 

                   (20)  
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7.1.8 Chyba kolmosti os x a y (C0Y) 

 

Obr. 27) Schématické znázornění chyby kolmosti COY 

Nastane-li tato chyba, pak se osa x vychyluje od vodorovného směru o úhlovou 

odchylku Δφ. To způsobí, že nástroj neleží v ose obrobku, ale je odchýlen od této osy, to se 

pak negativně projeví na koncovém obrobku, jak ukazuje níže uvedená rovnice (21), kde 

vzdálenost x představuje dráhu, kterou urazí nástroj při obrábění na koncový průměr obrobku. 

Schématické znázornění chyby kolmosti C0Y se nachází  na obrázku 27. 

          
  

 
 
 

            (21)  

7.1.9 Chyba kolmosti y a z (A0Z) 

 

Obr. 28) Schématické znázornění chyby kolmosti A0Z 

V důsledku této chyby dochází k tomu, že osa z není svislá, ale je odchýlena o úhel Δφ 

(Obr. 28). Soustružnický nůž se pak při výsuvu smýkadla nepohybuje svisle dolů, ale je 

vychýlen od směru osy z o úhel Δφ do směru osy y. Tato chyba ovlivní koncový výrobek  

v konkrétní pozici na ose z dle následující rovnice (22). 

          
  

 
 
 

            (22)  
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7.2 Chyby na portálové frézce 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé geometrické chyby na frézce a pro ně 

vytvořeny konkrétní rovnice, které vyjadřují, jak tyto chyby ovlivňují výsledný obrobek. 

7.2.1 Chyba nepřesného najetí do polohy v ose z (EZZ) 

 

Obr. 29) Schématické znázornění chyby přesnosti najetí do polohy EZZ 

Nástroj, který je upnut na vřetenu, se vysouvá ze smýkadla připevněného k saním.  

K této chybě dojde, pokud nástroj nenajede do přesné výškové polohy. Vzniká tak odchylka 

Δz, která ovlivní skutečnou výšku obrobku dle následující rovnice (23), v níž bskut představuje 

skutečnou výšku obrobku a b požadovanou výšku obrobku. Schéma chyby EZZ znázorňuje 

obrázek 29. 

           (23)  

7.2.2 Chyba nepřesného najetí do polohy v ose x (EXX) 

 

Obr. 30) Schématické znázornění chyby přesnosti najetí do polohy EXX 

Příčník se pohybuje po dvou pevných stěnách, po příčníku jezdí saně se smýkadlem  

a vřetenem. Tato chyba je způsobena nepřesným najetím nástroje do požadované polohy 

(Obr. 30). Odchylka od požadované polohy Δx má vliv na skutečný rozměr c, jak ukazuje 

následující rovnice (24), kde cskut znamená skutečnou šířku obrobku a c požadovanou šířku 

obrobku. 
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           (24)  

7.2.3 Chyba nepřesného najetí do polohy v ose y (EYY) 

 

Obr. 31) Schématické znázornění chyby přesnosti najetí do polohy EYY 

Chybu nepřesného najetí v ose y způsobí saně, na kterých je uloženo smýkadlo  

s vřetenem a nástrojem. Nástroj nenajede přesně do požadované polohy a vzniká tak odchylka 

   (viz Obr. 31), která pak ovlivňuje výsledný obrobek, jak lze vidět v níže uvedené  

rovnici (25), kde askut představuje skutečnou délku obrobku a hodnota a ideální délku 

obrobku. 

           (25)  

7.2.4 Odchylka přímosti y ve směru osy z (EYZ) 

 

Obr. 32) Schématické znázornění chyby přímosti EYZ 

Vřeteno s nástrojem se vysouvá ze smýkadla a spolu se smýkadlem se pohybují ve 

směru osy z. Avšak pohyb nemusí být přímý, ale může docházet k odchylkám ve směru osy y 

(viz Obr. 32). Tyto odchylky následně ovlivňují výsledný obrobek, jak ukazuje rovnice (26), 

která vyjadřuje velikost skutečného rozměru a v konkrétní pozici na ose z. 
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           (26)  

7.2.5 Odchylka přímosti z ve směru osy y (EZY) 

 

Obr. 33) Schématické znázornění chyby přímosti EZY 

Smýkadlo s vřetenem a nástrojem jsou upevněny na saních, saně se posouvají po 

příčníku ve směru osy y. Často však dochází k průhybu příčníku a posuv pak nemá přímočarý 

charakter, ale nastávají odchylky ve směru osy z. Jak tato odchylka v konkrétní poloze na ose 

y ovlivní koncový rozměr obrobku, ukazuje rovnice (27). Chyba EZY je schématicky 

znázorněna na obrázku 33. 

           (27)  

7.2.6 Odchylka přímosti x ve směru osy y (EXY) 

 

Obr. 34) Schématické znázornění chyby přímosti EXY 
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Pohyb saní po příčníku ve směru osy y nemusí být přímočarý, ale může docházet  

k odchylování mimo osu. Odchylka přímosti x ve směru osy y znamená, že se saně během 

posouvání po příčníku odchylují od osy y do směru osy x (Obr. 34). To, jak tato chyba ovlivní 

koncový rozměr obrobku v určité poloze na ose y, ukazuje rovnice (28). 

           (28)  

7.2.7 Odchylka přímosti y ve směru osy x (EYX) 

 

Obr. 35) Schématické znázornění chyby přímosti EYX 

Příčník se posouvá po pevných bočních stěnách ve směru osy x. K odchylce přímosti y 

ve směru osy x dojde tak, že pohyb příčníku nekopíruje tvar osy x, ale v některých místech se 

odchyluje ve směru osy y (viz Obr. 35). To způsobuje, že obráběná plocha není úplně přímá, 

ale vyskytují se na ní tvarové odchylky. Skutečný rozměr obrobku v konkrétní poloze na ose 

x lze spočítat podle rovnice (29). 

           (29)  

7.2.8 Odchylka přímosti z ve směru osy x (EZX) 

 

Obr. 36) Schématické znázornění chyby přímosti EZX 
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Příčník se pohybuje po dvou pevných stěnách ve směru osy x. Pohyb však přímo 

nekopíruje směr osy x, ale nastávají odchylky ve směru osy z, jak lze vidět na obrázku 36. 

Tyto odchylky mají vliv na výšku finálního obrobku, obráběná plocha není přímá, ale výška 

obrobku b se v průběhu pohybu nástroje mění dle rovnice (30). 

           (30)  

7.2.9 Odchylka přímosti x směru osy z (EXZ) 

 

Obr. 37) Schématické znázornění chyby přímosti EXZ 

Smýkadlo spolu s vřetenem a nástrojem koná přímočarý pohyb ve směru osy z. Během 

tohoto pohybu může docházet k tomu, že pohyb není přímý, ale odchyluje se o určitou 

vzdálenost od osy z ve směru osy x (viz Obr. 37). Tyto odchylky pak ovlivní budoucí tvar 

obrobku. Koncový rozměr obrobku v konkrétní pozici na ose z lze vypočítat dle rovnice (31). 

           (31)  

7.2.10 Chyba kolmosti osy x a y (C0Y) 

 

Obr. 38) Schématické znázornění chyby kolmosti C0Y 

Příčník se pohybuje po dvou pevných stěnách ve směru osy x a saně, na kterých se 

nachází smýkadlo s vřetenem a nástrojem, se posouvají po příčníku ve směru osy y. Při 
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nedodržení kolmosti těchto dvou os dochází k tomu, že jedna z os je odchýlena o určitý úhel. 

Na obrázku 38 je znázorněn případ odchýlení osy x o úhel Δφ. Tato chyba se pak projeví i na 

výsledném obrobku, jak ukazuje uvedená rovnice (32), která vyjadřuje výsledný rozměr  

v určitém bodě na ose x.  

                (32)  

7.2.11 Chyba kolmosti y a z (A0Z) 

  

Obr. 39) Schématické znázornění chyby kolmosti A0Z 

Saně se pohybují po příčníku ve směru osy y a smýkadlo s vřetenem a nástrojem se 

vysouvá ve směru osy z. Při nedodržení kolmosti těchto dvou os dochází k tomu, že jedna  

z os je odchýlena o úhel Δφ. Nástroj se tedy nepohybuje svisle dolů, ale přímka znázorňující 

dráhu pohybu se odchyluje o úhel Δφ (viz Obr. 39), což se i projeví na finálním obrobku. 

Výsledný rozměr obrobku v konkrétní poloze na ose z pak lze zjistit dle níže uvedené  

rovnice (33). 

                (33)  

7.2.12 Chyba kolmosti x a z (B0Z) 

  

Obr. 40) Schématické znázornění chyby kolmosti B0Z 
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Příčník se pohybuje po dvou pevných stěnách stroje ve směru osy x a smýkadlo spolu 

s vřetenem a nástrojem se vysouvají ve směru osy z. Při odchýlení osy z o úhel Δφ nastává to, 

že se natočí i osa smýkadla a nástroj se tedy nepohybuje svisle dolů, ale jeho dráha je 

odchýlena o úhlovou odchylku Δφ. Chyba B0Z je schématicky znázorněna na obrázku 40. 

Rozměr obrobku se pak dá vypočítat v konkrétní pozici na ose z pomocí rovnice (34). 

                (34)  

7.3 Chyby na hrotové brusce 

V následujících podkapitolách jsou popsány dílčí geometrické chyby na brusce a pro ně 

vytvořeny konkrétní rovnice, které vyjadřují, jak se tyto chyby projeví na koncovém rozměru 

obrobku. 

7.3.1 Chyba nepřesného najetí v ose x (EXX) 

 

Obr. 41) Schématické znázornění chyby přesnosti najetí do polohy EXX 

Vřeteník s nástrojem se pohybuje po loži ve směru osy z a zároveň koná i příčný 

posuv ve směru osy x. Chyba nepřesného najetí v ose x znamená, že brusný kotouč nenajede 

přesně do požadované polohy, ale odchýlí se o    ve směru osy x(Obr. 41). To, jak tato chyba 

ovlivní koncový rozměr obrobku, je patrné z následující rovnice (35), kde Ødo představuje 

požadovaný průměr obrobku. 

               (35)  
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7.3.2 Chyba nepřesného najetí v ose z (EZZ) 

 

Obr. 42) Schématické znázornění chyby přesnosti najetí do polohy EZZ 

Vřeteník se pohybuje po loži ve směru osy z. K této chybě dojde, pokud vřeteník  

s nástrojem nenajede přesně do požadované polohy, ale odchýlí se o hodnotu     

(viz Obr. 42). To způsobí chybu, kterou vyjadřuje následující rovnice (36), v níž lskut znamená 

skutečnou délku obrobku a lo požadovanou délku obrobku. 

            (36)  

7.3.3 Odchylka přímosti x ve směru osy z (EXZ) 

 

Obr. 43) Schématické znázornění chyby přímosti EXZ 

Brousící vřeteník se pohybuje po loži stroje ve směru osy z. Pohyb však nemusí 

kopírovat osu z, ale často dochází k odchylkám od této dráhy. Konkrétně tento případ  

(Obr. 43) zobrazuje odchylky ve směru osy x. Průměr obrobku v konkrétní pozici na ose z je 

možno zjistit dosazením do rovnice (37). 

               (37)  
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7.3.4 Odchylka přímosti y ve směru osy x (EYX) 

 

Obr. 44) Schématické znázornění chyby přímosti EYX 

Vřeteník koná podélný posuv podél obrobku, ale zároveň také příčný posuv  

k obrobku. Při příčném posuvu kotouč koná pohyb ve směru osy x. Tento přísuv kotouče  

k obráběnému materiálu nemusí být přímočarý, ale může docházet k odchylování ve směru 

osy y. (Obr.44) Tato chyba přímosti se pak projeví na koncovém průměru obrobku, jak 

ukazuje následující rovnice (38), kde dk představuje průměr kotouče. 

            
  

 
 

  

 
 
 

     
  

 
  (38)  

7.3.5 Odchylka přímosti z ve směru osy x (EZX) 

 

Obr. 45) Schématické znázornění chyby přímosti EZX 

Při příčném posuvu vřeteníku s brusným kotoučem může docházet k odchylkám ve 

směru osy z. Pohyb tedy není přímý, ale odchyluje se. To způsobí, že kotouč nenajede přesně 

do požadované polohy, ale odchýlí se o určitou vzdálenost Δz, jak lze vidět na obrázku 45. To 

ovlivní skutečnou délku obrobku v konkrétní pozici na ose x, která se vypočítá pomocí níže 

uvedené rovnice (39). 

            (39)  



 

49 

 

7.3.6 Odchylka přímosti y ve směru osy z (EYZ) 

 

Obr. 46) Schématické znázornění chyby přímosti EYZ 

Vřeteník se spolu s nástrojem pohybuje po loži ve směru osy z. Odchylka přímosti y 

ve směru osy z znamená, že tento pohyb není přímočarý, ale dochází k odchylkám ve směru 

osy y (viz Obr. 46). Tato chyba má za následek nerovnoměrný tvar koncového obrobku, 

protože obrobek nemá po celé délce stálý průměr. Průměr obrobku v určité poloze na ose z lze 

zjistit dosazením do rovnice (40). 

            
  

 
 

  

 
 
 

     
  

 
  (40)  

7.3.7 Chyba kolmosti osy x a z (B0Z) 

 

Obr. 47) Schématické znázornění chyby kolmosti B0Z 
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Při nedodržení kolmosti os x a z se osa z odchyluje o určitý úhel. Brousící vřeteník 

pak nekoná pohyb ve směru osy z, ale odchyluje se o úhel Δφ, jak ukazuje obrázek 47. 

Výsledný obrobek pak nemá přesný válcový tvar, ale vzniká kuželové těleso. Hodnotu 

skutečného průměru v konkrétním bodě na ose z lze dostat pomocí následující rovnice (41). 

                      (41)  

7.3.8 Chyba kolmosti osy x a y (C0Y) 

 

Obr. 48) Schématické znázornění chyby kolmosti C0Y 

K této chybě dochází, když osa x, v jejímž směru se přisouvá brousící vřeteník  

s nástrojem směrem k obrobku, není kolmá na osu y. Osa x je odchýlena o úhlovou odchylku 

Δφ (Obr. 48.), která pak ovlivňuje i finální obrobek dle následující rovnice (42). 

           
  

 
 

  

 
 
 

            
  

 
 (42)  

7.3.9 Chyba kolmosti osy y a z (A0Z) 

 

Obr. 49) Schématické znázornění chyby kolmosti A0Z 
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Ve směru osy z se posouvá vřeteník s brusným kotoučem podél obrobku. Pokud 

nastane chyba kolmosti os y a z, tak se osa z odchýlí o úhel Δφ (viz Obr. 49). Pohyb pak není 

vodorovný a s postupným oddalováním vřeteníku se chyba stále zvětšuje. Velikost 

skutečného průměru obrobku pak lze vypočítat podle níže uvedené rovnice (43). 

           
  

 
 

  

 
 
 

            
  

 
 (43)  
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8 ANALÝZA 

Na začátku se nejprve z průběhů chyb na stroji vyberou konkrétní body a v nich se určí přesné 

hodnoty těchto chyb. Následně se tyto chyby sjednotí postupem popsaným dříve, a poté se 

provádí jejich konkrétní analýza, aby se zjistilo, která chyba je dominantní a má tedy největší 

vliv na konkrétní odchylku. Analýza je prováděna pouze pro body s největšími hodnotami 

konkrétních odchylek Δx, Δy a Δz, protože zde dochází k největší odchylce reálné od ideální 

polohy nástroje. V případě potřeby je možné zjistit chybu v kterémkoliv bodě v pracovním 

prostoru stroje a provést její následný rozbor. 

8.1 Svislý soustruh 

Stroj má 2 pohyblivé osy x a z s rozsahem v ose x od -1000 mm do 1000 mm a v ose z od  

0 do 1000 mm. Z měření jsou známé pouze uvedené odchylky, protože zvolená metoda 

měření přesnosti stroje neumožnila naměřit všechny 3 chyby kolmosti, je tedy známá pouze 

chyba kolmosti B0Z. Ta však ovlivňuje odchylku Δx, která má největší podíl na výsledném 

průměru obrobku, jak bude uvedeno později. Vzhledem k tomu, že stroj má pouze  

2 pohyblivé osy, byl model pro sčítání chyb zjednodušen pouze na jednu rovinnou matici.  

V této matici se mění po řádcích hodnota x a po sloupcích hodnota z. 

8.1.1 Vstupní data 

Z následujících tabulek (Tab. 2, 3) lze vyčíst jednotlivé hodnoty geometrických chyb  

v konkrétních polohách na osách x a z a jejich jednotlivé průběhy jsou patrné z níže 

uvedených grafů. 

Tab 2)  Geometrické chyby na ose x 

pozice 

na ose x 
poloha x 

[mm] 
EXX 

[μm] 
EYX 

[μm] 
EZX 

[μm] 

1 -1000 -35 -53 0 

2 -800 -28 -37 -2 

3 -600 -17 -37 -3 

4 -400 -9 -9 -1 

5 -200 -7 -2 0 

6 0 0 0 0 

7 200 -2 1 -1 

8 400 6 -7 0 

9 600 11 -22 5 

10 800 23 -21 8 

11 1000 12 -53 0 
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Obr. 50) Průběhy geometrických chyby na ose x 

Z grafu (Obr. 50) je patrné, že největších hodnot dosahuje chyba přímosti EYX, a to  

v krajních polohách osy z. Výrazných odchylek nabývá také chyba přesnosti najetí do polohy 

EXX, opět převážně v krajních polohách, jedná se však o menší hodnoty. Tyto chyby nelze 

mezi sebou srovnávat, protože každá z nich působí jiným směrem- chyba EXX ve směru osy 

x, chyba EYX ve směru osy y a chyba EZX ve směru osy z. Jednotlivé geometrické chyby 

jsou zde uvedeny jako vstupní data pro následnou analýzu. 

Tab 3)  Geometrické chyby na ose z 

pozice 

na ose z 
poloha z 

[mm] 
EZZ 

[μm] 
EXZ 

[μm] 
EYZ 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 0 0 0 0 0 

2 100 -4 7 -4 1,86 

3 200 -5 6 -7 3,72 

4 300 -3 5 -9 5,58 

5 400 -2 3 -9 7,44 

6 500 1 4 -5 9,3 

7 600 1 3 -5 11,16 

8 700 -2 2 -6 13,02 

9 800 -1 3 -4 14,88 

10 900 3 -2 -2 16,74 

11 1000 2 0 0 18,6 
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Obr. 51) Průběhy geometrických chyb na ose z 

Při pohledu na graf (Obr. 51) lze vyčíst, že největší odchylka nastává vlivem chyby 

kolmosti B0Z v posledním bodě na ose z, protože chyby kolmosti mají lineární charakter, 

neboť jsou závislé na vzdálenosti konkrétního bodu od počátku. 

Výsledná matice obsahuje chybové vektory pro každý bod v prostoru, tyto vektory se 

skládají ze 3 složek- x, y a z. Pro přehlednost a jednoduchost dalšího zpracovaní hodnot se 

vytvoří dílčí matice obsahující vždy pouze složku jednoho směru x, y nebo z. Tento postup 

bude později uplatněn také v případě frézky a brusky.  

Jako příklad u svislého soustruhu je uvedena matice odchylek Δx (Tab. 4)  

a Δy (Tab. 5). Následně se určí maximální hodnoty odchylek Δx a Δy, protože ty ovlivní 

výsledný průměr obrobku.  

Tab 4)  Matice odchylek Δx  

Δx[μm] Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 

X1 -35 -26,14 -25,28 -24,42 -24,56 -21,7 -20,84 -19,98 -17,12 -20,26 -16,4 

X2 -28 -19,14 -18,28 -17,42 -17,56 -14,7 -13,84 -12,98 -10,12 -13,26 -9,4 

X3 -17 -8,14 -7,28 -6,42 -6,56 -3,7 -2,84 -1,98 0,88 -2,26 1,6 

X4 -9 -0,14 0,72 1,58 1,44 4,3 5,16 6,02 8,88 5,74 9,6 

X5 -7 1,86 2,72 3,58 3,44 6,3 7,16 8,02 10,88 7,74 11,6 

X6 0 8,86 9,72 10,58 10,44 13,3 14,16 15,02 17,88 14,74 18,6 

X7 -2 6,86 7,72 8,58 8,44 11,3 12,16 13,02 15,88 12,74 16,6 

X8 6 14,86 15,72 16,58 16,44 19,3 20,16 21,02 23,88 20,74 24,6 

X9 11 19,86 20,72 21,58 21,44 24,3 25,16 26,02 28,88 25,74 29,6 

X10 23 31,86 32,72 33,58 33,44 36,3 37,16 38,02 40,88 37,74 41,6 

X11 12 20,86 21,72 22,58 22,44 25,3 26,16 27,02 29,88 26,74 30,6 
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Tab 5)  Matice odchylek Δy 

Δy[μm] Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 

X1 -53 -57 -60 -62 -62 -58 -58 -59 -57 -55 -53 

X2 -37 -41 -44 -46 -46 -42 -42 -43 -41 -39 -37 

X3 -37 -41 -44 -46 -46 -42 -42 -43 -41 -39 -37 

X4 -9 -13 -16 -18 -18 -14 -14 -15 -13 -11 -9 

X5 -2 -6 -9 -11 -11 -7 -7 -8 -6 -4 -2 

X6 0 -4 -7 -9 -9 -5 -5 -6 -4 -2 0 

X7 1 -3 -6 -8 -8 -4 -4 -5 -3 -1 1 

X8 -7 -11 -14 -16 -16 -12 -12 -13 -11 -9 -7 

X9 -22 -26 -29 -31 -31 -27 -27 -28 -26 -24 -22 

X10 -21 -25 -28 -30 -30 -26 -26 -27 -25 -23 -21 

X11 -53 -57 -60 -62 -62 -58 -58 -59 -57 -55 -53 

8.1.2 Analýza podle maximálních odchylek Δx 

V případě odchylky Δx to byla hodnota 41,6 mikrometrů v pozici x10z11. Od této hodnoty se 

určí další hodnoty, které se nachází v bodě x10, ale mají různé polohy na ose z, tím se zjistí, 

jak se mění odchylka Δx při pohybu po ose z U těchto hodnot se následně určí velikosti 

jednotlivých chyb, které dávají dohromady původní odchylku získanou z matice vektorů. Pro 

Δx to jsou chyby EXX, EXZ a B0Z a z těchto chyb se pak v daných polohách určí největší 

chyba. Tato chyba má pak největší vliv na výslednou odchylku. Odchylky Δx a chyby, ze 

kterých se skládají, ukazuje následující tabulka (Tab. 6). 

Tab 6)  Odchylky Δx při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
Δx 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EXX 

[μm] 
EXZ 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 23 x10z1 23 0 0 

2 31,86 x10z2 23 7 1,86 

3 32,72 x10z3 23 6 3,72 

4 33,58 x10z4 23 5 5,58 

5 33,44 x10z5 23 3 7,44 

6 36,3 x10z6 23 4 9,3 

7 37,16 x10z7 23 3 11,16 

8 38,02 x10z8 23 2 13,02 

9 40,88 x10z9 23 3 14,88 

10 37,74 x10z10 23 -2 16,74 

11 41,6 x10z11 23 0 18,6 
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Obr. 52) Průběh odchylek Δx a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 

S posuvem po ose z postupně narůstá chyba kolmosti B0Z, protože její velikost je 

vázána na polohu na ose z, jak lze vidět v grafu znázorňující průběhy chyb (Obr. 52). Pro 

polohu x10, ve které se nachází největší odchylky Δx, má po celý průběh po ose z největší 

hodnotu chyba EXX a to konkrétně 23 mikrometrů.  

Dále se z matice y-ových složek vektorů vyberou hodnoty Δy ve stejných polohách 

jako pro osu x a provede se jejich následná analýza (Tab. 7), aby se zjistilo, která chyba na ně 

má největší vliv. Chyby, které vytváří odchylku Δy, jsou chyby EYX a EYZ. 

Tab 7)  Odchylky Δy při posuvu po ose z 

pozice 

na  ose z 
Δy 

[μm] 
pozice v 

prostoru 
EYX 

[μm] 
EYZ 

[μm] 

1 -21 x10z1 -21 0 

2 -25 x10z2 -21 -4 

3 -28 x10z3 -21 -7 

4 -30 x10z4 -21 -9 

5 -30 x10z5 -21 -9 

6 -26 x10z6 -21 -5 

7 -26 x10z7 -21 -5 

8 -27 x10z8 -21 -6 

9 -25 x10z9 -21 -4 

10 -23 x10z10 -21 -2 

11 -21 x10z11 -21 0 
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Obr. 53) Průběh odchylek Δx a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 

Z tabulky lze vyčíst, že dominantní chybou, která se projeví na odchylce Δy, je chyba 

přímosti y ve směru osy x EYX, která je během celého průběhu po ose z konstantní, protože ji 

ovlivňuje poloha na ose x (Obr. 53).  

Podle níže uvedeného schématu (Obr. 54) je možné sestavit rovnici (44), pomocí které 

lze přepočítat, jak se konkrétní odchylky Δx a Δy v jednotlivých polohách na ose z projeví na 

výsledném průměru. Z rovnice vyplývá, že větší podíl na výsledném průměru obrobku má 

odchylka Δx, protože ještě před vytvořením kvadrátu se k ní přičítá jiná hodnota. 

 

Obr. 54) Schématické znázornění odchylek Δx a Δy a jejich vliv na obrobek 

          
  

 
    

 

     (44)  

Výsledné průměry jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab. 8) a grafu (Obr. 55). Jako 

vstupní hodnota byla zvolena hodnota požadovaného průměru   =60 mm. 
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Tab 8)  Změna průměru obrobku při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
poloha v 

prostoru 
Δx 

[μm] 
Δy 

[μm] 
d 

[mm] 

1 x10z1 23 -21 60,0460 

2 x10z2 31,86 -25 60,0637 

3 x10z3 32,72 -28 60,0655 

4 x10z4 33,58 -30 60,0672 

5 x10z5 33,44 -30 60,0669 

6 x10z6 36,3 -26 60,0726 

7 x10z7 37,16 -26 60,0743 

8 x10z8 38,02 -27 60,0761 

9 x10z9 40,88 -25 60,0818 

10 x10z10 37,74 -23 60,0755 

11 x10z11 41,6 -21 60,0832 

 

Obr. 55) Znázornění měnícího se průměru obrobku při posuvu po ose z 

K největším odchylkám průměru obrobku dochází v místech s největší odchylkou Δx, 

tedy konkrétně se jedná o poslední pozici na ose z, kdy je rozměr obrobku o 83 mikrometrů 

větší než požadovaný průměr. Při zpětném pohledu na rozbor geometrických chyb u odchylek 

Δx lze zjistit, že právě v tomto bodě dosahuje chyba kolmosti B0Z maximální hodnoty, ještě 

větší hodnotu však zde má chyba přesnosti najetí do polohy EXX. 

8.1.3 Analýza podle maximálních odchylek Δy 

Dále se provede obdobným způsobem stejná analýza pro osu y. Nejprve se vyberou největší 

odchylky v ose y z matice vektorů odchylek Δy a provede se analýza, aby se zjistilo, které 

chyby ji nejvíce ovlivňují.  Maximální hodnoty Δy dosahují odchylky na pozicích x1z4, x1z5, 

x11z4 a x11z5. Všechny tyto odchylky mají stejnou hodnotu -62 mikrometrů. Odchylky 

ovlivňují totiž pouze chyby přímosti EYX a EYZ a ty mají v těchto bodech stejné hodnoty. 

Proto analýza pohybu po ose z vychází pro všechny body stejně.  
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Poté se určí odpovídající odchylky Δx a také se provede jejich rozbor. Následně se 

určí výsledný průměr obrobku při uvažování odchylek Δx a Δy. Jednotlivé odchylky a chyby 

obsahují níže uvedené tabulky (Tab. 9, 10), průběhy jsou pak zobrazeny v odpovídajících 

grafech (Obr. 56, 57). 

Tab 9)  Odchylky Δy při posuvu po ose z 

pozice 

na  ose z 
Δy 

[μm] 
pozice v 

prostoru 
EYX 

[μm] 
EYZ 

[μm] 

1 -53 x1z1 -53 0 

2 -57 x1z2 -53 -4 

3 -60 x1z3 -53 -7 

4 -62 x1z4 -53 -9 

5 -62 x1z5 -53 -9 

6 -58 x1z6 -53 -5 

7 -58 x1z7 -53 -5 

8 -59 x1z8 -53 -6 

9 -57 x1z9 -53 -4 

10 -55 x1z10 -53 -2 

11 -53 x1z11 -53 0 

 

Obr. 56) Průběhy odchylek Δy a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 
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Tab 10)  Odchylky Δx při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
Δx 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EXX 

[μm] 
EXZ 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 -35 x1z1 -35 0 0 

2 -26,14 x1z2 -35 7 1,86 

3 -25,28 x1z3 -35 6 3,72 

4 -24,42 x1z4 -35 5 5,58 

5 -24,56 x1z5 -35 3 7,44 

6 -21,7 x1z6 -35 4 9,3 

7 -20,84 x1z7 -35 3 11,16 

8 -19,98 x1z8 -35 2 13,02 

9 -17,12 x1z9 -35 3 14,88 

10 -20,26 x1z10 -35 -2 16,74 

11 -16,4 x1z11 -35 0 18,6 

 

Obr. 57) Průběhy odchylek Δx a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 

Z uvedených tabulek je patrné, že obě odchylky mají stejné dominantní chyby jako  

v předchozím případě, tedy odchylku Δy ovlivňuje nejvíce chyba přímosti y ve směru osy x 

EYX a na velikosti odchylky Δx se projeví dominantně chyba přesnosti najetí do polohy  

v ose x EXX. Avšak při rozboru odchylek Δx lze zjistit, že chyby EXX a B0Z působí 

opačným směrem, takže při eliminaci chyby EXX by pak chyba kolmosti B0Z výrazně 

ovlivňovala výslednou odchylku. 
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Tab 11)  Změna průměru obrobku při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
poloha 

prostoru 
Δx  

[μm] 
Δy  

[μm] 
d  

[mm] 

1 x1z1 -35 -53 59,9301 

2 x1z2 -26,14 -57 59,9478 

3 x1z3 -25,28 -60 59,9496 

4 x1z4 -24,42 -62 59,9513 

5 x1z5 -24,56 -62 59,9510 

6 x1z6 -21,7 -58 59,9567 

7 x1z7 -20,84 -58 59,9584 

8 x1z8 -19,98 -59 59,9602 

9 x1z9 -17,12 -57 59,9659 

10 x1z10 -20,26 -55 59,9596 

11 x1z11 -16,4 -53 59,9673 

 

Obr. 58) Znázornění měnícího se průměru obrobku při posuvu po ose z 

Předchozí tabulka (Tab. 11) a graf (Obr. 58) ukazují, že výsledné průměry  

v jednotlivých pozicích na ose z jsou menší než požadovaný průměr. Pro maximální odchylky 

Δy byly totiž vybrány odpovídající odchylky Δx a ty mají záporné hodnoty, to se pak projeví 

negativně na výsledném průměru, který má pak menší hodnotu než požadovaný průměr.  

Z průběhu je patrné, že největší odchylka od průměru nastane v úvodní pozici na ose z, kde 

největší hodnoty dosahuje odchylka Δx. Na této odchylce se v tomto bodě podílí pouze chyba 

přesnosti najetí do polohy EXX. 

Z uplynulé analýzy vyplývá, že největší vliv na odchylku Δx má chyba přesnosti najetí 

do polohy v ose x (EXX) a odchylku Δy nejvíce ovlivňuje chyba přímosti y ve směru osy x 

(EYX). Odchylka Δy se však na výsledném průměru obrobku nepodílí tak výrazně jako 

odchylka Δx. Při seřizování stroje je tedy třeba se zaměřit na tyto chyby, protože ty mají 

největší vliv i na výsledný průměr obrobku.  
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8.2 Portálová frézka 

Stroj má 3 pohyblivé osy x, y a z s rozsahy x: 0 – 26000 mm, y: 0 – 6000 mm a z: 0 – 1600 

mm. Data z měření vycházela pouze z určité části pracovního prostoru, proto pro lepší 

přehlednost byl souřadný systém přesunut do počátku. Avšak jedná se jen o estetickou 

úpravu, chyby kolmostí, které ovlivňuje vzdálenost od počátku, byly dodrženy.  

Z prostorové matice chybových vektorů se opět nejdříve vytvoří dílčí matice pro 

odchylky Δx, Δy a Δz. 

8.2.1 Vstupní data 

Následující grafy (Obr. 59, 60 a 61) a tabulky (Tab. 12, 13, 14) zobrazují hodnoty konkrétních 

geometrických chyb pro jednotlivé osy. Úkolem tabulek a grafů je však pouze seznámení se 

vstupními daty obdrženými z měření stroje, pro následnou analýzu je třeba vybrat jednotlivé 

chyby pro konkrétní odchylky Δx, Δy a Δz a pro konkrétní body. 

Tab 12)  Geometrické chyby na ose x 

pozice 

na ose x 
poloha x 

[mm] 
EXX 

[μm] 
EYX 

[μm] 
EZX 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 0 35 5 -20 77,00 

2 1000 55 25 -25 82,50 

3 2000 78 20 -45 88,00 

4 3000 85 10 -76 93,50 

5 4000 98 0 -110 99,00 

6 5000 145 -15 -115 104,50 

7 6000 140 -18 -133 110,00 

8 7000 107 -5 -127 115,50 

9 8000 82 12 -126 121,00 

 

Obr. 59) Průběh geometrických chyb na ose x 
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Největší odchylky dosahují chyba přesnosti najetí do polohy EXX a chyba přímosti 

EZX v polohách x6 a x7 na ose x. EXX však odchyluje bod v kladném směru osy x a EZX  

v záporném směru osy z. Výrazných hodnot dosahuje také chyba B0Z, která má lineární 

průběh. 

Tab 13)  Geometrické chyby na ose y 

pozice 

na ose y 
poloha y 

[mm] 
EYY 

[μm] 
EXY 

[μm] 
EZY 

[μm] 
C0Y 

[μm] 

1 0 18 4 0 -79,00 

2 500 22 9 -3 -98,75 

3 1000 28 17 -10 -118,50 

4 1500 35 16 -12 -138,25 

5 2000 40 11 -11 -158,00 

6 2500 43 9 -8 -177,75 

7 3000 38 5 -2 -197,50 

8 3500 25 1 -1 -217,25 

9 4000 30 0 0 -237,00 

 

Obr. 60) Průběh geometrických chyb na ose y 

Jak je patrné z grafu, tak největších hodnot odchylek dosahuje chyba kolmosti C0Y. 

Ostatní chyby se pohybují v rozmezí do 50 mikrometrů. 
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Tab 14)  Geometrické chyby na ose z 

pozice 

na ose z 
poloha z 

[mm] 
EZZ 
[μm] 

EXZ 
[μm] 

EYZ 

[μm] 
A0Z 

[μm] 

1 0 0 0 0 0,00 

2 200 1 -5 7 -5,76 

3 400 2 -9 13 -11,52 

4 600 3 -12 15 -17,28 

5 800 4 -10 17 -23,04 

6 1000 3 -5 14 -28,80 

7 1200 3 -4 8 -34,56 

8 1400 -3 -1 3 -40,32 

9 1600 -38 0 0 -46,08 

 

Obr. 61) Průběh geometrických chyb na ose z 

Co se týká geometrických chyb, které se mění dle polohy na ose z, tak největších 

hodnot dosahují chyba přesnosti najetí do polohy EZZ a chyba kolmosti A0Z a to  

v koncovém bodě na ose z. Chyba EZZ však působí v záporném směru osy z a chyba A0Z  

v záporném směru osy y. 

8.2.2 Analýza odchylek Δz 

Analýza bude nejprve zaměřena na odchylku Δz a opět se určí bod s největší hodnotou 

odchylky Δz a ten bude následně blíže zkoumán. V případě potřeby je opět možné vybrat 

jinou pozici a pro ni provést analýzu. 

Odchylky Δz ovlivňují chyby EZZ, EZX, EZY a B0Z. Největší odchylka Δz se 

nachází v bodě, který má souřadnice x7y4z9, a má hodnotu -73 mikrometrů. Pokud se bude 

pohybovat tento bod po ose z, tak se získají odchylky Δz v jednotlivých polohách na ose z. 

Tím se určí, jak přesně najíždí nástroj do polohy v ose z. Odchylky pro tento případ uvádí 

následující tabulka (Tab. 15). 
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Tab 15)  Odchylky Δz při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
Δz 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EZZ 
[μm] 

EZX 
[μm] 

EZY 

[μm] 
B0Z 
[μm] 

1 -35 x7y4z1 0 -133 -12 110 

2 -34 x7y4z2 1 -133 -12 110 

3 -33 x7y4z3 2 -133 -12 110 

4 -32 x7y4z4 3 -133 -12 110 

5 -31 x7y4z5 4 -133 -12 110 

6 -32 x7y4z6 3 -133 -12 110 

7 -32 x7y4z7 3 -133 -12 110 

8 -38 x7y4z8 -3 -133 -12 110 

9 -73 x7y4z9 -38 -133 -12 110 

Pohybem zkoumaného bodu po ose z se mění pouze velikost chyby EZZ, protože ta je 

závislá na poloze bodu na ose z, ostatní chyby, které vychylují odchylku Δz, jsou vázány na 

osy x a y, proto s rostoucí zetovou souřadnicí zůstávají stejné. Jak je patrné z tabulky, tak 

největší vliv na odchylku Δz má chyba EZX. Ovšem výrazný podíl má i chyba kolmosti B0Z, 

ta však působí opačným směrem, takže výslednou odchylku Δz snižuje. Odchylky Δz se  

v průběhu posuvu po ose z nějak výrazně nemění, k výraznějšímu vychýlení dochází až  

v nejvzdálenějším bodě. V tomto bodě dosahuje chyba Δz hodnoty -73 mikrometrů, zde je to 

způsobeno výrazným vychýlením chyby přesnosti najetí do polohy EZZ od předcházejícího 

trendu. Průběh odchylky Δz a jednotlivé chyby, které se na ní podílejí, při posuvu po ose z 

znázorňuje následující graf (Obr. 62). 

 

Obr. 62) Průběh odchylek Δz a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 

Následně se provede analýza pro pohyb bodu s největší odchylkou Δz (x7y4z9) po ose 

x, tak se získají odchylky Δz v jednotlivých bodech na ose x. A tím se zjistí, jak moc se 

vychyluje nástroj ve směru osy z, pokud se pohybuje ve směru osy x. Tyto jednotlivé 

odchylky i chyby, které je vytvářejí, je možné nalézt v následující tabulce (Tab. 16). 
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Tab 16)  Odchylky Δz při posuvu po ose x 

pozice 

na ose x 
Δz 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EZZ 
[μm] 

EZX 
[μm] 

EZY 

[μm] 
B0Z 
[μm] 

1 7 x1y4z9 -38 -20 -12 77 

2 7,5 x2y4z9 -38 -25 -12 82,5 

3 -7 x3y4z9 -38 -45 -12 88 

4 -32,5 x4y4z9 -38 -76 -12 93,5 

5 -61 x5y4z9 -38 -110 -12 99 

6 -60,5 x6y4z9 -38 -115 -12 104,5 

7 -73 x7y4z9 -38 -133 -12 110 

8 -61,5 x8y4z9 -38 -127 -12 115,5 

9 -55 x9y4z9 -38 -126 -12 121 

Pohybem po ose x se mění velikosti chyb, které jsou závislé na poloze bodu na ose x, 

tedy chyba přímosti z ve směru osy x EZX a chyba kolmosti B0Z. Obě však působí vzájemně 

opačným směrem. Jak je patrné z tabulky, chyba kolmosti B0Z postupně roste s pohybem po 

ose x, protože se zvětšuje vzdálenost na ose x, pomocí které se tato chyba vypočítá. Nejprve 

odchylku Δz nejvíce ovlivňuje chyba kolmosti B0Z, ale postupně, jak se posouvá nástroj po 

ose dále, tak dochází k nárůstu hodnoty chyby EZX a pro posledních 5 hodnot na ose x má 

chyba EZX největší podíl na odchylce Δz. Průběh odchylky Δz při posuvu po ose x ukazuje 

níže uvedený graf (Obr. 63). 

 

Obr. 63) Průběh odchylek Δz a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose x 

Na odchylkách Δz se tedy nejvíce podílejí chyba přímosti EZX a chyba kolmosti B0Z, 

která však působí opačným směrem, a proto výslednou odchylku snižuje. Při seřizování stroje 

je tedy třeba se zaměřit na tyto dvě chyby a snažit se je co nejvíce minimalizovat. 

8.2.3 Analýza odchylek Δx 

Odchylky Δx ovlivňují chyba přesnosti najetí do polohy v ose x EXX, 2 chyby přímosti EXY 

a EXZ a chyba kolmosti C0Y. Při rozboru těchto odchylek se opět vybere největší odchylka, 
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konkrétně hodnota -214 mikrometrů, která se nachází na pozici x1y9z4, a pro tuto hodnotu se 

provede analýza. 

Nejprve je rozebírán pohyb bodu po ose x. Jednotlivé odchylky Δx a chyby, ze kterých 

jsou složeny, ukazuje následující tabulka (Tab. 17) a jejich průběh znázorňuje níže uvedený 

graf (Obr. 64). 

Tab 17)  Odchylky Δx při posuvu po ose x 

pozice 

na ose x 
Δx 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EXX 

[μm] 
EXY 

[μm] 
EXZ 

[μm] 
C0Y 
[μm] 

1 -214 x1y9z4 35 0 -12 -237 

2 -194 x2y9z4 55 0 -12 -237 

3 -171 x3y9z4 78 0 -12 -237 

4 -164 x4y9z4 85 0 -12 -237 

5 -151 x5y9z4 98 0 -12 -237 

6 -104 x6y9z4 145 0 -12 -237 

7 -109 x7y9z4 140 0 -12 -237 

8 -142 x8y9z4 107 0 -12 -237 

9 -167 x9y9z4 82 0 -12 -237 

 

Obr. 64) Průběh odchylek Δx a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose x 

Výslednou odchylku Δx při posuvu po ose z výrazně ovlivňuje chyba kolmosti C0Y, 

která je právě v koncovém bodě na ose y maximální. V některých bodech dosahuje výrazných 

hodnot i chyba přesnosti najetí do polohy EXX, konkrétně v polohách x6, x7 a x8 na ose x, ta 

však působí opačným směrem než chyba kolmosti C0Y. Výsledná hodnota odchylky Δx má  

v těchto pozicích nejmenší velikost právě z důvodu rozdílných směrů působení chyb EXX  

a C0Y. 

Jako další je zkoumán pohyb daného bodu s největší odchylkou Δx po ose y. Dílčí 

odchylky a jejich chyby zobrazuje tabulka uvedená níže (Tab. 18). Průběh odchylek je pak 

vykreslen v grafu (Obr. 65). 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δ
x[
μ

m
]

pozice na ose x

Δx

Δx EXX EXY EXZ C0Y



 

69 

 

Tab 18)  Odchylky Δx při posuvu po ose y 

pozice 

na ose y 
Δx 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EXX 

[μm] 
EXY 

[μm] 
EXZ 

[μm] 
C0Y 
[μm] 

1 -52 x1y1z4 35 4 -12 -79 

2 -66,75 x1y2z4 35 9 -12 -98,75 

3 -78,5 x1y3z4 35 17 -12 -118,5 

4 -99,25 x1y4z4 35 16 -12 -138,25 

5 -124 x1y5z4 35 11 -12 -158 

6 -145,75 x1y6z4 35 9 -12 -177,75 

7 -169,5 x1y7z4 35 5 -12 -197,5 

8 -193,25 x1y8z4 35 1 -12 -217,25 

9 -214 x1y9z4 35 0 -12 -237 

 

Obr. 65) Průběh odchylek Δx a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose y 

V tomto případě je rovněž dominantní chybou chyba kolmosti C0Y, jejíž hodnota 

postupně narůstá s posuvem bodu po ose y a v nejvzdálenějším bodě na této ose dosahuje 

svého maxima. V této pozici pak má rovněž největší hodnotu odchylka Δx. 

V případě odchylek Δx se tedy nejvíce podílí na výsledných odchylkách chyba 

kolmosti C0Y. 

8.2.4 Analýza odchylek Δy 

Jako poslední se rozeberou ještě odchylky Δy. Tuto odchylku ovlivňuje chyba přesnosti najetí 

do polohy v ose y EYY, chyby přímosti x a z v ose y EXY a EZY a chyba kolmosti A0Z. 

Opět je vybrán bod s největší odchylkou, jedná se o bod na pozici x2y6z3 s hodnotou  

69,48 mikrometrů. 

Nejprve se zkoumá pohyb zvoleného bodu po ose y, hodnoty odchylek a chyb jsou 

zobrazeny v tabulce (Tab. 19) 
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Tab 19)  Odchylky Δy při posuvu po ose y 

pozice 

na ose y 
Δy  

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EYY 

[μm] 
EYX 

[μm] 
EYZ 

[μm] 
A0Z 

[μm] 

1 44,48 x2y1z3 18 25 13 -11,52 

2 48,48 x2y2z3 22 25 13 -11,52 

3 54,48 x2y3z3 28 25 13 -11,52 

4 61,48 x2y4z3 35 25 13 -11,52 

5 66,48 x2y5z3 40 25 13 -11,52 

6 69,48 x2y6z3 43 25 13 -11,52 

7 64,48 x2y7z3 38 25 13 -11,52 

8 51,48 x2y8z3 25 25 13 -11,52 

9 56,48 x2y9z3 30 25 13 -11,52 

 

Obr. 66) Průběh odchylek Δy a  geometrických chyb, které se na nich podílejí, při 

posuvu po ose y 

V tomto případě se s posuvem bodu po ose y mění pouze chyba EYY, ostatní chyby 

jsou závislé na pozicích os x a z, a proto jsou po celou dobu průběhu konstantní, jak je patrné 

také z grafu (Obr. 66). Na odchylku Δy má téměř po celý průběh největší vliv chyba EYY, 

výraznou měrou se na ní však podílí i chyba přímosti EYX. Největší odchylka Δy nastane  

v bodě, kdy nejvyšší hodnoty dosáhne chyba EYY, tedy na pozici x2y6z3. 

Jako další případ se rozebírá posuv vybrané pozice po ose x (Tab. 20). 

  

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δ
y[
μ

m
]

pozice na ose y

Δy

Δy EYY EYX EYZ A0Z



 

71 

 

Tab 20)  Odchylky Δy při posuvu po ose x 

pozice 

na ose x 
Δy 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EYY 

[μm] 
EYX 

[μm] 
EYZ 

[μm] 
A0Z  

[μm] 

1 49,48 x1y6z3 43 5 13 -11,52 

2 69,48 x2y6z3 43 25 13 -11,52 

3 64,48 x3y6z3 43 20 13 -11,52 

4 54,48 x4y6z3 43 10 13 -11,52 

5 44,48 x5y6z3 43 0 13 -11,52 

6 29,48 x6y6z3 43 -15 13 -11,52 

7 26,48 x7y6z3 43 -18 13 -11,52 

8 39,48 x8y6z3 43 -5 13 -11,52 

9 56,48 x9y6z3 43 12 13 -11,52 

 

Obr. 67) Průběh odchylek Δy a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose x 

Graf ukazuje (Obr. 67), že při posuvu nástroje po ose x se mění pouze chyby závislé 

na ose x, tedy pouze chyba přímosti EYX, ostatní chyby jsou při tomto pohybu konstantní. 

Dominantní chybou při tomto pohybu je opět chyba přesnosti najetí do polohy EYY. 

V případě odchylek Δy má tedy největší vliv na výsledné rozměry obrobku chyba 

EYY. 

8.3 Hrotová bruska 

Stroj má pohyblivé 2 osy x a z, kdy osa x symbolizuje přísuv brusného kotouče směrem  

k obrobku a osa z, která je na ni kolmá, posuv podél obrobku. Osa x má rozsah: 0 – 500 mm  

a osa z 0 – 4000 mm. Z měření jsou známé pouze uvedené odchylky, protože zvolená metoda 

měření přesnosti stroje neumožnila naměřit všechny 3 chyby kolmosti, je tedy známá pouze 

chyba kolmosti B0Z. Ta však ovlivňuje odchylku Δx, která má největší podíl na výsledném 

průměru obrobku. Z důvodu, že má stroj pouze 2 pohyblivé osy, bylo možné jako v případě 

svislého soustruhu model na sčítání chyb zjednodušit na jednu rovinnou matici. V této matici 

se mění po řádcích hodnota x a po sloupcích hodnota z. 
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8.3.1 Vstupní data 

Níže uvedené tabulky (Tab. 21, 22) a grafy (Obr. 68, 69) uvádí jednotlivé geometrické chyby 

na osách x a z, které slouží jako vstupní data pro následnou analýzu konkrétních odchylek. 

Tab 21)  Geometrické chyby na ose x 

pozice 

na ose x 
poloha x 

[mm] 
EXX 

[μm] 
EYX 

[μm] 
EZX 

[μm] 

1 0 0 0 0 

2 100 0,5 0,7 1,2 

3 200 0,7 1,2 1 

4 300 0,8 1,5 0,9 

5 400 1,4 1,1 1,1 

6 500 2 0,5 1,4 

 

Obr. 68) Průběhy jednotlivých geometrických chyb na ose x 

Tab 22)  Geometrické chyby na ose z 

pozice 

na ose z 
poloha z 

[mm] 
EZZ 
[μm] 

EXZ 
[μm] 

EYZ 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 0 0 0 0 0 

2 500 0,9 1,4 0,9 1,05 

3 1000 1,1 2,8 1,7 2,1 

4 1500 0,8 3,9 2,8 3,15 

5 2000 2 4,1 3 4,2 

6 2500 2,5 5,3 2,9 5,25 

7 3000 2,9 5,5 2,1 6,3 

8 3500 4 4,2 1,5 7,35 

9 4000 5 1,8 0,4 8,4 
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Obr. 69) Průběhy jednotlivých chyb na ose z 

8.3.2 Analýza 

Z matice celkových vektorových chyb se opět získají matice dílčích odchylek Δx, Δy a Δz. 

Výsledný průměr ovlivňují chyby Δx a Δy. Nejprve se tedy nalezne bod s největší odchylkou 

Δx. V tomto případě je to bod ležící na souřadnici x6z7 a jeho odchylka má velikost  

13,8 mikrometrů. Posuvem této pozice po ose z se zjistí další odchylky Δx a následně se 

provede jejich analýza z hlediska podílu chyb na dané odchylce Δx. Výsledky tohoto rozboru 

uvádí následující tabulka (Tab. 23). 

Tab 23)  Odchylky Δx při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
Δx 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EXX 
[μm] 

EXZ 

[μm] 
B0Z 

[μm] 

1 2 x6z1 2 0 0 

2 4,45 x6z2 2 1,4 1,05 

3 6,9 x6z3 2 2,8 2,1 

4 9,05 x6z4 2 3,9 3,15 

5 10,3 x6z5 2 4,1 4,2 

6 12,55 x6z6 2 5,3 5,25 

7 13,8 x6z7 2 5,5 6,3 

8 13,55 x6z8 2 4,2 7,35 

9 12,2 x6z9 2 1,8 8,4 
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Obr. 70) Průběh odchylek Δx a chyb, ze kterých se skládají, při posuvu po ose z 

Jak ukazuje tabulka, kterou znázorňuje graf na obrázku (Obr. 70), tak odchylky Δx 

nejsou tak velké jak v předchozích případech svislého soustruhu a frézky, jedná se totiž o stroj 

se značně menšími rozsahy než u strojů předchozích. Proto se chyba s největším podílem  

v průběhu posuvu po ose z mění, avšak odchylku Δx nejvíce ovlivňují chyby EXZ a B0Z. 

Výjimku tvoří první pozice, kde celá odchylka Δx je vyjádřená pouze chybou EXX, protože 

se bod nachází v počátku osy z a hodnoty závislé na ose z jsou zde nulové. 

Poté se pro stejné pozice určí odchylky Δy a pro ně se provede stejný rozbor jako  

v případě odchylek Δx, který zobrazuje následující tabulka (Tab. 24) a níže uvedený graf  

(Obr. 71). 

Tab 24)  Odchylky Δy při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
Δy 

[μm] 
poloha v 

prostoru 
EYX 

[μm] 
EYZ 

[μm] 

1 0,5 x6z1 0,5 0 

2 1,4 x6z2 0,5 0,9 

3 2,2 x6z3 0,5 1,7 

4 3,3 x6z4 0,5 2,8 

5 3,5 x6z5 0,5 3 

6 3,4 x6z6 0,5 2,9 

7 2,6 x6z7 0,5 2,1 

8 2 x6z8 0,5 1,5 

9 0,9 x6z9 0,5 0,4 
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Obr. 71) Průběh odchylek Δy a chyb, které se na nich podílejí, při posuvu po ose z 

Na odchylkách Δy se největší měrou podílí převážně chyby EYZ. Pouze v počátku osy 

z a jejím posledním bodě má dominantní vliv chyba EYX, celková odchylka Δy v těchto 

bodech totiž nepřesahuje hodnotu 1 mikrometr.  

Poté se sloučením odchylek Δx a Δy zjistí, jak se mění výsledný průměr obrobku při 

posuvu po ose z. Tato závislost je vyjádřena rovnicí (45), kterou lze odvodit z uvedeného 

schématu (Obr. 72). 

 

Obr. 72) Odchylky Δx a Δy a jejich vliv na koncový obrobek 

            
  

 
 

  

 
    

 

     
  

 
  (45)  

Z rovnice je patrné, že odchylka Δy bude mít na výsledný průměr pouze nepatrný vliv, 

protože se jedná o hodnotu v mikrometrech a před vytvořením kvadrátu se k ní nic nepřičítá. 

Jako vstupní parametry pro výpočet skutečného průměru obrobku byly zvoleny tyto 

hodnoty: 

 počáteční požadovaný průměr obrobku d0=60 mm 
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Výsledné hodnoty skutečného průměru obrobku uvádí následující tabulka (Tab. 25). 

Tab 25)  Změny průměru obrobku při posuvu po ose z 

pozice 

na ose z 
poloha v 

prostoru 
Δx  

[μm] 
Δy  

[μm] 
d  

[mm] 

1 x6z1 2 0,5 60,0040 

2 x6z2 4,45 1,4 60,0089 

3 x6z3 6,9 2,2 60,0138 

4 x6z4 9,05 3,3 60,0181 

5 x6z5 10,3 3,5 60,0206 

6 x6z6 12,55 3,4 60,0251 

7 x6z7 13,8 2,6 60,0276 

8 x6z8 13,55 2 60,0271 

9 x6z9 12,2 0,9 60,0244 

 

Obr. 73) Průběh změn průměru při posuvu po ose z 

Největší odchylky průměru nastávají v pozicích převážně na konci osy z, jak ukazuje 

graf (Obr. 73). Dominantní podíl na odchylkách průměru mají odchylky Δx, které právě  

v koncových bodech na ose z dosahují největších hodnot. V těchto vzdálených bodech na ose 

z postupně narůstá chyba kolmosti B0Z a zároveň jsou zde také velké hodnoty chyby přímosti 

EXZ. 
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9 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení analýzy vlivu geometrických chyb na 

jednotlivé stroje, pro které byl tento rozbor prováděn. 

9.1 Svislý soustruh 

V případě svislého soustruhu se analyzovala největší odchylka, konkrétně odchylka Δx. 

Maximální hodnota se nacházela na pozici x10z11. Tuto odchylku ovlivňují chyby EXX, 

EXZ a B0Z. Nejprve se rozebral posuv tohoto bodu po ose z a zjistilo se, že nejvíce ovlivňuje 

odchylku Δx chyba přesnosti najetí do polohy EXX. Výrazný podíl má však také chyba 

kolmosti B0Z, která postupně narůstá s posuvem bodu po ose z. 

Následně se vybraly odchylky Δy, které odpovídaly stejným pozicím jako při rozboru 

odchylek Δx. Na odchylkách Δy se podíleli pouze chyby EYX a EYZ. Opět byla tedy 

provedena analýza pohybu po ose z, ze které se zjistilo, že nejvíce ovlivňuje odchylku Δy 

chyba přímosti EYX. 

Poté se pomocí výpočtu zjistilo, jak se tyto dvě odchylky promítnou na koncovém 

průměru obrobku, když se pohybuje nástroj po svislé ose z. Z této analýzy vyplynulo, že 

odchylky Δy mají na průměr obrobku pouze malý vliv, dominantními jsou tedy odchylky Δx. 

Z toho lze konstatovat, že největší chyba průměru nastane v pozici, kde maximální hodnoty 

dosáhne odchylka Δx. 

Dále byla ještě pro ověření provedena analýza, kdy se nejprve vybrala největší 

odchylka Δy a provedl se stejný rozbor jako v předchozím případě. Pak se zjistily 

odpovídající odchylky Δx a výpočtem výsledné průměry při posuvu nástroje po ose z.  

Z výzkumu vyplynuly stejné dominantní chyby a potvrdilo se, že největší chyba průměru 

vznikne v pozici s největší odchylkou Δx. Výsledné průměry však vyšly menší než 

požadovaný průměr, protože odchylky Δx byly pro zkoumané pozice na ose z záporné. 

9.2 Portálová frézka 

Pro frézku se zkoumaly odchylky Δx, Δy a Δz. Opět se nejdříve vybraly maximální hodnoty 

odchylek.  

9.2.1 Odchylka Δz 

Pro odchylku Δz se maximální hodnota nacházela v pozici x7y4z9. Na odchylce Δz se podílí 

chyby EZZ, EZX, EZY a B0Z. Nejprve byl proveden rozbor pro posuv tohoto bodu po ose z, 

z kterého vyplynulo, že nejvíce tuto odchylku ovlivňovala chyba přímosti EZX, výrazných 

hodnot dosahovala také chyba kolmosti B0Z, která s postupným pohybem po ose z lineárně 

rostla. Tyto chyby však působily vzájemně opačným směrem, takže se navzájem částečně 

eliminovaly. Maximální hodnoty dosahovala odchylka Δz v posledním bodě na ose z, kde 

měla největší hodnotu chyba přesnosti najetí do polohy EZZ.  

Dále se analyzoval posuv vybrané odchylky po ose x. Tento výzkum zjistil, že nejvíce 

se na odchylce Δz opět podílí chyby EZX a B0Z, které opět působily vzájemně opačným 

směrem. Chyba kolmosti B0Z postupně s pohybem bodu po ose x narůstala, chyba přímosti 

EZX se také nejprve zvětšovala až do pozice x7, kdy dosáhla maximální hodnoty,  
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v následujících pozicích na ose x pak její hodnota poklesla. V bodě x7 na ose x byla tedy 

odchylka Δz maximální.  

9.2.2 Odchylka Δx 

Poté se zkoumala odchylka Δx, na které se podílí chyby EXX, EXY, EXZ a C0Y. Maximální 

odchylka se nacházela v poloze x1y9z4. Nejprve se provedl rozbor pro posuv po ose x, ze 

kterého vyplynulo, že dominantní chybou byla chyba kolmosti C0Y, která však měla při 

tomto pohybu konstantní hodnotu a působila v záporném směru osy x. Při posuvu po ose x se 

měnila pouze hodnota chyby přesnosti najetí do polohy EXX a největší odchylka Δx tedy 

nastala v počátečním bodě na ose x, kde dosáhla chyba EXX nejmenší hodnoty, protože 

působila oproti chybě C0Y v kladném směru osy x.  

Při posuvu po ose y dosahovala stále větších hodnot v záporném směru osy x chyba 

kolmosti C0Y a měla tedy největší vliv na odchylku Δx, která byla maximální v koncovém 

bodě osy y, protože zde narostla chyba C0Y do největší hodnoty. 

9.2.3 Odchylka Δy 

Jako poslední se v případě frézky analyzovala odchylka Δy, kterou vytváří geometrické chyby 

EYY, EYX, EYZ a A0Z. Maximální hodnota odchylky Δy se nacházela na pozici x2y6z3. 

Nejprve se provedl rozbor pohybu po ose y. V tomto případě se měnila pouze hodnota chyby 

přesnosti najetí do polohy EYY, protože ta je závislá na poloze bodu na ose y. Největší podíl 

měla na výsledných odchylkách chyba EYY a největší odchylka Δy tedy nastala logicky  

v bodě, kde byla maximální chyba EYY, konkrétně se jednalo o bod na pozici y6. 

Dále se zkoumal posuv vybrané odchylky po ose x, kdy se měnila pouze hodnota 

chyby přímosti EYX. Nejvíce ovlivňovala výsledné odchylky při průběhu po ose x chyba 

přesnosti najetí do polohy EYY, která však měla po celý průběh konstantní velikost. 

Maximální hodnota odchylky Δy pak byla dosažena v bodě x2, protože v tomto bodě měla 

největší hodnotu z celého průběhu chyba EYX. 

Při porovnání odchylek Δx, Δy a Δz dosahovaly největších hodnot odchylky Δx, které 

několikrát přesáhly hranici 200 mikrometrů. Největší vliv na tyto odchylky měla chyba 

kolmosti C0Y, která dosahovala v porovnání s ostatními chybami kolmosti větších hodnot. 

U analýzy geometrických chyb na portálové frézce nebyl prováděn přepočet na 

některý koncový rozměr obrobku, jako tomu bylo v případě svislého soustruhu a hrotové 

brusky, protože u frézky stačí výslednou odchylku přičíst k odpovídajícímu rozměru a tím se 

dostane skutečný rozměr obrobku. 

9.3 Hrotová bruska 

Pro případ brusky se analyzovaly odchylky Δx a Δy. Nejprve se opět vybrala největší 

odchylka Δx, která se nacházela v bodě x6z7 a následně se zkoumal její pohyb po ose z. Na 

odchylkách Δx se podílejí chyby EXX, EXZ a B0Z. Při posuvu po ose z nejvíce ovlivňovaly 

odchylku Δz chyby EXZ a B0Z. V polohách na počátku osy z to byla právě chyba EXZ, ale 

postupně lineárně rostla hodnota chyby kolmosti B0Z, která je závislá na poloze bodu na ose 

z. Zároveň se zvyšovala také hodnota chyby přímosti EXZ, ta však pouze do bodu z7, poté 

opět poklesla. V tomto bodě (z7) tedy dosáhla maxima odchylka Δx. 
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Dále se vybraly odchylky Δy, které odpovídaly stejným pozicím jako v případě 

odchylek Δx a byl proveden jejich rozbor. Na odchylkách Δy se podíleli pouze chyby EYX  

a EYZ a největší vliv na odchylky Δy měla chyba přímosti EYZ. 

Následně se stejně jako v případě svislého soustruhu výpočtem zjistilo, jak ovlivní 

odchylky Δx a Δy koncový průměr obrobku při posuvu po ose z. Z analýzy vyplynulo, že 

stejně jako v případě svislého soustruhu mají dominantní vliv na výsledný průměr obrobku 

mají opět odchylky Δx. Největší chyba průměru tedy nastala v bodě s maximální odchylkou 

Δx.   
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10 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala vlivy výrobních technologií na geometrickou a rozměrovou přesnost 

obrobků. 

Nejprve byly na začátku práce (kap. 5) popsány vybrané výrobní technologie. Na úvod 

byly zmíněny vybrané základní charakteristiky dané technologie, k nim byly uvedeny 

kinematiky zvolených strojů pro konkrétní technologie.  

Dále pak byly popsány geometrické chyby (kap. 6), které se vyskytují na tříosém 

obráběcím stroji. Následně byl uveden postup, jak tyto chyby sčítat, aby bylo možné zjistit  

v každém bodě pracovního prostoru stroje výsledný chybový vektor, který vyjadřuje odchylku 

reálné od ideální polohy daného bodu. Výsledkem byl matematický aparát, který se uplatnil 

později při analýze každého stroje zvlášť. 

V následující kapitole (kap. 7) byly rozebrány geometrické chyby pro jednotlivé stroje 

a uvedenou technologii. Jednotlivé chyby byly popsány příslušnou rovnicí, která vyjadřovala, 

jak se daná odchylka způsobená geometrickou chybou projeví na koncovém obrobku. 

V analýze (kap. 8) byla nejprve uvedena vstupní data z měření, což byly jednotlivé 

průběhy geometrických chyb k danému obráběcímu stroji. Poté se na tyto hodnoty uplatnil 

vytvořený matematický aparát, podle kterého se tyto chyby sčítaly. Výsledkem byla matice, 

která obsahovala jednotlivé chybové vektory. Tato matice se nejprve rozdělila na tři dílčí 

matice, které obsahovaly jednotlivé složky vektorů x, y a z. Z těchto vektorů se pak hledaly 

maximální hodnoty, pro které byla provedena analýza vlivu jednotlivých chyb na chybu 

obroku. Rozbor uváděl, jak se maximální odchylka měnila při posuvu po nějaké ose, které 

chyby se na jednotlivých odchylkách podílely, jak se v průběhu měnily, a která se z těchto 

chyb měla největší podíl na výsledné odchylce. 

V případě karuselu a brusky bylo pak ještě pomocí výpočtu zjištěno, jak se spolu  

s konkrétními odchylkami měnil koncový průměr obrobku. U frézky se toto neuvádělo, 

protože v tomto případě stačí konkrétní odchylku přičíst k požadovanému odpovídajícímu 

rozměru obrobku, a tím se získá výsledný rozměr obrobku. 

Z analýzy svislého soustruhu, kdy byl zkoumán pohyb největší odchylky po ose z, 

vyplynulo, že nejvíce ovlivňuje výsledný průměr odchylka Δx. A tuto odchylku konkrétně 

pak chyba přesnosti najetí do polohy EXX, výrazných hodnot dosahuje i chyba kolmosti B0Z, 

ale pouze v koncových bodech na ose z, protože tato chyba roste spolu se vzdáleností bodu od 

počátku osy z. Odchylku Δy ovlivňovala nejvíce chyba přímosti EYX, ale odchylka Δy měla 

na výsledném průměru pouze malý podíl. 

V případě frézovacího stroje byly analyzovány všechny odchylky Δx, Δy i Δz. Co se 

týká odchylky Δz, tak byl zkoumán posuv po ose z a po ose x. V obou případech dosahovali 

největších hodnot chyba přímosti EZX a chyba kolmosti B0Z. Při rozboru odchylek Δx byl 

analyzován pohyb po ose x a y. V případě pohybu po ose x byly dominantní chyba kolmosti 

C0Y a chyba přesnosti najetí do polohy EXX, při pohybu po ose y pak dosahovala největších 

hodnot chyba C0Y. Jako poslední se zkoumala odchylka Δy, a to pohyb po ose y a x. V obou 

těchto případech byla dominantní chybou chyba přesnosti najetí do polohy EYY. 

Posledním analyzovaným strojem z hlediska geometrických chyb byla bruska.  

U tohoto stroje se prováděl podobný rozbor jako v případě svislého soustruhu. Nejvíce se na 
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celkovém průměru opět podílí chyby Δx, proto se vybrala největší odchylka Δx a byl 

zkoumán její posuv po ose z. K těmto hodnotám odchylek Δx se přiřadily odpovídající 

odchylky Δy. Pro obě tyto odchylky byl proveden rozbor z hlediska chyb, které se na nich 

podílely. V případě odchylek Δx se jako dominantní chyba jevila nejprve chyba EXZ, která  

v pozicích na ose z blízko počátku měla největší hodnoty ze všech chyb, které tvoří odchylku 

Δx, dále pak postupným posuvem po ose z se stala dominantní chybou chyba kolmosti B0Z. 

Na odchylkách Δy měla největší podíl chyba přímosti EYZ, avšak zde také jako u svislého 

soustruhu měla tato chyba na výsledný průměr pouze malý vliv v porovnání s odchylkou Δx. 

Z provedené analýzy vyšlo najevo, jaké mají konkrétní stroje dominantní geometrické 

chyby, které se nejvíce projeví na koncovém rozměru obrobku. Na tyto chyby je třeba se 

zaměřit při seřizování a kompenzování stroje a snažit se je, co nejvíce eliminovat, aby stroj 

dosáhl lepší přesnosti. 

Jak již bylo zmíněno dříve, analýza se vztahovala pouze na největší odchylky  

v jednotlivých směrech x, y, z; které se poté dál zkoumaly. V případě potřeby je však možné 

vybrat kterýkoliv jiný bod z pracovní prostoru stroje a pro něj provést rozbor. 
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13 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Výpočtové modely na sjednocení geometrických chyb pro jednotlivé 

  stroje v programu MathWorks Matlab (na přiloženém CD) 


