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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vyhodnocováním topografie povrchu. Teoretická část přibližuje 

základní metody vyhodnocování topografie povrchu a popisuje profilové a plošné 

topografické parametry. V praktické části je za pomocí přístroje Alicona IF G5 zkoumán 

vliv změny řezných podmínek u vysokoposuvového čelního frézování na topografii povrchu 

vzorku z hliníkové slitiny 7475-T7351. Poslední část diplomové práce je věnována 

ekonomickému vlivu řezných podmínek na proces čelního frézování. 

Klíčová slova 

textura povrchu, drsnost, profilové parametry, plošné parametry, vysokoposuvové 

čelní frézování 

 

ABSTRACT  

The main theme of this thesis is the surface topography evaluation. The theoretical part 

introduces the fundamental methods of evaluation, measuring instruments and describes 

profile and surface topographic parameters. In the practical part, the influence of different 

cutting conditions in high-feed face milling was researched on sample made of aluminium 

alloy 7475-T7351. For the surface topography evaluation of all samples the measuring 

device Alicona IF G5 was used. The last part of the diploma thesis is devoted to the economic 

influence of cutting conditions on the process of high-feed face milling. 

Key words 

surface texture, roughness, profile parameters, surface parameters, high-feed milling 
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ÚVOD 

Výsledná kvalita povrchu hraje při výrobě součástí ve strojírenství významnou roli. 

Vliv kvality povrchu se podepisuje hlavně na životnosti, funkčnosti a spolehlivosti. Nesmí 

se také opomenout finanční náročnost výroby, která s rostoucími požadavky na jakost 

povrchu znatelně roste. Nalezení vhodné kombinace kvality a ceny je jedním z cílů 

topografie povrchu. Právě z těchto důvodů je přirozené, že měření a kontrola topografie 

povrchu se stalo součásti každého výrobního procesu. Od dob kdy se povrch měřil pouze 

subjektivně přejetím prstu uplynula řada let. S modernizací a vývojem nových výrobních 

metod a s rostoucími požadavky na kvalitu povrchu se stále vyvíjí i metody měření povrchu.  

V současnosti se k měření povrchu používají jak konvenční dotykové, tak i moderní 

bezdotykové optické přístroje. Právě ty se staly v poslední době hlavním předmětem zájmu, 

neboť umožňují měřit rychleji, přesněji a nabízejí komplexní informace o celém povrchu. 

Jelikož je potřeba naměřené informace vyhodnotit a vlastnosti povrchu kvantifikovat, byla 

vytvořena obecná pravidla a parametry. 

Právě o metodách měření a vyhodnocování topografie povrchu pojednává ve své 

teoretické části i tato diplomová práce. Praktická část je věnována vlivu řezných podmínek 

při vysokoposuvovém frézování na výslednou kvalitu povrchu. Pro měření povrchu vzorku 

vyrobených z letecké hliníkové slitiny 7475-T7351 byl použit bezdotykový přístroj Alicona 

IF G5. Možnost vyzkoušet si moderní přístroje a psát práci ve stále se rozvíjejícím oboru mě 

dovedlo k tomu, že jsem si vybral vyhodnocování topografie povrchu jako téma mé 

diplomové práce. 
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1 ZPŮSOBY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 

Od počátku 20. století se díky novým technologiím a stále vyšším požadavkům na 

kvalitu povrchu vyvinulo velké množství metod pro zkoumání topografie povrchu. Existuje 

více způsobů, jak lze tyto metody rozdělit. Patrně nejčastěji se lze setkat s dělením měřicích 

metod dle mechanismu sběru dat z povrchu materiálu, a to na dotykové a bezdotykové 

metody. Nejvíce používanou dotykovou metodou je snímání povrchu za pomocí 

mechanického měřicího hrotu. Bezdotykových metod existuje celá řada, lze ovšem říct, že 

velká část z nich funguje na principu optického záření [20]. 

1.1 Dotykové měření 

Měření povrchu pomocí hrotu je konvenční metoda, která se stále používá už mnoho 

let i navzdory sílícímu vývoji bezdotykových metod [1]. Během posunování hrotu po 

materiálu jsou zachycovány vertikální výchylky měřicího hrotu, které jsou vyvolány 

profilem povrchu. Zachycené nerovnosti jsou následně pomocí elektrického signálu 

přeneseny a upraveny do podoby digitálního signálu, který lze počítačově filtrovat 

a analyzovat [1]. 

Snímání pomocí hrotu upravuje norma ČSN EN ISO 25178-601 pro plošné měření 

a norma ČSN EN ISO 3274 pro profilové měření [4, 30]. Pomocí norem je definován 

pravoúhlý, pravotočivý souřadnicový systém os x, y, z. Plocha xy je dána plošným 

referenčním vedením přístroje, přičemž je obvyklé, že osa x je snímající směr a osa y je 

v případě plošného měření kroková. Pomocí osy z je určována hrotová trajektorie, která je 

kolmá k ploše xy. Jak lze vidět na obrázku 1.1, geometrie hrotu je popsána poloměrem 

doteku rtip a úhlem kužele doteku γ. Hodnoty těchto parametrů jsou stanoveny normou a 

musí se volit vhodně podle druhu povrchu, který chceme snímat [4, 30]. Správná volba 

snímacího hrotu snižuje zkreslenost snímání. Pokud není vyžadován speciální tvar hrotu 

přístroje, je volen úhel kužele doteku 60 nebo 90 stupňů s poloměrem doteku 1, 2, 5 nebo 

10 μm [5, 30]. 

 

 

Obr. 1.1 a) Geometrie špičky měřicího hrotu, b) rameno měřicího přístroje s hrotem [4]. 

Jelikož se jedná o dotykovou metodu, je důležité dbát na to, aby výsledky nebyly 

zkresleny vibracemi z okolního prostředí a zároveň aby nedošlo k poškození křehkého 

měřicího hrotu. Z tohoto důvodu není dotyková metoda vhodná k měření povrchu v průběhu 

výrobního procesu. Další nevýhodou dotykové metody je možnost, že i v klidném prostředí 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 11 

může dojít při neopatrné manipulaci s měřicím hrotem k trvalému poškození nebo 

poškrábání snímaného povrchu [3]. 

Oproti bezdotykovým metodám má dotyková metoda i určité výhody. Jednou z nich 

je menší náročnost na čistotu povrchu, neboť při posouvání hrotu se malé nečistoty odsunou 

stranou. Měření nevadí ani olejová vrstva, která by v případě bezdotykového měření, u níž 

je čistota povrchu důležitým kritériem pro správnost měření, mohla způsobit nepřesnosti [7]. 

Další výhodou je možnost měření povrchu přímo v místě provozu a u součástí, u kterých 

není možné odebrání vzorku a následné měření ve specializovaných pracovištích za pomocí 

bezdotykových metod. 

 

1.1.1 Profilové měření 

Měřicí hrot funguje při profilovém měření jako mechanický filtr a nesnímá povrch 

dokonale. Snímání povrchu probíhá jen v bodech kontaktu hrotu s povrchem. Výsledkem je 

křivka, která přibližně kopíruje povrch měřeného profilu ve vzdálenosti poloměru doteku 

hrotu, což je důsledkem zaoblení měřicího hrotu. Velikost zkreslení naměřeného profilu 

snižuje použití menšího hrotu. Je nutné počítat s tím, že s menší velikostí se měřicí proces 

stává obtížnější a vyžaduje lepší měřicí zařízení. Vliv velikosti hrotu na naměřený profil lze 

vidět na obrázku 1.2 [5,20].  

Při měření dochází ke zkreslení nejen hloubky, ale také šířky částí profilu. Z tohoto 

důvodu se vrcholy jeví širší a plošší a prohlubně užší, než ve skutečnosti jsou, viz obr. 1.3.  

Další chyba může nastat při prudkém klesání nebo stoupání hrotu po povrchu. Jelikož se 

měření provádí kolmo k povrchu, nemůže být špička měřicího hrotu při prudkém poklesu 

nebo výstupu neustále v kontaktu s materiálem. To je zapříčiněné omezením sklonu ploch 

pro snímací hrot, které vyplývá z jeho kuželovitého tvaru. Všechny vzniklé chyby se po 

měření počítačově korigují pomocí algoritmů (například Taylor Hobson). Výhoda 

profilového měření oproti plošnému spočívá v menším množství naměřených dat a tím 

pádem menší náročnosti na výpočetní techniku při zpracovávání těchto dat [5]. 

 

Obr. 1.2 Vliv velikosti hrotu na měření profilu [20]. 
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1.1.2 Plošné profilové měření 

Současné dotykové metody dovolují měřit i plošně. Takové měření funguje na stejném 

principu jako obyčejné profilové. Rozdíl spočívá v množství naměřených dat. U plošného 

měření je zapotřebí nasnímat velké množství 2D profilů. Za pomocí výkonných počítačů 

a speciálních programů je poté možné z těchto 2D profilů sestavit 3D charakteristiku, která 

umožňuje komplexnější hodnocení textury povrchu, viz obrázek 1.4 [15, 20]. 

Ve srovnání s bezkontaktními metodami má plošné profilové měření dotykovou 

metodou několik nevýhod. Hlavní nevýhody jsou nízká rychlost snímání, nutnost fyzického 

kontaktu hrotu s povrchem materiálu (z toho plynoucí omezení popsané v kapitole 1.1), 

velké množství dat a jejich následné vyhodnocování, což zásadně zvětšuje celkový čas 

měření. 

Na druhou stranu při porovnání výsledných naměřených dat u dotykové a bezdotykové 

metody vyplynulo, že pokud je měřen ideální povrch (antireflexní, s periodickou, ne příliš 

jemnou strukturou), tak jsou výsledky obou metod srovnatelně přesné [11].  

 

Obr. 1.4 Topografický obraz povrchu získaný plošným profilovým měřením [15]. 

 

Obr. 1.3 Zkreslení zapříčiněné geometrií měřicího hrotu [20]. 
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1.2 Bezdotykové měření 

Jak již bylo řečeno bezdotykové měřicí přístroje zaznamenaly v posledních letech 

velký rozvoj. Podílí se na tom několik faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří vývoj v oblasti 

informačních technologií, s čímž souvisí zdokonalování počítačových programů pro měřicí 

zařízení, a samotný vývoj bezdotykových měřicích technologií, které se stávají dostupnější 

pro větší množství společností.  

Bezdotykové měřicí přístroje jsou používány pro plošné měření, při němž přístroj 

zaznamenává i násobně větší množství dat, než u dotykové metody a profilového měření. Po 

zpracování těchto dat ve speciálních programech lze získat grafické zobrazení profilu 

axonometrickým pohledem, topografické mapy a jiné plošné charakteristiky např. informace 

o velikosti a pozici vrcholků a prohlubní snímaného povrchu. To vše přináší další možnosti 

při komplexním hodnocení povrchu z topografického hlediska. [6] 

 

1.2.1 Konfokální mikroskop 

Za pomocí konfokálního mikroskopu lze měřit velmi malé součástky, povlaky a povrchy 

s velmi velkou přesností, která odpovídá současným vysokým standardům. Tato technologie 

umožnuje 3D měření povrchu ve vertikálním rozlišení až 3 nm a horizontálním rozlišení až 

0,5 μm [10]. Vyšší rozlišovací schopnost je daná detekcí světla pouze z ohniskové roviny 

mikroskopu. Další výhodou je možnost kombinace zobrazení povrchu za pomocí laserového 

svazku s jinými metodami např. s barevným pozorováním ve světlém poli, což dohromady 

umožňuje přesné zobrazení povrchu v jeho skutečných barvách. Omezením této metody je 

snímání povrchu s prudkým sklonem. Chyby v měření, které se projevují ztracenými body 

nebo velkými výchylkami, nastávají při překročení sklonu o velikosti přibližně 15 stupňů 

[9]. 

Existují 2 typy konfokálních mikroskopů. První typ je rastrovací konfokální 

mikroskop a druhý typ je konfokální mikroskop s rotujícím diskem [8]. 

Konfokální rastrovací mikroskop funguje na principu řádkování. To znamená, že 

obraz není tvořen najednou, ale postupně bod po bodu. Takto jsou v rovině xy snímány 

jednotlivé optické body a za jasně definovaného posuvu objektivu i optické řezy v ose z. 

Podobně jako u plošného profilového měření i zde se 3D obrazy skládají za pomocí 

speciálního softwaru z velkého množství jednotlivých 2D konfokálních řezů [8]. 

U rastrovacího konfokálního mikroskopu putuje laserový paprsek přes soustavu 

clonek, dichromatické zrcadlo a objektiv až na vzorek. Odražené světlo se vrací zpět, dopadá 

na fotonásobič a poté je z něj pomocí další clonky odfiltrováno světlo, které nepochází 

z oblasti ohniskové roviny. Posuv ohniskové vzdálenosti budícího laserového paprsku je 

zajištěn skenujícím zařízením. Obraz ohniskové roviny je následně získán rastrováním po 

jednotlivých bodech, přičemž musí být zajištěn buďto posuv vzorku pod objektivem, posuv 

objektivu nad daným vzorkem nebo posuv paprsku světla [8]. Zjednodušené schéma 

rastrovacího konfokálního mikroskopu je zobrazeno na obrázku 1.5. 
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Obr. 1.5 Schéma rastrovacího konfokálního mikroskopu [10]. 

U konfokálního mikroskopu s rotujícím diskem prochází paprsek přes Nipkowův 

kotouč. Ten si lze představit jako otáčející se perforovaný disk s dírami seřazenými do tvaru 

Archimedovy spirály, viz obrázek 1.6. Světlo, které prochází přes Nipkowův kotouč dopadá 

na zorné pole až přes tisíce malých děr a díky rotaci disku pokrývá i místa, která byla 

původně neosvícena. Snímkovací rychlost je oproti rastrovacímu mikroskopu 

několikanásobně vyšší, obraz je rastrován 100–1000× rychleji. Nevýhodou je nižší axiální 

rozlišení způsobené průchodem odraženého světla přes sousední otvory při rotaci 

Nipkowova kotouče [10]. 

 

Obr. 1.6 Schéma konfokálního mikroskopu s rotujícím diskem [9]. 
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1.2.2 Zaostřovací variační mikroskopie (metoda focus variation) 

Metoda focus variation je bezdotyková optická metoda definovaná normou ČSN EN 

ISO 25178-6 [15], která funguje na principu kombinace vertikálního skenovaní se snímky 

z objektivu optického mikroskopu s omezenou hloubkou ostrosti. Tato metoda používá 

převážně bíle koaxiální světlo, které je za pomocí zrcadla usměrněno do objektivu, a jím 

následně na vzorek. Od vzorku se světlo odráží zpět a je snímáno senzorem. Pro získání plné 

hloubky ostrosti vzorku se objektiv pohybuje po své optické ose, kolmo k povrchu vzorku 

[13, 14]. Schéma mikroskopu pro metodu focus variation je zobrazeno na obrázku 1.7. 

 Při pohybu objektivu po optické ose jsou pořizovány snímky, ve kterých má každý 

pixel svou pozici v rovině xy. Následně je pomocí algoritmu stanoven kontrast pro vybraný 

pixel daného snímku. Jakmile je stanovena hodnota kontrastu pro stejný pixel z každého 

snímku na optické ose, začnou se vyhodnocovat maximální hodnoty kontrastu. Každé 

hodnotě kontrastu je poté přidělena pozice na vertikální ose z, viz obrázek 1.7. 

K maximálním hodnotám kontrastu, tedy nejvíce ostrému snímku, je poté přiřazeno RGB 

spektrum a z jejich pozic je po jednotlivých bodech sestavena topografická mapa [12]. Tato 

metoda umožňuje dosáhnout vertikálního rozlišení až 10 nm a horizontálního až 400 nm, 

záleží ovšem na velikosti měřené plochy a typu objektivu [13].  

 

Obr. 1.7 a) Schéma mikroskopu pro metodu focus variation, b) grafické znázornění snímku s  

maximálním kontrastem [12]. 
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Výsledkem měření může být i topografická mapa v barvách odpovídajících výšce 

profilu, viz obr. 1.8. Navíc oproti ostatním optickým metodám umožňuje měření povrchu 

s velkým sklonem, a to až do 87 stupňů [14].  

 

Obr. 1.8 Ukázka topografické mapy získané za pomocí metody focus variation [37]. 

1.2.3 Koherenční skenovací interferometrie 

Název koherenční skenovací interferometrie je možné nalézt pod zkratkou CSI 

z anglického coherence scanning interferometry. Velmi používaný je i český název 

interferometrie v bílém světle se zkratkou WLSI z anglického white light scanning 

interferometry. Obě varianty zmiňuje norma ČSN EN ISO 25178-604, která definuje 

principy a termíny s touto metodou snímání povrchu spojené. 

Pro měření povrchu za pomocí světelné interferometrie se obvykle používá 

Michelsonův interferenční objektiv. Často se také lze setkat s interferenčními objektivy typu 

Mirau nebo Linnik. Každý z těchto objektivů má jiné vlastnosti, jako je zvětšení, pracovní 

prostor apod. a tím pádem se hodí i pro jiné aplikace. Pro osvětlení je nejvhodnější 

širokopásmový zdroj světla, například luminiscenční dioda. Před měřením je nutné zaměnit 

zrcadlo v jedné větvi interferometru zkoumaným vzorkem. Druhé zrcadlo slouží 

jako referenční. Vzorek i referenční zrcadlo jsou pomocí děliče světelného paprsku 

osvětleny zdrojem bílého světla. Odražené světelné vlny ze vzorku i zrcadla spolu interferují 

a putují do optické soustavy a CCD kamery. V průběhu měření zaznamenává kamera 

jednotlivé snímky vzorku pohybujícího se ve směru optické osy. Dráha vzorku mezi 

jednotlivými snímky se nazývá vzorkovací krok. Zjednodušené schéma interferometru je 

zobrazeno na obrázku 1.9. Výsledná topografická mapa vzorku se získá z interferogramů. 

Interferogram je průběh intenzity odraženého světla v jednotlivých pixelech pro různé délky 

optické dráhy [16, 18]. Výhodou skenovací interferometrie je její rozlišení. Touto metodou 

lze dosáhnout vertikálního rozlišení 0,1 nm a horizontálního rozlišení kolem 0,3 μm. 

Topografické prostorové rozlišení CSI metody lze najít v normě ČSN EN ISO 51778-604, 

která jej zde na základě daných parametrů stanovuje podle Rayleighova kritéria [18]. 
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1.2.4 Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

Mikroskopie atomárních sil neboli metoda AFM z anglického atomic force 

microscopy je založena na mapování rozložení atomárních sil za pomocí hrotu na povrchu 

zkoumaného vzorku. Přiblížením hrotu k povrchu vznikne přitažlivá nebo odpudivá síla, 

která zajistí ohnutí nosníku měřicího hrotu. V celém průběhu měření je nosník snímán 

laserovým snímačem. Princip snímání je založen na změně úhlu při dopadu laserového 

svazku odraženého z nosníku na fotodetektor. Fotodetektor zaznamená změnu dopadového 

místa laserového svazku a tu potom vyhodnotí jako výchylku nosníku [19]. Schéma měření 

metodou AFM je graficky znázorněno na obrázku 1.10. Při použití AFM metody lze 

dosáhnout vysokého rozlišení, které je srovnatelné s elektronovou mikroskopii, avšak na 

velmi malé ploše [20]. 

Topografii povrchu metodou AFM lze snímat kontaktně, bezkontaktně a poklepově, 

viz obrázek 1.10. 

U kontaktního snímání se měřicí hrot pohybuje po měřeném povrchu, kde na něj 

působí celkově odpudivé síly, které ohýbají nosník měřicího hrotu směrem nahoru. Síly, 

které na nosník působí jsou převážně odpudivé síly plynoucí z Pauliho principu a přitažlivé 

Van der Waalsovy síly. Používají se dva způsoby měření. První způsob je s konstantní 

výškou hrotu, přičemž se měří ohnutí nosníku [22]. Druhá metoda je s konstantní silou, při 

níž je vzorek nebo měřicí hrot posunován tak, aby bylo prohnutí nosníku a tím i působící 

síla v každém bodě měřeného vzorku konstantní. Výška profilu se vyhodnocuje z výchylky 

vertikální osy [19].   

Nevýhodou kontaktní metody je možnost poškození povrchu měřeného vzorku nebo 

poškození samotného hrotu, což může zapříčinit nepřesné měření a artefakty ve výsledné 

 

Obr. 1.9 Schéma interferometru [17]. 
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topografické mapě. Dále je potřeba zvolit správný materiál a velikost hrotu. Je nutné, aby 

byl hrot dostatečně pružný a zároveň dlouhý k optimálnímu dosažení dna prohlubní 

měřeného profilu [23]. Důležité je také vhodné zvolení poloměru zaoblení konce měřicího 

hrotu, který se obvykle pohybuje v rozmezí 5–20 nm. Výhodou kontaktní metody je velmi 

vysoké rozlišení, jež se odvíjí od velikosti měřicího hrotu. [19] 

Při bezkontaktním měření se snímací hrot pohybuje těsně nad povrchem vzorku. 

Vzdálenost mezi povrchem a hrotem je určována Van der Waalsovými silami. Velikost sil, 

které na hrot působí jsou velmi malé, a tudíž i měření velikosti prohnutí nosníku by bylo 

velmi obtížné. Pro snadnější změření prohnutí nosníku se používá střídavé měření. Při něm 

se nosník rozkmitá na frekvenci blízkou své rezonanční a měří se změna amplitudy nosníku 

při přiblížení k povrchu vzorku. Nevýhoda bezkontaktní metody je v nižším rozlišení. Oproti 

kontaktní metodě je také náročná na povrch zkoumaného vzorku, jelikož jakákoliv nečistota 

nebo například zkondenzovaná voda se projeví na výsledné topografické mapě [22, 23]. 

Poklepová metoda je velice podobná té bezkontaktní. Frekvence rozkmitu je ale 

v tomto případě vyšší a tím dochází k dotyku s měřeným povrchem. Snímání povrchu 

probíhá opět pomocí změny amplitudy kmitání nosníku měřicího hrotu. Výhodou této 

metody je vyšší rozlišení než u metody bezkontaktní. Při správném nastavení lze dosáhnout 

stejného rozlišení jako u metody kontaktní, přičemž nehrozí poškození povrchu vzorku. 

Další výhodou je možnost měření vyššího profilu a větších ploch vzorku [24]. 

 

Obr. 1.10 a) schéma snímání metodou AFM, b) nákres kontaktního a bezkontaktního, resp. 

poklepového režimu [21]. 

1.2.5 Měření pomocí elektronového mikroskopu 

Elektronová mikroskopie je velmi pokročilá technologie a při běžném topografickém 

měření povrchu se sní nelze příliš často setkat. Na rozdíl od optických mikroskopů, u kterých 

se používá viditelné světlo, je u elektronových mikroskopů vzorek zkoumán za pomocí 

svazku elektronů. V praxi se lze většinou setkat s dvěma typy elektronových mikroskopů, 

a to s TEM – transmisním elektronovým mikroskopem a SEM – rastrovacím (skenovacím) 
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elektronovým mikroskopem [27]. Zjednodušené schéma transmisního a rastrovacího 

elektronového mikroskopu je znázorněno na obrázku číslo 1.11. 

Princip metody TEM spočívá ve vytvoření obrazu po průchodu elektronů zkoumaným 

vzorkem. Zdroj paprsku elektronů je elektronová tryska. Ta se skládá z kovové katody, 

obvykle vlákno ze sloučeniny na základě wolframu, a anody, která elektrony přitahuje a tím 

i zrychluje. Paprsek elektronů je poté za pomocí magnetického pole kondenzorových čoček 

soustředěn do rovnoměrného svazku a následně usměrněn na vzorek. Aby svazek elektronů 

mohl vzorkem projít, může vzorek dosahovat maximální tloušťky pouze 100 nm. Po 

zobrazovací soustavě objektivu a čoček je výsledný obraz vzorku zachycen na stínítko, které 

je schopno na základě energie a množství dopadených elektronů emitovat bílé světlo [25]. 

Při zkoumání topografie povrchu je ovšem vhodnější rastrovací elektronový 

mikroskop. Metoda SEM zkoumá povrch za pomocí odražených elektronů od vzorku. U této 

metody je důležité, aby byl svazek elektronů pomocí magnetického pole kondenzorových 

čoček soustředěn do velmi malého průměru. Tento systém čoček je navíc doplněn 

o vychylující cívky, které rozptylují svazek elektronů, což poté umožňuje skenování po 

rastru. Při dopadu elektronů na vzorek vznikají elastické (odražené elektrony) a neelastické 

kolize (RTG záření, Augerovy elektrony a jiné). Následně jsou tyto elektrony zachyceny 

detektorem a převedeny na počítačový signál, z kterého je již možné zjistit topografii 

povrchu, a dokonce lze provádět i prvkové analýzy [26].  

Mezi největší výhody elektronových mikroskopů patří velmi velké zvětšení, které 

může dosáhnout, především u metody TEM, až jednoho miliónu. Rozlišovací schopnost se 

u obou typů elektronových mikroskopů pohybuje řádově v desetinách nanometrů. Na úkor 

zvětšení lze dosahovat i velmi velké hloubky ostrosti. Co se nevýhod týče, tak elektronové 

mikroskopy jsou velice drahé a náročné na obsluhu. Vzorky musí být uloženy ve vakuu 

a zároveň jsou na ně kladeny vysoké nároky na čistotu [26, 27].  

 

Obr. 1.11 Schéma TEM a SEM elektronového mikroskopu [46]. 
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2 ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ A MĚŘENÉ PARAMETRY 

Struktura povrchu vyrobené součásti je v dnešní době důležitý faktor, který ovlivňuje 

velkým dílem samotnou funkčnost dané součásti.  

Povrch materiálu tvoří nerovnosti. Tyto nerovnosti jsou prostorově uspořádány 

způsobem, který je typický pro určitou metodu opracování. Jelikož je takové uspořádání 

poměrně složité na vyhodnocení, bylo nutné nejprve prostor (3D) zjednodušit na rovinu řezu 

kolmou k povrchu (2D). Z této roviny je získán profil, který slouží jako základ pro 

posuzování struktury povrchu profilovou metodou. S postupem času se nároky na 

vyhodnocování struktury povrchu začaly stupňovat a na základě informací a postupu 

z profilové metody se začala rozvíjet plošná metoda hodnocení struktury povrchu [28].  

Zprvopočátku byl celý proces vyhodnocování struktury povrchu čistě subjektivní 

záležitostí. Povrch materiálu byl posuzován pohmatem nebo zrakem a porovnáván 

s předpřipravenými kalibry. K tomu, aby bylo možné povrch hodnotit objektivně bylo nutné 

nejdříve vytvořit metodiku vyhodnocování struktury povrchu za pomocí parametrů 

vycházejících z matematických vztahů a sloužících k popisu geometrických vlastností 

a nerovností získaných z profilu nebo z plochy zkoumaného povrchu [20, 28]. 

Dnes již existuje celá řada parametrů upravená normami. To zajišťuje potřebnou 

přesnost a možnost opakovat měření na různých pracovištích při dosažení stejných výsledků.  

Uživatelé norem, například výrobci strojních součástí, pak mají možnost získat 

důležité informace o stavu povrchu u svých výrobků. Z profilových nebo plošných 

parametrů lze například zjistit, jak velké bude mít daný povrch tření, jaký bude průběh 

opotřebení součásti nebo jaké budou podmínky mazání [6]. Výsledkem takovéto analýzy 

povrchu je zvolení optimální výrobní technologie, což vede k minimalizování ztrát na straně 

výrobce. 

 

2.1 Profilové parametry a jejich vyhodnocování 

Základním zdrojem informací pro vyhodnocování profilových parametrů jsou 

profily [28]. Při měření struktury povrchu materiálu zaznamenává měřicí přístroj za pomocí 

hrotu snímaný profil. Snímaný profil je trajektorie středu měřicího hrotu po povrchu 

materiálu v rovině řezu [30]. Obvykle se volí rovina kolmá k rovině rovnoběžné 

se zkoumaným povrchem a směr řezu, pokud není specifikován, by podle normy ČSN EN 

ISO 4288 [31] měl být určen největšími hodnotami parametru drsnosti. Místo, kde se tyto 

hodnoty nacházejí je vhodné označit ještě předtím, než se zahájí samotné měření, a to buď 

pohmatem anebo vizuálně. 

Zároveň se snímaným profilem je při měření zaznamenáván i referenční profil, což je 

dráha snímače podél vedení v rovině řezu. Zkombinováním hodnot snímaného profilu 

a referenčního profilu získáme profil úplný. Ten je definován jako číslicové vyjádření 

měřeného profilu na referenčním profilu se vzájemně určenými svislými a vodorovnými 

souřadnicemi. Až z úplného profilu lze po aplikaci krátkovlnných filtrů λs získat základní 

profil, který slouží jako základ pro vyjádření struktury povrchu pomocí profilových 

parametrů [30]. 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 21 

2.1.1 Filtrace profilu 

Struktura povrchu se skládá ze tří základních složek: drsnosti, vlnitosti a základního 

profil. Ty se od sebe navzájem odlišují velikostí rozteče nerovností neboli vlnovou délkou 

[28]. Rozdílné velikosti vlnových délek jsou zobrazeny na obrázku 2.1. Nejkratší vlnovou 

délku má drsnost povrchu. V praxi se může jednat například o stopy po obráběcím nástroji. 

Vlnitost je určena vlnovou délkou ležící mezi drsností a složkou s nejdelší vlnovou délkou, 

základním profilem [34]. 

Každá složka struktury má na výslednou funkci povrchu rozdílný vliv [28]. Aby byla 

analýza jednotlivých složek jednodušší, jsou na naměřený povrch aplikovány filtry profilu, 

které od sebe tyto složky odseparují. Aplikace filtru profilu na naměřený profil zajišťuje 

oddělení krátkovlnných a dlouhovlnných složek [32]. Odfiltrováním těchto složek jsou 

získány jen ty vlnové délky, které jsou potřeba k definici profilu základního a profilů 

vlnitosti a drsnosti. Na základě těchto profilů jsou pak vyhodnocovaný P, R a W parametry.  

 

Obr. 2.1 Rozložení povrchu materiálu na jednotlivé profily [34]. 

 

V současnosti jsou používány Gaussovy filtry definované normou ČSN ISO 16610-21, 

která nahradila starší zrušenou normu ČSN EN ISO 11562. Podle normy musí být 

profilovým filtrem na hodnotě cut-off, tedy mezní vlnové délce, přeneseno 50 % amplitudy 

[35]. Mezní vlnová délka filtru profilu λc se volí na pomezí drsnosti a vlnitosti. Jelikož jsou 

tyto hodnoty specifikované normou ČSN EN ISO 3274 je nutné zvolit hodnotu podle řady 

uvedené právě v této normě. 

Výhoda Gaussových filtrů oproti starším ISO 2CR a 2CR PC je ta, že dochází 

k menšímu zkreslení dat díky korekci fázového posunu a lepší schopnosti zavádění. I přes 

lepší zaváděcí schopnost Gaussova filtru může docházet v koncových částech otevřeného 

profilu k nechtěným zkreslením. Tyto oblasti se nazývají oblasti koncového vlivu. Jednou 

z možností, jak omezit jejich vliv je zkrácení délky profilu právě o tyto oblasti [35].  

U Gaussova filtru se udává vyřazení dat z první a poslední poloviny filtrované základní 

délky [20].  
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 Samotný proces filtrace probíhá v po sobě jdoucích krocích, při kterých se postupně 

získávají jednotlivé profily. Jak již bylo řečeno výše, nejdříve je potřeba získat základní 

profil aplikováním krátkovlnného filtru λs, který definuje rozhrání mezi drsností a kratšími 

složkami vln na povrchu [32]. Dalším krokem je aplikace filtru λc s odpovídající mezní 

vlnovou délkou. Tento filtr definuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti a vytváří 

profil drsnosti potlačením dlouhovlnných složek ze základního profilu [32]. Právě profil 

drsnosti slouží jako základ pro vyhodnocování parametrů drsnosti známých také jako 

R-parametry. Pro získání profilu vlnitosti je potřeba aplikovat dva filtry na základní profil. 

Jako první je aplikován filtr λc, který má za úkol odfiltrovat krátkovlnné složky základního 

profilu. Poté je aplikován filtr λf, který je normou definován jako filtr určující rozhraní mezi 

vlnitostí a složkami s delší vlnovou délkou [32, 49]. Aplikace jednotlivých filtrů lze dobře 

vidět na obrázku číslo 2.2.  

 

Obr. 2.2 Profily drsnosti a vlnitosti omezené filtry λs, λc a λf [37]. 

Aby bylo možné profilové parametry vyhodnotit, je potřeba si na daných profilech 

definovat střední čáru profilu a vymezit délku, na které budou parametry vyhodnoceny. 

Střední čára je rovná linka, která slouží jako základ pro výpočty profilových 

parametrů. Získá se vypočítáním za pomocí váženého průměru, leží ve směru profilu 

a rozděluje profily drsnosti, vlnitosti a základní profil na dvě poloviny se stejnou velikostí 

plochy [20, 34].  

Délky používané pro výpočet profilových parametrů se nazývají základní a jsou 

orientovány ve směru osy x. Norma je definuje jako délky použité pro rozpoznání nerovností 

charakterizujících vyhodnocovaný profil [32]. Základní délka pro drsnost se značí lr a její 

délka odpovídá velikosti vlnové délky filtru λc. Základní délka pro vlnitost se značí lw 

a podobně jako u drsnosti odpovídá její délka vlnové délce filtru λf. Co se týče základní 

délky pro základní profil lp, tak její velikost odpovídá vyhodnocované délce. 

 Vyhodnocovaná délka ln slouží podobně jako základní délky pro určování 

profilových parametrů a je normou definována jako délka ve směru osy x, použitá pro 

posouzení vyhodnocovaného profilu [32]. Vyhodnocovaná délka může obsahovat jednu 

nebo více základních délek [32]. Normou ČSN EN ISO 4288 je dáno, že pokud není 

předepsáno jinak měla by se skládat z pěti základních délek drsnosti. Pokud se 
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vyhodnocovaná délka pro parametry drsnosti nerovná pěti základním délkám je podle vztahu 

uvedeného v normě ČSN EN ISO 4288 potřeba, aby byla jejich horní a dolní mez 

přepočítána a poté vztažena k vyhodnocované délce rovnající se pěti základním délkám [31]. 

U vyhodnocované délky pro parametry vlnitosti není počet základních délek nijak 

specifikován a tento údaj by měl být předepsán. 

2.1.2 Parametry normy ČSN EN ISO 4287 

Většina zkoumaných povrchů je velmi komplexní a k zhodnocení celého povrchu je 

zapotřebí celá řada parametrů. Norma tyto parametry rozděluje do čtyř skupin na výškové 

parametry, délkové parametry, tvarové parametry a nakonec křivky a odpovídající 

parametry. Každá z těchto skupin obsahuje tři typy parametrů podle toho, z jakého profilu 

jsou vyhodnocovány. Jak již bylo řečeno P-parametry z anglického Primary profile jsou 

vypočítávány ze základního profilu, R-parametry z anglického Roughness profile jsou 

vypočítávány z profilu drsnosti a W-parametry z anglického Waviness profile jsou 

vypočítávány z profilu vlnitosti [32]. 

Největší výška výstupku profilu Pp, Rp, Wp 

Jde o výšku Zp nejvyššího výstupku profilu v rozsahu základní délky [32]. Hodnota 

tohoto parametru se může velmi lišit v závislosti na vyhodnocovaném vzorku. Z tohoto 

důvodu je tento parametr využíván především při hledání ostrých vrcholů, které mohou 

naznačovat vady povrchu, jako jsou například praskliny nebo škrábance [39]. Největší 

výška výstupku profilu pro případ profilu drsnosti je znázorněna na obrázku 2.3. 

Vztah pro výpočet největší výšky výstupku profilu (1.1) [36]: 

 

Obr. 2.3 Znázornění největší výšky výstupku Rp na profilu drsnosti [37]. 

 

𝑃𝑝, 𝑅𝑝, 𝑊𝑝 = 𝑀𝑎𝑥 𝑍𝑝𝑖 (1.1) 
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Největší hloubka prohlubně profilu Pv, Rv, Wv 

Jedná se o hloubku Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky. Znázornění 

největší hloubky prohlubně profilu pro případ profilu drsnosti je na obrázku 2.4. 

Vztah pro výpočet největší hloubky prohlubně profilu (1.2) [36]: 

 

Obr. 2.4 Největší hloubka prohlubně Rv profilu drsnosti [37]. 

 

Největší výška profilu Pz, Rz, Wz 

Největší výška profilu je výsledkem součtu výšky Zp nejvyššího výstupku profilu 

a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky [32]. Existuje ekvivalent 

parametru největší výšky profilu, a to výšky nerovností z deseti bodů. Přestože byl tento 

parametr z norem ISO odstraněn, stále se s ním můžeme setkat. Především v Japonsku se 

stal populárním a byl zachován v japonských normách JIS. Z tohoto důvodu je potřeba dávat 

pozor, aby nedošlo k záměně s parametrem z ISO norem [36]. Parametr největší výšky 

profilu pro profil drsnosti je zobrazen na obrázku 2.5. 

Vztah pro výpočet největší výšky profilu pro jednotlivé profily (1.3) [36]: 

P𝑣, 𝑅𝑣, 𝑊𝑣 = 𝑀𝑖𝑛𝑍𝑣𝑖 (1.2) 

P𝑧 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑣  

𝑅𝑧 = R𝑝 + R𝑣 (1.3) 

𝑊𝑧 = W𝑝 + W𝑣  
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Obr. 2.5 Největší výška Rz profilu drsnosti [37]. 

 

Průměrná výška prvků profilu Pc, Rc, Wc 

Tento parametr představuje průměrnou hodnotu výšek Zt prvků profilu v rozsahu 

základní délky [32]. Výška Zt je ukázána na obrázku 2.6. U tohoto parametru je vyžadováno 

minimální omezení výšky a délky a obě tato omezení musí být splněna. Výškové omezení 

je reprezentováno parametry Pz, Rz, Wz, pro které se udává minimální omezení 1 %. 

Omezení délky musí být nejméně 10 % ze základní délky [36]. 

Vztah pro výpočet průměrné výšky prvků profilu (1.4) [36]: 

 

Obr. 2.6 Znázornění průměrné výšky prvků Rc na profilu drsnosti [37]. 

 

Celková výška profilu Pt, Rt, Wt 

Jde o součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně 

profilu v rozsahu vyhodnocované délky [32]. V podstatě se jedná o stejný parametr jako je 

největší výška profilu (Pz, Rz, Wz). Narozdíl od ní se celková výška profilu nevyhodnocuje 

na základní délce, ale na délce vyhodnocované. To znamená, že hodnoty parametru celkové 

výšky profilu budou vždy stejné nebo vyšší [36]. Parametr celkové výšky profilu pro profil 

drsnosti je znázorněn na obrázku 2.7. 

 

𝑅𝑐 =
1

𝑚
+ ∑ 𝑍𝑡𝑖

𝑚

𝑖=1

 (1.4) 
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Vztah pro výpočet Celkové výšky profilu (1.5) [36]: 

 

Obr. 2.7 Znázornění celkové výšky profilu Rt na profilu drsnosti [37]. 

 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Pa, Ra, Wa 

Tento parametr je normou definován jako aritmetický průměr absolutních hodnot 

pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky [32]. Jedná se o nejpoužívanější parametr pro 

hodnocení struktury povrchu. Jelikož se jedná o parametr založený na průměru absolutních 

hodnot pořadnic Z(x), tak nerozlišuje vrcholy a prohlubně, to lze vidět na obrázku 2.8. 

Zároveň také nereflektuje ojedinělé defekty, například ostré vrcholy, které mohou mít 

nepříznivý efekt na funkci výsledného povrchu, ale nebudou mít velký vliv na konečnou 

hodnotu parametru Ra [20]. Vzhledem k této své vlastnosti není vhodný pro vyhodnocování 

povrchů s velkou hodnotou šikmosti, jelikož by mohlo dojít k velkému zkreslení a ve 

výsledku by dva povrchy s naprosto odlišnou strukturou mohly dosáhnout stejné hodnoty 

Ra. Díky tomu, že je tento parametr velice rozšířený lze jej snadno vyhodnotit na velkém 

počtu zařízení. Je vhodný pro porovnání ploch vyrobených stejnou technologií za stejných 

podmínek nebo pro vyhodnocení náhodných struktur, které vznikají na povrchu materiálu 

například po broušení nebo leštění [34]. 

Vztah pro výpočet průměrné aritmetické úchylky (1.6) [32]: 

𝑃𝑡, 𝑅𝑡, 𝑊𝑡 = max(𝑍𝑝𝑖) + max (𝑍𝑣𝑖) (1.5) 

𝑃𝑎, 𝑅𝑎, 𝑊𝑎 =
1

𝑙
∫|𝑍(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

 (1.6) 

kde:         𝑙             −              𝑙𝑝, 𝑙𝑟 případně  𝑙𝑤  
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Obr. 2.8 Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu na profilu drsnosti [37]. 

 

Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Pq, Rq, Wq 

Jedná se o kvadratický průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky [32]. Tento 

parametr je velice podobný parametru Ra a v současnosti ho velmi často nahrazuje. Rozdíl 

spočívá v tom, že hodnoty pořadnic Z(x) již nejsou v absolutní hodnotě, ale jsou umocněny 

na druhou. To má za následek větší citlivost vůči velkým výchylkám povrchu [20]. Z tohoto 

důvodu je jeho použití oproti parametru Ra vhodnější pro přesnější měření zejména hladkých 

povrchů [38]. Grafické znázornění průměrné kvadratické úchylky pro profil drsnosti je na 

obrázku 2.9. 

Vztah pro výpočet průměrné kvadratické úchylky posuzovaného profilu (1.7) [32]: 

 

Obr. 2.9 Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu na profilu drsnosti [37]. 

 

𝑃𝑞, 𝑅𝑞, 𝑊𝑞 = √
1

𝑙
∫ 𝑍2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

 (1.7) 

kde:         𝑙             −              𝑙𝑝, 𝑙𝑟 případně  𝑙𝑤  



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 28 

Šikmost posuzovaného profilu Psk, Rsk, Wsk 

Norma popisuje šikmost posuzovaného profilu jako podíl průměrné hodnoty třetích 

mocnin pořadnic Z(x) a třetí mocniny hodnoty Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky 

[32]. Za pomocí tohoto parametru lze zjistit symetrii zkoumaného profilu okolo své střední 

čáry [34]. Hodnota šikmosti bývá často zobrazována společně s křivkou rozložení amplitudy. 

Nejen na základě hodnoty vypočítané vzorcem (1.8), ale i podle tvaru této křivky lze určit 

symetrické a nesymetrické profily. Pokud je profil symetrický je amplituda této křivky 

přesně nad střední čárou profilu. Pokud je křivka vychýlena nad střední čáru profilu jedná 

se o zápornou šikmost a pokud pod čáru profilu jedná se o kladnou šikmost. Obě tyto situace 

jsou zobrazeny na obrázku 2.10. Tímto způsobem lze od sebe rozlišit dva profily se stejnou 

hodnotou parametru Ra. Podle šikmosti posuzovaného profilu lze také zjistit, jestli je daný 

povrch vhodný pro mazání nebo nikoliv. Jak je zobrazeno na obrázku 2.10, povrchy se 

zápornou hodnotou šikmosti mají málo vrcholů, ale hodně prohlubní vhodných pro uchování 

maziva. Naopak povrchy s kladnou hodnotou šikmosti mají hodně vrcholů, ale málo 

prohlubní [20, 39]. 

Vztah pro výpočet šikmosti posuzovaného profilu pro profil drsnosti (1.8) (Pro 

základní profil a profil vlnitosti je vztah definován obdobně) [37]: 

 

Obr. 2.10 Znázornění šikmosti posuzovaného profilu na profilu drsnosti [37]. 

 

Špičatost posuzovaného profilu Pku, Rku, Wku 

Jde o podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) a čtvrté mocniny 

hodnoty Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky [32]. Špičatost posuzovaného profilu je 

velice podobný parametr jako šikmost posuzovaného profilu, ale narozdíl od ní umožňuje 

určení i tzv. ostrosti profilu. Profil s normálním rozložením má hodnotu špičatosti rovnou 

třem. Hodnota špičatosti nad tři značí špičatý profil, naopak hodnota menší než tři ukazuje 

na hrbolatý profil. Příklady takovýchto profilů jsou zobrazeny na obrázku 2.11. Tento 

parametr je možné v praxi využít nejen pro určení mazací schopnosti povrchu, ale lze podle 

něj také odhadnout, jak moc bude daný povrch náchylný k opotřebení [20, 39]. 

𝑅𝑠𝑘 =
1

𝑅𝑞3
[

1

𝑙𝑟
∫𝑍3(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

] (1.8) 
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Vztah pro výpočet špičatosti posuzovaného profilu pro profil drsnosti (1.9) (Pro 

základní profil a profil vlnitosti je vztah definován obdobně) [37]: 

Průměrná šířka prvků profilu PSm, RSm, WSm 

Průměrná šířka prvků profilu je definována jako aritmetický průměr šířek Xs prvků 

profilu v rozsahu základní délky [32], přičemž šířku Xs lze popsat jako vzdálenost na ose X 

od průsečíku začátku prohlubně se střední čárou do konce sousedního výstupku taky 

v průsečíku se střední čarou. Šířka Xs je znázorněna na obrázku 2.12. Předtím než je možné 

tento parametr vyhodnotit, je potřeba zavést omezení výšky a šířky profilu. Pokud nejsou 

hodnoty tohoto omezení předem specifikovány, je přistupováno k omezení 10 % hodnoty 

Pz, Rz nebo Wz a 1 % základní délky [39]. Po získání výsledné hodnoty tohoto parametru 

je možné za pomocí tabulky v normě ČSN EN ISO 4288 určit mezní vlnovou délku cut-off 

[20]. 

Vztah pro výpočet průměrné šířky prvků profilu (2.0) [37]: 

 

Obr. 2.11 Špičatost posuzovaného profilu na profilu drsnosti [37]. 

𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑅𝑞4
[

1

𝑙𝑟
∫ 𝑍4(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

] (1.9) 

𝑃𝑆𝑚, 𝑅𝑆𝑚, 𝑊𝑆𝑚 =
1

𝑚
∑ 𝑋𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

 (2.0) 
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Obr. 2.12 Znázornění šířek Xs na profilu drsnosti [37]. 

 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu PΔq, RΔq, WΔq 

Jedná se o kvadratický průměr sklonů pořadnic dZ/dX v rozsahu základní délky [32]. 

Hodnota parametru závisí jak na výšce profilu, tak na jeho šířce, jde tedy o hybridní 

parametr. Sklon profilu lze popsat jako úhel, který je svírán s rovnoběžkou střední čáry, 

graficky je zobrazen na obrázku 2.13. Pokud se sklon profilu zprůměruje ve všech bodech 

základního profilu vznikne průměrný sklon. Za pomocí průměrného sklonu lze zjistit 

skutečnou délku profilu. Tu je možné si představit jako délku tvořenou výstupky 

a prohlubněmi roztaženými do jedné úsečky [20]. Ve výsledku to tedy znamená, že čím větší 

je průměrný sklon profilu, tím delší bude skutečná délka profilu oproti základní délce. 

V praxi je tato délka využívána například při povlakování nebo lakování. Zároveň lze podle 

hodnoty průměrného sklonu profilu zjistit, jak moc bude daný povrch odrážet světlo, čím 

bude výsledná hodnota menší, tím bude povrch lesklejší [39]. 

Vztah pro výpočet průměrného kvadratického sklonu posuzovaného profilu (2.1) [37]: 

 

Obr. 2.13 Znázornění sklonu profilu [37]. 

 

𝑃𝛥𝑞, 𝑅𝛥𝑞, 𝑊𝛥𝑞 = √
1

𝑙
∫ (

𝑑

𝑑𝑥
𝑍(𝑥))

2

𝑑𝑥
𝑙

0

 
(

(2.1) 

kde:         𝑙             −              𝑙𝑝, 𝑙𝑟 případně  𝑙𝑤  
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Materiálový poměr profilu (nosný podíl) Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c) 

Nosný podíl je normou definován jako poměr délky materiálu elementů profilu Ml(c) 

na dané úrovní c, k vyhodnocované délce [32]. Grafické znázornění těchto elementů na 

profil drsnosti je na obrázku 2.14. Tento parametr vyjadřuje procentuální podíl délky profilu 

vymezeného rovnoběžkou se střední čárou a vyhodnocované délky. Pokud rovnoběžka leží 

na úrovni nejvyššího vrcholu profilu je hodnota materiálového poměru profilu rovna nule. 

Naopak pokud by rovnoběžka ležela na úrovní dna nejhlubší prohlubně byla by hodnota 

parametru rovna 100 % [39].  

Vztah pro výpočet materiálového poměru profilu (2.2) (Pro základní profil a profil 

vlnitosti je vztah definován obdobně) [37]: 

 

Obr. 2.14 Znázornění elementů profilu Ml(c) na profilu drsnosti [37]. 

 

Křivka materiálového poměru profilu (nosná křivka) Abbott Firestoneova křivka 

Tato křivka představuje materiálový poměr profilu v závislosti na výšce úrovně [32]. 

Je to v podstatě grafické vyjádření nosného podílu popsaného výše, kdy na ose y se nachází 

úroveň výšky c a na ose x se nachází hodnota nosného podílu. Příklad Abbott Firestoneovy 

křivky je možné vidět na obrázku 2.15. V praxi má nosná křivka velké uplatnění při určovaní 

parametrů stratifikovaných povrchů.  

 

Rozdíl výšky úseku profilu Pδc, Rδc, Wδc 

Je to parametr definovaný normou jako svislá vzdálenost mezi úrovněmi dvou úseků 

daného materiálového poměru [32]. Graficky je tento parametr znázorněn na obrázku 2.15. 

Vztah pro výpočet rozdílu výšky úseku profilu pro profil drsnosti (2.3) (Pro základní 

profil a profil vlnitosti je vztah definován obdobně) [37]: 

𝑅𝛿𝑐 = c(Rmr1) − c(Rmr2); Rmr1 < Rmr2 
(

(2.3) 

𝑅𝑚𝑟(𝑐) =
1

𝑙𝑛
∑ 𝑀𝑙(𝑐)𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(

(2.2) 
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Vzájemný materiálový poměr Pmr, Rmr, Wmr 

Jedná se o materiálový poměr určený na úrovni části profilu Rδc, vztažený k úrovni 

C0 [32]. Parametru lze snadno porozumět z obrázku 2.16. 

Vztah pro výpočet vzájemného materiálového poměru (2.4) [39]: 

 

Obr. 2.16 Vzájemný materiálový poměr [37]. 

2.1.3 Parametry normy ČSN EN ISO 13565 

Tyto parametry slouží k vyhodnocování stratifikovaných povrchů na základě Abbott 

Firestoneovy křivky. Stratifikovaný povrch se skládá z kombinace dvou složek. První hrubá 

složka se vyznačuje především hlubokými prohlubněmi. Druhá složka je jemná a skládá se 

zejména z malých plošinek [40]. Tento typ povrchu vzniká po aplikaci dvou obráběcích 

metod za sebou. Většinou jde o hrubování, při kterém vznikne hrubá složka s prohlubněmi. 

Po hrubování následuje dokončování. Při dokončování jsou vrcholy povrchu zredukovány 

na malé plošinky, ale prohlubně pod úrovní povrchu zůstávají zachovány. Tyto povrchy jsou 

často velmi mechanicky namáhány. Vzhledem k jejich schopnosti udržovat mazivo jsou 

 

Obr. 2.15 Rozdíl výšky úseku profilu na profilu drsnosti [37]. 

𝑅𝑚𝑟, 𝑃𝑚𝑟, 𝑊𝑚𝑟 =  𝑅𝑚𝑟, 𝑃𝑚𝑟, 𝑊𝑚𝑟 (𝐶1) (

(2.4) 

𝐶1 = 𝐶0 − 𝑅𝛿𝑐 (𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑃𝛿𝑐, 𝑊𝛿𝑐),  𝐶0 = 𝐶(𝑃𝑚𝑟0, 𝑅𝑚𝑟0, Wmr0) 
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vhodné pro kluzné styky. V praxi se s nimi lze setkat například u honovaných vložek válců 

motorů [42]. 

Pokud by byl tento typ povrchu filtrován za pomocí postupu uvedeném v normě 

ČSN EN ISO 16610-21, docházelo by díky jeho specifické struktuře k velkému 

nežádoucímu zkreslení. Z tohoto důvodu je pro filtrování takovýchto povrchů v normě 

ČSN EN ISO 13565-1 uvedený specifický postup, při kterém jsou z procesu filtrace 

vypuštěny prohlubně profilu [40].  

Pro získání parametrů z lineárního vyjádření křivky materiálového poměru je nutné 

postupovat dle návodu uvedeném v normě ČSN EN ISO 13565-2 [41]. Na křivku 

materiálového poměru tzv. Abbottovu křivku sestrojenou na základě získaného profilu 

drsnosti se nejdříve vynese náhradní přímka. Náhradní přímka se stanovuje prostřednictvím 

sečny, která má délku 40 % materiálového poměru a leží ve střední oblasti Abbottovy křivky 

v části s nejmenším sklonem. Pokud existuje více částí se stejným nejmenším sklonem, zvolí 

se ta část, která je první od výchozího bodu, tedy bodu, kde se Mr = 0 %. Výsledná náhradní 

křivka se pro tuto oblast vypočítá za pomocí metody nejmenších čtverců [41]. 

Jak je možné vidět na obrázku 2.17, protíná náhradní přímka úsečky vycházející 

z bodu Mr = 0% a Mr = 100% ve dvou bodech. Těmito body jsou pak vedeny dvě 

rovnoběžky s osou x. Pás bez vrcholů a prohlubní vytyčený právě těmito rovnoběžkami se 

nazývá jádro profilu drsnosti. Svislá vzdálenost mezi těmito rovnoběžkami určuje hloubku 

jádra drsnosti Rk a jejich průsečíky s Abbottovou křivkou definují materiálové podíly Mr1 

a Mr2 [41]. 

 

Obr. 2.17 Profil drsnosti a z něj vycházející Abbott Firestoneova křivka [37]. 

Velikost plochy Abottovy křivky nad rovnoběžkou ohraničující horní část jádra profilu 

odpovídá velikosti plochy výstupku přesahující jádro profilu. Velikost plochy mimo 

Abbottovu křivku pod rovnoběžkou ohraničující dolní část jádra profilu odpovídá velikosti 

prohlubní pod dolní hranou jádra profilu. Velikost parametru redukované výšky vrcholků 

Rpk odpovídá výšce pravoúhlého trojúhelníka sestrojeného na základně tvořené úsečkou 

Mr = 0 % a Mr1, jehož obsah se rovná právě obsahu plochy výstupků přesahujících jádro 
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profilu [41]. Výsledná hodnota Rpk udává, jak velké bude opotřebení a úbytek materiálu 

z povrchu při uvedení součásti do provozu. Příliš velká hodnota Rpk může ovlivnit výkon 

a životnost součásti [43]. U redukované hloubky prohlubní Rvk se postupuje obdobně s tím 

rozdílem, že základnou pravoúhlého trojúhelníka pro zjištění výšky Rvk je úsečka dána 

hodnotami Mr2 a Mr = 100 % [41]. Velikost hodnoty Rvk definuje schopnost povrchu 

zadržovat mazivo [43]. Grafické znázornění pravoúhlých trojúhelníků a vynesených 

parametrů Rpk a Rvk lze vidět na obrázku 2.17. V praxi slouží výše uvedené parametry 

k analýze chování velmi namáhaných povrch, ke stanovení tření a odolnosti proti opotřebení 

[37]. 

Třetí část normy je označena jako ČSN EN ISO 13565-3 a je založena na určování 

výškových parametrů z lineární oblasti pravděpodobnostní křivky materiálu. Ta je podle 

definice uvedené v normě definovaná jako křivka představující materiálový poměr, kde 

poměr délky profilu materiálu je vyjádřen jako Gaussova pravděpodobnost v hodnotách 

směrodatné odchylky vynesených lineárně na vodorovné ose [42]. Důležitý předpoklad pro 

stanovení parametrů je stratifikovaný povrch, který se stejně jako v druhé části normy musí 

skládat ze dvou vertikálních složek, a to prohlubní a malých plošinek [40]. Tato norma 

rozlišuje dvě sady po třech parametrech. První sada je založena na profilu drsnosti 

vypočítaném podle první části normy a druhá sada vychází ze základního profilu. 

 

Obr. 2.18 Pravděpodobnostní křivka materiálu se znázorněnými parametry Rpq, Rmq, Rvq [44]. 

 

První parametr je označován Rpq (Ppq) a je definován jako sklon regresní přímky 

vedené oblastí plošinek [42]. Druhý parametr značený Rvq (Pvq) je také sklon regresní 

přímky, ovšem vedené oblastí prohlubní [42]. Třetí parametr Rmq (Pmq) je určen relativním 

materiálovým poměrem v místě průsečíku oblastí plošinek a prohlubní, tedy v místě, kde se 

protínají regresní přímky parametrů Rpq a Rvq [42]. Všechny tři parametry jsou graficky 

znázorněny na obrázku 2.18. 

Stejně tak jako parametry získané z druhé části normy, tak i tyto parametry slouží 

k zjištění tribologických charakteristik povrchu, tedy odolnosti vůči opotřebení, schopnosti 

mazání a vlivu tření [44]. 
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2.1.4 Parametry Motif (ČSN EN ISO 12085) 

Tato metoda byla navržena v sedmdesátých letech ve Francii. Hlavním představitelem 

této metody byl profesor Biele, který implementoval tento systém parametrů do automobilky 

Peugeot [43]. Základem metody jsou prvky motif. Motif je normou popsán jako část 

základního profilu mezi dvěma nejvyššími výstupky, které nemusí být vzájemně přilehlé 

[45]. Právě to, že jsou parametry drsnosti i vlnitosti vyhodnocovány ze základního profilu 

patří mezi velké výhody metody motif.  

Parametry drsnosti 

Motif drsnosti je charakterizován délkou ARi, dvěma prohlubněmi Hj a Hj+1 

a T charakteristikou, která představuje tu menší z hloubek Hj a Hj+1. Graficky je motif 

drsnosti zobrazen na obrázku 2.19. 

 

Obr. 2.19 Motif drsnosti [37]. 

Průměrná rozteč prvků motif drsnosti AR 

Hodnota parametru reprezentuje aritmetický průměr délek ARi prvků motif drsnosti 

v rozsahu vyhodnocované délky [45]. Délky ARi jsou ukázány na obrázku 2.20. 

Vztah pro výpočet průměrné rozteče prvků motif drsnosti (2.5) [45]: 

 

Obr. 2.20 Profil drsnosti s naznačenými parametry podle metody motif [47]. 

𝐴𝑅 =
1

𝑛
∑ 𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.5) 
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Průměrná hloubka prvků motif drsnosti R 

Jde o aritmetický průměr hloubek Hj prvků motif drsnosti v rozsahu vyhodnocované 

délky [45]. Prvky Hj lze vidět na obrázku 2.20. 

Vztah pro výpočet průměrné hloubky prvků motif drsnosti (2.6) [45]: 

 

Největší hloubka profilu nerovnosti Rx 

Jedná se o největší hloubku Hj na vyhodnocované délce [45]. 

Největší hloubku profilu nerovnosti lze zjistit podle vztahu (2.7) [45]: 

Parametry vlnitosti 

Aby bylo možné určit motif vlnitosti, je nutné si jako první definovat horní obálku 

základního profilu. Horní obálka je soubor přímek spojujících nejvyšší body výstupku 

základního profilu po stanoveném omezení vrcholů [45]. Motif vlnitosti je z horní obálky 

určen stejně jako motif drsnosti ze základního profilu. Charakterizován je také obdobně jen 

s úpravou označení. Délka motifu vlnitosti se značí AWi, prohlubně Hwj, Hwj+1 a označení 

rozměru T zůstává stejné [45]. 

 

Průměrná rozteč prvků motif vlnitosti AW 

Je to aritmetický průměr délek AWi prvků motif vlnitosti v rozsahu vyhodnocované 

délky [45]. Délka AWi je zobrazena na obrázku číslo 2.21. 

Vztah pro výpočet průměrné rozteče prvků motif vlnitosti (2.8) [45]: 

Průměrná hloubka prvků motif vlnitosti W 

Tento parametr je definován jako aritmetický průměr hloubek Hwj prvků motif 

vlnitosti v rozsahu vyhodnocované délky [45]. 

Vztah pro výpočet průměrné hloubky prvků motif vlnitosti (2.9) [45]: 

𝑅 =
1

𝑚
∑ 𝐻𝑗

𝑚

𝑗=1

 (2.6) 

𝑅𝑥 = 𝑚𝑎𝑥[𝐻𝑗 , 𝑗 ∈ < 1, 𝑚 >] (2.7) 

𝐴𝑊 =
1

𝑛
∑ 𝐴𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.8) 

kde:        𝑛             −              celkový počet délek na vyhodnocované délce            
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Největší hloubka vlnitosti Wx 

Jedná se o největší hloubku HWj v rozsahu vyhodnocované délky [45]. Znázornění 

parametru Wx je možné vidět na obrázku 2.21. 

Vztah pro výpočet největší hloubky vlnitosti (2.10) [45]: 

Celková hloubka vlnitosti Wte 

Jde o kolmou vzdálenost vůči obecnému směru základního profilu mezi nejnižším a 

nejvyšším bodem horní obálky, viz obrázek 2.21 [45]. 

 

Obr. 2.21 Profil vlnitost s naznačenými parametry podle metody motif [45]. 

 

2.2 Plošná metoda a parametry 

První pokusy o popsání povrchu ve třech dimenzích jsou známy již od roku 1980. V té 

době se řada výzkumných týmů pokoušela jako první přijít s vlastním návrhem 3D systému 

pro měření povrchu. Za ten skutečně první je považován 3D systém vytvořený J.P.B 

Williamsonem. Ten sice vyvolal zájem ve vědeckých kruzích, ale v praxi se neujal. Až 

v roce 1990 se objevily první komerční systémy na snímání povrchu ve 3D. Firma Taylor 

Hobson představila 3D systém na měření povrchu za pomocí dotykového hrotu, ve kterém 

použila software, který byl již dřív vyvinut skupinou z univerzity v Coventry. O své 

prvenství se firma Taylor Hobson pře se systémem firmy Somicronic, který byl tou dobou 

𝑊 =
1

𝑚
∑ 𝐻𝑊𝑗

𝑚

𝑖=1

 (2.9) 

kde:        𝑚             −              počet hodnot HWj           

𝑊𝑥 = 𝑚𝑎𝑥[𝐻𝑊𝑗 , 𝑗 ∈ < 1, 𝑚 >] (2.10) 
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jako prototyp dodán univerzitě École centrale de Lyon [48]. Od té doby prošla plošná metoda 

snímání a vyhodnocování povrchu velkým vývojem a v dnešní době přebírá pozici 

profilovému měření. 

 Plošná analýza povrchu přináší oproti té profilové mnoho výhod. Při plošném snímání 

není snímán jen jeden profil v jednom určitém směru, ale celá oblast, která je poté převedena 

v trojrozměrnou topografickou mapu povrchu materiálu. Za pomocí této mapy lze získat 

komplexní informace o povrchu v kterémkoliv směru je potřeba. Další podstatný rozdíl mezi 

plošnou a profilovou metodou je ten, že na rozdíl od profilových parametrů se ty plošné 

nerozlišují na tři základní druhy parametrů v závislosti na profilu (základní, drsnosti, 

vlnitosti) [49]. Plošné parametry jsou normou ČSN EN ISO 25178-2 rozděleny pouze na 

dvě hlavní skupiny, a to na parametry pole a parametry prvku, přičemž parametry pole jsou 

vyhodnocovány z celé měřené oblasti povrchu a parametry prvku jen ze stanovené 

podmnožiny topografických prvků [50]. 

 

2.2.1 Filtrace plochy 

Pro filtrování plochy jsou normou ČSN EN ISO 25178-2 definované S a L filtry 

a F-operátor. S filtr je definován jako filtr, který z povrchu odstraní malou laterální stupnici, 

tedy nejmenší nerovnosti s nejkratší vlnovou délkou [50]. V praxi to znamená například šum 

vzniklý při měření [49]. L filtr naopak odstraňuje velkou laterální stupnici, tedy ty největší 

prvky s nejdelší vlnovou délkou. F-operátor má za úkol vyloučit nominální tvar, čehož je 

obvykle docíleno za pomocí metody nejmenších čtverců [50]. Filtry jsou u plošné metody 

řízeny indexem vnořením. Ten si lze představit podobně jako hodnotu cut-off u profilových 

filtrů. U Gaussových filtrů určuje index vnoření stejně jako hodnota cut-off vlnovou délku 

[51]. Norma ČSN EN ISO 16610-1 však definuje řadu jiných druhů filtrů, například spline 

filtr, wavelets filtry, morfologické filtry a podobně, přičemž u každého z těchto filtrů je 

uveden vlastní index vnoření [52]. Výsledný povrch tedy velmi závisí na použitých filtrech, 

operátorech a jejich indexech vnoření. Z tohoto důvodu je nutné tyto informace o filtrování 

uvádět. 

Základem pro vyhodnocování plošných parametrů je scale-limited surface. Český 

překlad uvedený v normě [50] zní omezení stupnice povrchu. Z mého pohledu je tento název 

zavádějící a těžko uchopitelný. Raději bych zvolil jiný název například povrch omezený 

stupnicí, ale v této diplomové práci budu respektovat překlad uvedený v normě. Existují dvě 

omezení stupnice povrchu a to S-F a S-L. Každý z těchto povrchů vznikne po aplikaci 

kombinace S filtru, L filtru a F-operátoru. Základem pro obě omezení stupnice povrchu je 

primární povrch, který vznikne po aplikaci S filtru na naměřený povrch. Z primárního 

povrchu je za pomocí F-operátoru vyloučen vliv nominálního tvaru a tím vznikne 

S-F povrch. Poslední S-L povrch se získá aplikací L filtru na S-F povrch [50]. Postup 

filtrování plochy lze vidět na obrázku 2.22.  
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2.2.2 Vývoj plošných parametrů 

První důležitý milník v oblasti plošných parametrů byl Evropský projekt Kena Stouta 

z univerzity v Birminghamu. Tento projekt zakončil publikováním tzv. modré knihy 

s názvem Development of methods for the characterisation of roughness in three 

dimensions. V té mimo jiné definoval 14 základních plošných parametrů, které pojmenoval 

jako Birminghamovy. Poté, co byla tato kniha zveřejněna, započala Mezinárodní organizace 

pro normalizaci práci na uvedení těchto parametrů do norem. Brzy se ale zjistilo, že je 

potřeba udělat další výzkum pro stanovení stability výsledků při vyhodnocování a možnosti 

zapojení těchto parametrů do průmyslu. Z tohoto důvodu vznikl v roce 1998 nový projekt 

s názvem SURFSTAND. Tento projekt, do kterého se zapojila řada univerzit 

a průmyslových firem, fungoval pod vedením Liama Blunta z univerzity v Huddersfieldu až 

do roku 2001. V tomto roce projekt vyvrcholil vydáním tzv. zelené knihy Advanced 

techniques for assessment surface topography. Právě tato kniha posloužila jako základ pro 

normy definující plošné parametry [49, 53]. 

 

2.2.3 Parametry pole 

Parametry pole se skládají ze dvou podskupin a to S-parametrů a V-parametrů. 

S-parametry popisují povrch na základě amplitudy i rozteče struktury povrchu. V-parametry 

poskytují stěžejní objemové informace získané z křivky materiálového poměru [54]. 

S-parametry 

S-parametry se dále dělí na výškové, prostorové, hybridní a smíšené. Velká řada 

z těchto parametrů nalezla svůj základ u profilových parametrů a odpovídá tomu i jejich 

název například Rsk a Ssk [49]. 

Základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu Sq 

Parametr Sq je definován jako vymezení průměrné hodnoty čtverce hodnot koordinace 

uvnitř plochy definice (A) [50]. Matematický základ má parametr Sq stejný jako profilový 

parametr Rq a jeho vlastnosti jsou taky podobné. I přes to, že hodnota koordinace je 

umocněna na druhou (na obrázku 2.23 lze vidět výrazně vyšší vrcholy), tak parametr není 

příliš ovlivněn škrábanci, nečistotami nebo šumem z měření. Získané výsledky jsou tím 

pádem statisticky stabilní a z tohoto důvodu je podobně jako parametr Rq velice rozšířen 

a používán [37, 48]. 

 

Obr. 2.22 Postup při filtrování plochy povrchu [37]. 
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Vztah pro výpočet parametru Sq (2.11) [50]: 

 

Aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu Sa 

Parametr je normou definovaný jako aritmetický průměr absolutních hodnot 

koordinace uvnitř určené plochy (A) [50]. Je to ekvivalent k profilovému parametru Ra. 

Parametr Sa má podobné vlastnosti jako parametr Sq. Navzdory tomu není parametr Sa tak 

často používán. Jak lze vidět na obrázku 2.23, díky aritmetickému průměru hodnot 

koordinace nedojde k tak velkému zvýraznění prohlubní a píků, jako tomu je u parametru 

Sq, čímž může dojít k velkému zkreslení povrchu. 

Vztah pro výpočet parametru Sa (2.12) [50]: 

 

Obr. 2.23 Znázornění parametrů Sq a Sa [45]. 

Šikmost omezené stupnice povrchu Ssk 

Podle definice se jedná o kvocient průměrné hodnoty koordinační krychle a hodnot 

a krychle Sq uvnitř určené plochy (A) [50]. Vlastnosti parametru odpovídají vlastnostem 

jeho profilového ekvivalentu. Parametr slouží k určení symetrie topografie povrchu ve 

směru osy z. Hodnoty parametru mohou být kladné i záporné. Pro povrchy s normálním 

rozdělením výšky, tedy symetrické povrchy, nabývá šikmost hodnoty nula. Pokud je hodnota 

záporná, znamená to, že objem povrchu je vychýlen nad střední rovinu povrchu. Jinak 

řečeno, povrch je složen z úzkých hlubokých údolí a širokých zaoblených píků. Naopak 

pokud je hodnota kladná nachází se větší část objemu povrchu pod střední rovinou. Takový 

povrch je složen z ostrých píků a širokých údolí. Příklady povrchů pro různé hodnoty 

šikmosti jsou zobrazeny na obrázku 2.24. Často se lze setkat s grafickým zobrazením 

𝑆𝑞 = √
1

𝐴
∬ 𝑧2(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

 (2.11) 

𝑆𝑞 =
1

𝐴
∫|𝑧(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

 (2.12) 
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špičatosti na křivce rozložení amplitudy, viz obrázek 2.24. Tato křivka již byla popsána 

v kapitole 2.1.2 u profilového parametru Rsk. Velkou hodnotu parametru šikmosti vykazují 

například slinuté povrchy nebo povrchy u litin [55, 48]. V praxi se za pomocí parametru 

šikmosti určují tribologické vlastnosti povrchu jako je schopnost retence maziva nebo 

odolnost vůči opotřebení. 

Vztah pro výpočet parametru Ssk (2.14) [50]: 

 

Obr. 2.24 Šikmost omezené stupnice povrchu [37]. 

Špičatost omezené stupnice povrchu Sku 

Normou je tento parametr definován jako kvocient průměrné čtvrté mocniny hodnoty 

koordinace a hodnoty čtvrté mocniny Sq uvnitř určené plochy (A) [50]. I tento parametr má 

svůj ekvivalent, a to profilový parametr Rku. Jeho vlastnosti jsou velice podobné. Parametr 

slouží jako měřítko rozložení výšky a ostrosti povrchu. Hodnota parametru je vždy kladná. 

Povrch s normálním rozdělením výšky bude dosahovat hodnoty parametru Sku rovné třem. 

Hodnota nad tři značí špičatý povrch a pod tři hrbolatý povrch [55]. Pro lepší představu jsou 

tyto povrchy znázorněny na obrázku 2.25. Podobně jako u parametru Ssk i zde se lze často 

setkat s grafickým vyjádřením parametru na křivce rozložení amplitudy. Parametr je vhodný 

k analýze kontaktních ploch například po honování [48].  

Vztah pro výpočet parametru Sku (2.13) [50]: 

𝑆𝑠𝑘 =
1

𝑆𝑞
3

[
1

𝐴
∬ 𝑧3

𝐴

(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦] (2.14) 

𝑆𝑘𝑢 =
1

𝑆𝑞
4

[
1

𝐴
∬ 𝑧4

𝐴

(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦] (2.13) 
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Obr. 2.25 Znázornění špičatosti omezené stupnice povrchu [37]. 

Maximální výška píku omezené stupnice povrchu Sp 

Opět se jedná původně o profilový parametr Rp, který byl převeden do tří rozměrů. 

Normou je definován jako největší hodnota výšky píku uvnitř určené plochy [50]. Pro lepší 

představu je parametr znázorněn na obrázku 2.26. 

Vztah pro výpočet parametru Sp (2.14) [37]: 

Maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu Sv 

Parametr určuje velikost nejhlubší prohlubně na měřeném povrchu [50]. Jedná se o 

plošný ekvivalent parametru Rv. Zatímco hodnota prametru Sp je vždy kladná, tak hodnota 

parametru Sv bude vždy záporná, z tohoto důvodu je vztah pro výpočet parametru uveden 

v absolutní hodnotě. Graficky je parametr znázorněn na obrázku 2.26. 

Vztah pro výpočet parametru Sv (2.15) [37]: 

𝑆𝑝 = max (𝑍(𝑥, 𝑦)) (2.14) 

𝑆𝑣 = |min (𝑍(𝑥, 𝑦)| (2.15) 
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Obr. 2.26 Znázornění parametrů Sp, Sv a Sz [37]. 

Maximální výška omezené stupnice povrchu Sz 

Jde o součet maximální hodnoty výšky píku a maximální hodnoty hloubky prohlubně 

uvnitř určené plochy [50]. Profilový ekvivalent tohoto parametru se nazývá největší výška 

profilu. Vzhledem k tomu, že je tento parametr citlivý na izolované píky nebo prohlubně, je 

vhodný pro kontrolu povrchu z hlediska chyb materiálu nebo výroby [55]. Parametr Sz je 

graficky znázorněn na obrázku 2.26. 

Vztah pro výpočet parametru Sp (2.16) [37]: 

Délka autokorelace Sal 

Základem parametru Sal je autokorelační funkce tzv. ACF. Tu lze popsat jako korelaci 

mezi povrchem a tím samým povrchem přeneseným o (𝑡𝑥, 𝑡𝑦), které jsou dané vztahem 

(2.17) [49]: 

Samotný parametr je poté normou definován jako horizontální vzdálenost fACF(tx,ty), 

u které dochází k nejrychlejšímu rozpadu specifikované hodnoty s, 0 ≤ s < 1 [49, 50]. Pokud 

není určeno jinak, je normou [51] stanovena hodnota s jako 0,2. Parametr se vyhodnocuje 

za pomocí autokorelačního píku, u kterého se zkoumá nejkratší horizontální vzdálenost od 

centra po perimetr ve výšce s. Tato délka poté představuje nejrychlejší pokles autokorelační 

𝑆𝑧 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑣 (2.16) 

𝐴𝐶𝐹(𝑡𝑥, 𝑡𝑦) =
∬ 𝑧(𝑥, 𝑦)𝑧(𝑥 − 𝑡𝑥, 𝑦 − 𝑡𝑦)𝑑𝑦𝑑𝑦

𝐴

∬ 𝑧(𝑥, 𝑦)𝑧(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐴

 (2.17) 
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funkce na úroveň s tedy 0,2 [49]. Autokorelační pík se zvýrazněnou úrovní s a s naznačením 

parametru Sal je znázorněn na obrázku 2.27. Pro anizotropní povrchy, tedy povrchy mající 

různé vlastnosti v závislosti na zvoleném směru, je parametr Sal směrem k stopě textury 

povrchu kolmý. Pokud je hodnota parametru velká, znamená to, že povrch je složen 

převážně z prostorových složek s dlouhou vlnovou délkou. Pokud je hodnota parametru 

malá, jsou složky povrchu tvořeny krátkou vlnovou délkou. 

Pro výpočet parametru Sal je v normě definován vztah (2.18) [50] 

 

Obr. 2.27 a) Autokorelační pík, b) nejdelší a nejkratší vzdálenost od centra píku po jeho perimetr [55]. 

Poměr aspektu textury Str 

Poměr aspektu textury je normou definován jako poměr horizontální vzdálenosti 

fACF(tx,ty), u které dochází k nejrychlejšímu rozpadu specifikované hodnoty s vzhledem 

k horizontální vzdálenosti fACF(tx,ty), která má nejpomalejší rozpad k s, 0 ≤ s < 1 [50]. 

V podstatě se jedná o poměr nejkratší horizontální vzdálenosti od centra píku po jeho 

perimetr (vzdálenosti určující parametr Sal) a nejdelší horizontální vzdálenosti od centra 

píku po perimetr, viz obrázek 2.27. Stejně jako u parametru Sal je normou [51] pro většinu 

povrchů předepsána hodnota s 0,2. Parametr Str je velmi důležitý, jelikož umožňuje hodnotit 

míru izotropie povrchu. Ta se určuje podle výsledné hodnoty, která může nabývat velikosti 

nula až jedna. Čím blíž je výsledek hodnotě jedna (Str > 0,5), tím víc je povrch izotropní. To 

znamená, že ve všech směrech má stejné vlastnosti. Naopak čím víc se výsledná hodnota 

blíží nule (Str < 0,3), tím víc je povrch anizotropní. Anizotropní povrch má orientovanou 

nebo periodickou texturu a z tohoto důvodu má v různých směrech odlišné vlastnosti. 

S takovým povrchem se lze často setkat po aplikaci výrobního procesu například frézování. 

V praxi je možné tento parametr využít například pro analýzu chvění nebo vibrací 

obráběcích strojů [48, 54, 55].  

𝑆𝑎𝑙 = 𝑚𝑖𝑛
tx , ty ∈ R

 

 √𝑡𝑥
2 + 𝑡𝑦

2 
(2.18) 

kde:                         𝑅     =         {(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦): 𝑓𝐴𝐶𝐹(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦) ≤ 𝑠} 
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Pro výpočet poměru aspektu textury je v normě definován výpočetní vztah (2.19) [50]: 

 

Směr textury omezené stupnice povrchu Std 

Jako základ pro vyhodnocení parametru slouží Fourierovo spektrum, které se získá 

Fourierovou transformací. Fourierova transformace je operátor, který umožňuje 

transformaci omezené stupnice povrchu do Fourierova prostoru. Pro určení parametru Std je 

potřeba získat úhlové spektrum. Toho se docílí integrováním Fourierova spektra do 

polárních souřadnic [56]. Úhlové spektrum se značí fAPS a je definováno jako silové 

spektrum pro daný směr s ohledem na specifikovaný směr θ v rovině určené plochy [50]. 

Úhlové spektrum bývá zobrazeno jako půlkruhový graf, viz obrázek 2.28. Kladná osa x 

představuje nulový úhel, přičemž úhel θ nabývá kladných hodnot proti směru hodinových 

ručiček. Za pomocí půlkruhového grafu úhlového spektra je možné zjistit směr orientované 

textury povrchu [56]. 

Normou je parametr definován jako úhel s ohledem na specifikovaný směr θ absolutní 

minimální hodnoty úhlového spektra [50]. V této definici se ale nachází chyba, jelikož se 

nejedná o absolutní minimální hodnotu, ale o absolutní maximální hodnotu úhlového 

spektra. Jinak řečeno, parametr Std představuje velikost úhlu, pod který spadá maximální 

hodnota úhlového spektra a tím určuje směr hlavní textury povrchu [56]. Zvolení vhodného 

směru textury může být důležité například u těsnících ploch, kde i malá změna směru textury 

může vyvolat zhoršení těsnících schopností [49]. 

  

Obr. 2.28 Omezení stupnice povrchu s vyjádřeným směrem textury na půlkruhovém grafu [37]. 

 

𝑆𝑡𝑟 =

 
𝑚𝑖𝑛
 tx , ty ∈ R

 √𝑡𝑥
2 + 𝑡𝑦

2

𝑚𝑎𝑥
tx , ty ∈ Q

 

 √𝑡𝑥
2 + 𝑡𝑦

2
 (2.18) 

kde:                        𝑅     =         {(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦): 𝑓𝐴𝐶𝐹 (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦) ≤ 𝑠} 

                                              𝑄     =         {(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦): 𝑓𝐴𝐶𝐹 (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦) ≤ 𝑎} 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 46 

Základ průměrného čtverce gradientu omezené stupnicí povrchu Sdq 

Parametr je normou popsán jako základ průměrného čtverce povrchu gradientu uvnitř 

určené plochy (A) omezené stupnicí povrchu [50]. Jedná se o plošné rozšíření profilového 

parametru RΔq. Gradient omezené stupnice povrchu je určen pro osu x a y místními 

gradienty vektoru ve tvaru 𝜕z/𝜕x a 𝜕z/𝜕y [55]. Gradient pro celou omezenou stupnici 
povrchu je dán vztahem (2.19) [50]. Výsledná hodnota parametru určuje míru sklonu 
povrchu. Pokud by jeho hodnota byla rovná nule, jednalo by se o naprosto rovný 
povrch. S rostoucí hodnotou parametru roste i sklon povrchu. Parametr je vhodný 
k zhodnocení těsnících schopností povrchu. 

Poměr rozvinuté mezifázové plochy omezené stupnicí povrchu Sdr 

V normě lze najít definici popisující parametr jako poměr přírůstku mezifázové plochy 

omezené stupnice povrchu uvnitř určené plochy (A) v rozsahu určené plochy [50]. Parametr 

porovnává velikost plochy povrchu omezené stupnice v rozvinutém stavu s velikostí plochy 

průmětu stejné části povrchu, viz obrázek 2.29. Velikost rozvinuté plochy je vždy větší než 

velikost průmětu plochy. Výsledná hodnota parametru ukazuje přebytek rozvinuté plochy. 

Obvykle se parametr vyjadřuje v procentech, ale může být i bezrozměrný. Vzhledem k tomu, 

že většina povrchů je převážně rovinných, pohybuje se velikost parametru v rozmezí 0 až 

10 %. Parametr slouží jako ukazatel prostorové složitosti textury povrchu. Díky tomu lze 

využít k rozlišení parametrů se stejnou hodnotou parametru Sa. Své uplatnění také najde při 

analýze povrchu před povlakováním nebo při určování vhodnosti povrchu pro mazání 

[49, 55].  

Vztah pro výpočet parametr Sdr (2.20) [50]: 

 

Obr. 2.29 Omezení stupnice povrchu s vyjádřeným směrem textury na půlkruhovém grafu [37]. 

𝑆𝑑𝑞 = √
1

𝐴
∬ [(

𝜕𝑧(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑧(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)

2

] 𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

 (2.19) 

𝑆𝑑𝑟 =
1

𝐴
[∬ (√[1 + (

𝜕𝑧(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑧(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)

2

] − 1)
𝐴

] (2.20) 
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V – parametry 

V – parametry neboli funkční a související parametry jsou určené k posuzování 

topografických vlastností povrchu za pomocí analýzy objemu materiálu a neplatného 

objemu (objem tvořený prázdným prostorem mezi texturou povrchu) omezené stupnice 

povrchu. V – parametry jsou rozděleny do čtyř podskupin na parametry plošné, neplatného 

objemu, objemu materiálu a ostatní [54]. Samotné parametry v těchto skupinách jsou 

vztaženy ke třem pásmům, která jsou rozdělena podle výšky na křivce materiálového 

poměru. Nejvyšší je pásmo píku. U tohoto pásma dochází k nejrychlejšímu opotřebení 

a úbytku materiálu. Děje se tak již při počátečním uvedení součásti do provozu. Prostřední 

je pásmo jádra. Jedná se o pásmo, které je postupně opotřebováváno po celou dobu životnosti 

součásti. Nejníž se nachází pásmo údolí, které určuje schopnost povrchu zadržovat mazivo 

nebo jiné tekutiny [48, 54]. 

První skupina V-parametrů se nazývá plošná. Přehled všech parametrů patřících do 

této skupiny včetně jejich definic je uveden v tabulce číslo 2.1. Všechny parametry z této 

skupiny mají své profilové ekvivalenty vycházející z norem ČSN EN ISO 13565-2 

a ČSN EN ISO 13565-3. Parametry z plošné skupiny slouží k popisu vlastností 

stratifikovaných povrchů, tedy povrchů používaných především u mechanicky velmi 

zatěžovaných součástí v automobilovém průmyslu například u válců motorů. Parametry Sk, 

Spk, Svk, Smr1 a Smr2 jsou vyhodnocovány na základě křivky poměru materiálu plochy 

(neboli Abott-Firestoneovy křivky plochy) získané z omezené stupnice povrchu za využití 

robustního Gaussova filtru [55, 56]. Postup vyhodnocování parametrů je totožný jako 

u profilových parametrů a lineární křivky materiálového poměru a je uveden v kapitole 

2.1.3. Graficky jsou výše uvedené parametry zobrazeny na obrázku 2.30. 

Parametry Spq, Svq, Smq vychází z křivky pravděpodobnosti plochy materiálu [50]. 

Jejich určení opět odpovídá postupům uvedených u parametrů pravděpodobnostní křivky 

materiálu v kapitole 2.1.3. 

 

 

Obr. 2.30 Abott-Firestoneova křivka určená z plochy a znázornění parametrů Spk, Sk, 

 Svk, Smr1 a Smr2 [37]. 
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Neplatný objem Vv(p) 

Norma tento parametr definuje jako objem neplatné jednotkové plochy v daném 

poměru materiálu vypočtený z poměru materiálu plochy křivky [50].  V podstatě se jedná 

o neplatný objem vztažený na jednotku plochy pro danou úroveň materiálového poměru 

plochy. Materiálový poměr plochy označený písmenem p je získán z křivky poměru 

materiálu plochy. Samotný parametr je vypočítán integrováním objemu zespod ohraničeným 

povrchem a z vrchu horizontální rovinou ve výšce c, která je daná poměrem materiálu 

mr = p, jedná se tedy o opačný poměr plochy materiálu omezené stupnice povrchu značený 

jako Smc(mr) = Smc(p) [50, 56]. Pro výpočet neplatného objemu je v normě uveden vztah 

2.21 [50]. Konstanta K uvedená ve zmíněném vztahu slouží k přepočtu objemu do 

požadovaných jednotek. Výsledná hodnota může být uvedena například v [μm3/mm2], 

[ml/m2] nebo graficky zobrazena na křivce poměru materiálu plochy, viz obrázek 2.31. 

Z obrázku jde snadno vyčíst, že pokud by se hodnota poměru materiálu p rovnala 100 %, tak 

by byla velikost neplatného objemu rovná nule. Naopak, pokud by se p rovnala 0 %, velikost 

neplatného objemu by byla maximální [55, 56]. 

Tab. 2.1 Přehled plošných parametrů včetně jejich definic. [50] 

Název parametru Definice 

Výška jádra Sk 
Vzdálenost mezi nejvyšší a nejnižší úrovní 

povrchu jádra. 

Redukovaná výška píku Spk 
Průměrná výška vystupujících píků nad povrch 

jádra. 

Redukovaná hloubka údolí Svk 
Průměrná hloubka vystupujících údolí pod povrch 

jádra. 

Poměr materiálu Smr1 

Poměr plochy materiálu v průsečíku přímky, která 

odděluje vystupující vrchy od jádra povrchu 

k ploše hodnocení. 

Poměr materiálu Smr2 

Poměr plochy řezu materiálu vymezený přímkou, 

která odděluje vystupující údolí od jádra povrchu, 

k hodnocené ploše. 

Základ průměrné úchylky čtverců plošiny 

Spq 

Sklon lineární regrese provedený přes oblast 

údolí. 

Základ průměrné úchylky čtverců údolí Svq 
Sklon lineární regrese provedený přes oblast 

plošiny. 

Poměr materiálu Smq 
Poměr materiálu plochy v průsečíku plošina-

údolí. 

𝑉𝑣(𝑝) =
𝐾

100%
∫ [𝑆𝑚𝑐(𝑝) − 𝑆𝑚𝑐(𝑞)]𝑑𝑞

100%

𝑝

 (2.21) 
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Obr. 2.31 Parametr neplatného objemu Vv a parametr objemu materiálu Vm [55]. 

. 

Objem materiálu Vm(p) 

Jde o objem materiálu vztažený na jednotku plochy pro danou úroveň materiálového 

poměru plochy p = mr. Výpočetní vztah (2.22) vypadá velmi podobně jako u neplatného 

objemu s tím rozdílem, že integrovaný objem je z vrchu ohraničen povrchem a zespod 

horizontální rovinou ve výšce c, která je opět daná Smc(mr) = Smc(p) [56]. Graficky je 

objem materiálu zobrazen na obrázku 2.31. 

 

Neplatný objem údolí omezené stupnice povrchu Vvv 

V normě je tento parametr definován jako objem údolí a poměru materiálu p [50]. Jde 

o parametr neplatného objemu, u kterého je normou ČSN EN ISO 25178-3 definovaný 

materiálový poměr mr = p. Výchozí hodnota tohoto poměru je stanovena na p = 80 % [51]. 

Graficky je parametr znázorněn na obrázku 2.32. 

Pro výpočet parametru Vvv platí jednoduchý vztah (2.23) [50]:  

Neplatný objem jádra omezené stupnice povrchu Vvc 

Parametr Vvc je určen rozdílem v neplatném objemu mezi poměrem materiálu mr1 = p 

a mr2 = q [50]. Výchozí hodnoty pro poměry materiálu jsou opět uvedeny v normě 

ČSN EN ISO 25178-3. Pro poměr p je to hodnota 10 % a pro poměr q 80 %. Parametr 

neplatného objemu jádra je zobrazen na obrázku 2.32. 

𝑉𝑚(𝑝) =
𝐾

100%
∫[𝑆𝑚𝑐(𝑝) − 𝑆𝑚𝑐(𝑞)]𝑑𝑞

𝑝

0%

 (2.22) 

𝑉𝑣𝑣 = 𝑉𝑣(𝑝) (2.23) 
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Výpočet parametru lze provést za pomocí vztahu (2.24) [50]: 

Parametr Vvv určuje schopnost povrchu zadržovat mazivo [48]. Společně 

s parametrem Vvc představují objem, který je povrch schopný pojmout pro určité rozmezí 

materiálového poměru. Tato informace je důležitá pro správné nastavení různých procesů 

například mazaní nebo povlakování [55]. 

Pík objemu materiálu omezené stupnicí povrchu Vmp 

Tento parametr určuje objem materiálu na dané úrovni materiálového poměru mr = p 

[50]. Výchozí hodnota p je stanovena normou a činí 10 % [51]. Určený objem představuje 

materiál, který se nachází na vrcholech povrchu. Při uvedení součásti do provozu je právě 

tento objem materiálu z povrchu opotřebován jako první. Podle velikosti výsledné hodnoty 

parametru lze tedy určit schopnost povrchu odolávat opotřebení [55]. Pík objemu materiálu 

je zobrazen na obrázku 2.32. 

Parametr Vmp je dán vztahem (2.25) [56]: 

Jádro objemu materiálu omezené stupnice povrchu Vmc 

Jde o rozdíl objemů materiálu, které jsou určeny materiálovými poměry mr1 = p 

a mr2 = q [50]. Pro materiálové poměry p a q jsou normou stanoveny výchozí hodnoty 

p = 10 % a q = 80 % [51]. Parametr Vmc společně s parametrem Vvc je vhodný pro predikci 

vlastností povrchu součásti po určité době v provozu. Vzhledem k tomu, že nejvyšší vrcholy 

povrchu se při zátěži deformují nebo opotřebovávají a svým materiálem zanášejí údolí 

povrchu, tak právě tyto parametry dokážou v daný okamžik popsat objem povrchu nejvěrněji 

[55]. Tento parametr lze vidět na obrázku 2.32. 

Výpočet parametru Vmc lze provést podle vztahu (2.26) [50]:  

𝑉𝑣𝑐 = 𝑉𝑣(𝑝) − 𝑉𝑐(𝑞) (2.24) 

𝑉𝑚𝑝 = 𝑉𝑚(𝑝) (2.25) 

𝑉𝑚𝑐 = 𝑉𝑚(𝑞) − 𝑉𝑚(𝑝) (2.26) 
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Obr. 2.32 Objemové parametry Vvv, Vvc, Vmp, Vmc na Abott-Firestoneově křivce [37]. 

Parametry neplatného objemu a objemu materiálu popsané výše nahradily indexy 

únosnosti, udržení kapaliny v jádře a udržení kapaliny v prohlubních, které v sadě 

Birminghamových parametrů měli funkci predikovat schopnost odolnosti povrchu proti 

opotřebení a schopnost povrchu zadržovat kapalinu. Při porovnávání jednotlivých sad 

parametrů bylo zjištěno, že indexové parametry vykazují pro různé druhy povrchů velmi 

podobné hodnoty, což znemožňovalo správnou interpretaci výsledků. Objemové parametry 

nyní zastávají stejnou funkci, ale poskytují informace s vyšší spolehlivostí [48, 55].  

 

Extrémní výška píku Sxp 

Jedná se o rozdíl ve výšce mezi poměrem materiálu p a q [50]. Tento parametr popisuje 

horní část křivky poměru materiálu plochy ohraničenou střední rovinou a vrcholy povrchu. 

Norma ČSN EN ISO 25178-3 stanovila výchozí hodnotu pro poměr materiálu p = 2,5 % 

a q = 50 %. Úkolem tohoto omezení je odfiltrovat nejvyšší píky, které mohou ovlivňovat 

výsledky parametru, ale na funkci povrchu zásadní vliv nemají. Graficky je parametr 

znázorněn na obrázku 2.33. 

Vztah pro výpočet extrémní výšky píku (2.27) [50]: 

𝑆𝑥𝑝 = 𝑆𝑚𝑐(𝑝) − 𝑆𝑚𝑐(𝑞) (2.27) 
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Obr. 2.33 Znázornění parametru extrémní výšky píku Sxp [37]. 

 

2.2.4 Parametry prvku 

Při vyhodnocování vlastností povrchu za pomocí plošných parametrů je brán do úvahy 

každý bod povrchu, avšak u parametrů prvku je tomu jinak. Do úvahy jsou brány pouze 

významné topografické prvky, které mají jistý vliv na funkční vlastnosti povrchu. Například 

vysoké píky hrají významnou roli při odolnosti vůči opotřebení, zatímco prohlubně při 

retenci maziva [55]. Přehled všech topografických prvků je uveden v tabulce číslo 2.2. 

Významné topografické prvky jsou z povrchu vyčleněny prostřednictvím segmentace. 

První segmentace vznikla již v roce 1870. Vymyslel ji Maxwell a sloužila k rozdělení krajiny 

do oblastí vrcholů a údolí. V současné době se používá metoda předělu. Ta byla společně 

s parametry prvku zahrnuta v projektu SURFSTAND a později standardizována v normě 

ČSN EN ISO 25178-2. Zatímco parametry prvku lze v této normě stále najít, segmentaci 

byla věnována samostatná norma s označením ČSN EN ISO 16610-85 [55, 57].  
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Tab. 2.2 Typy prvků omezené stupnice. [50] 

Třída omezeného 

prvku 

Typ prvků 

omezené stupnice 
Popis prvku 

Plocha 

Vrch 
Oblast okolo píku taková, že směr všech 

maximálních cest končí v píku. 

Údolí 
Oblast okolo prohlubně taková, že směr všech 

maximálních cest končí v prohlubni. 

Přímka 
Přímka kurzu Křivka oddělující přilehlé vrchy. 

Hřebenová přímka Křivka oddělující přilehlá údolí. 

Bod 

Pík 
Bod na povrchu, který je vyšší než všechny 

ostatní body v jeho okolí. 

Prohlubeň 
Nejnižší bod na povrchu, který je nižší než 

všechny body v jeho okolí. 

Bod sedla Jeden bod příslušného sedla. 

 

Metoda předělu spočívá v zaplavování celého povrchu smyšlenou vodou, která 

postupně plní všechna údolí. Stoupající smyšlená voda zabírá vždy plochu ohraničenou 

obrysovou přímkou, což je přímka spojující body se stejnou výškou. Jakmile se potkají 

obrysové přímky dvou různých údolí, vznikne v místě kontaktu hranice. Tato hranice se 

nazývá hřebenová přímka a odděluje dvě přilehlá údolí od sebe. Proces segmentace 

pokračuje až do nejvyššího píku povrchu. Aby bylo možné segmentovat i oblast vrchů, je 

zapotřebí povrch nejdříve invertovat. Tím se z vrchů stanou údolí, což umožní aplikaci 

metody předělů. U segmentace vrchu se hranice oddělující přilehlé vrchy jmenuje přímka 

kurzu. Místo kde se přímka kurzu protíná s hřebenovou přímkou, se nazývá sedlový bod. 

Výsledkem segmentace je povrch rozdělený na kritické body (píky, prohlubně, sedlové 

body), které jsou spojené obrysovými a hřebenovými přímkami [50, 55, 57]. 

Pro grafické znázornění vztahů mezi kritickými body se používá strom změny. Existují 

tři druhy stromu změn: strom změny vrchu, strom změny údolí a úplný strom změny, který 

kombinuje předešlé dva a znázorňuje vztahy mezi kritickými body ve vrších i údolích [57]. 

Na stromě změny je každý pík spojen s nejvyšším sousedním sedlovým bodem a každá 

prohlubeň se sousedním nejnižším sedlovým bodem. Výška stromu změn odpovídá výšce 

textury povrchu. Tím pádem i výška každého prvku na stromě změn odpovídá výšce jeho 

umístění na povrchu [55, 57]. Znázornění stromu změn je možné vidět na obrázku 2.34. 
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Obr. 2.34 a) Ukázka transformace píků a sedlového bodu do větve stromu změn [55], b) úplný strom 

změn [49]. 

Při segmentaci může dojít k rozdělení povrchu na velké množství malých 

a nevýznamných údolí a vrchů. Tyto prvky je potřeba spojit do větších a významných. Tento 

proces se nazývá pročištění a je aplikován na strom změny. Nejznámější je Wolfovo 

pročištění, které odstraňuje kritické body na základě výškového prahu. Tento práh je 

stanoven jako procentuální hodnota z maximální výšky omezené stupnice povrchu Sz [49, 

55]. Normou je tento práh nazýván index vnoření Wolfova pročištění a výchozí hodnota pro 

všechny parametry prvku je stanovena na 5 % [51]. Kritické body, které tomuto prahu 

nevyhovují, jsou odstraněny. Následně je možné vyhodnotit jednotlivé parametry prvku. 

 

Hustota píků Spd 

Jedná se o počet píků na jednotku plochy [50]. Je výsledkem podílu počtu píků 

a plochy, na které se tyto píky nachází. Z toho vyplývá i jednotka [počet píků/ mm2]. Tento 

parametr se obvykle používá v kombinaci s jinými parametry, například při analýze 

kontaktních ploch [55]. 

 

Aritmetický průměr zakřivení píku Spc 

Norma tento parametr definuje jako aritmetický průměr principu zakřivení píku uvnitř 

definice [50]. Jinak řečeno, tento parametr funguje jako ukazatel zakřivení vrcholů. Čím 

menší je poloměr zakřivení vrcholu, tím ostřejší vrchol je. Normou udávaná jednotka 

výsledné hodnoty parametru je [1/mm] [51]. To znamená, že čím větší výsledná hodnota 

parametru je, tím menší je hodnota poloměru vrcholu. Vrcholy s malým poloměrem 

zakřivení jsou mnohem více náchylné vůči opotřebení nebo deformaci při kontaktu ploch. 

Pokud je výsledná hodnota parametru malá, znamená to, že poloměr zakřivení je velký. 

Takové vrcholy odolávají opotřebení snadněji [55]. 
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Pět bodů výšky píku S5p; Pět bodů hloubky prohlubně S5v 

Parametr S5p je dán průměrnou hodnotu výšky pěti píků s největší globální výškou 

píku uvnitř určené plochy. Parametr S5v je definován jako průměrná hodnota hloubek pěti 

prohlubní s největší globální hloubkou prohlubně uvnitř určené plochy [50]. 

 

Pět bodů hloubky prohlubně S5v 

Tento parametr je normou definován jako průměrná hodnota hloubek pěti prohlubní 

s největší globální hloubkou prohlubně uvnitř určené plochy [50]. 

 

Deset bodů výšky povrchu S10z 

Jedná se o součet parametru pěti bodů výšky píku S5p a parametru pěti bodů hloubky 

prohlubně S5v. Společně s parametry pěti bodů slouží k popsání výšky textury povrchu [55]. 

Výpočet parametru lze provést podle vztahu (2.28) [50]: 

Střední plocha údolí Sda(c); Střední plocha vrchu Sha(c) 

Obra parametry jsou vypočítány jako průměrná vodorovná plocha všech údolí, resp. 

vrchů v určité výšce c. Všechna tato údolí a vrchy se musejí nacházet uvnitř určené plochy 

[55]. 

 

Střední objem údolí Sdv(c); Střední objem vrchu Shv(c) 

Jedná se průměr objemů všech údolí případně vrchů nacházejících se uvnitř určené 

plochy. Jednotlivá údolí jsou ohraničena hřebenovými přímkami, povrchem a horizontální 

rovinou umístěnou v dané výšce c. Obvykle se jedná o výšku nejvyššího sedlového bodu. 

Vrchy jsou odděleny kurzovými přímkami, povrchem a horizontální rovinou umístěnou 

v dané výšce c. U vrchu se obvykle jedná o výšku nejnižšího sedlového bodu [55].  

Pokud není určeno jinak, je vhodné počítat plochy i objemy z uzavřených údolí 

a vrchů. Za uzavřené se považují ty, které nejsou omezeny velikostí vyhodnocované plochy 

[55]. 

  

𝑆10𝑧 = 𝑆5𝑝 − 𝑆5𝑣 (2.28) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce zkoumá vliv řezných podmínek při 

vysokoposuvovém čelním frézování, konkrétně posuvu na zub a řezné rychlosti, 

na topografii povrchu součásti vyrobené z hliníkové slitiny. 

3.2 Popis materiálu, nástrojů a měřicího vybavení 

Hliníková slitina 7475-T7351 vyráběná firmou Alcoa je vysokopevnostní letecká 

slitina, která slouží především k výrobě velice namáhaných dílů letadel, například nosníků 

nebo potahů křídel. Hlavním legujícím prvkem slitiny je zinek, zároveň také obsahuje vyšší 

podíl hořčíku a mědi [58]. Celé chemické složení je možné vidět v tabulce 3.1. 

 

Tab. 3.1 Chemické složení hliníkové slitiny 7475-T7351 (pokud není uvedeno rozmezí jedná se 

o maximální hodnoty) [58]. 

Si 

[hm. %] 

Fe 

[hm. %] 

Cu 

[hm. %] 

Mn 

[hm. %] 

Mg 

[hm. %] 

Cr 

[hm. %] 

Zn 

[hm. %] 

Ti 

[hm. %] 

Ostatní 

[hm. %] 

Al 

[hm. %] 

0,1 0,12 1,2 - 1,9 0,06 1,9 - 2,6 0,18 - 0,25 5,2 - 6,2 0,06 0,15 Zbylý podíl 

 

Výroba vzorků probíhala na pětiosém portálovém obráběcím centru MCV 

1210/Sinumerik 840D. Pro čelní frézování byl použit 5-břitý celo-karbidový nástroj 

o rozměrech ⌀16x55x115 JHF 980 Special s povlakem TiAlN od společnosti Seco. Tento 

nástroj byl vyvinut speciálně pro vysokoposuvové frézování. Varianta frézy s pěti břity 

zaručuje delší životnost nástroje a zároveň díky povlaku TiAlN lepší ochranu proti vysokým 

teplotám, což snižuje potřebu chlazení při frézování. 

Frézování probíhalo kolmo ke vzorku za konstantní hloubky řezu ap= 1,5 mm a šířky 

záběru ae = 8 mm. Celkem bylo vyrobeno 7 vzorků (viz obrázek 3.1), každý za odlišných 

řezných podmínek. Původní záměr spočíval ve vyrobení 9 vzorků vycházejících 

z kombinace 3 posuvů na zub fz a 3 řezných rychlostí vc, ale vzhledem k tomu, že při nejvyšší 

řezné rychlosti docházelo k ucpávání zubové mezery, což vedlo k poškození frézy při najetí 

do záběru, nebyly dva vzorky vyrobeny. Přehled vyrobených vzorků je zobrazen v tabulce 

3.2. 

Tab. 3.2 Přehled vyrobených vzorků a odpovídajících řezných podmínek 

Hloubka řezu ap 1,5 mm 
Posuv na zub 

fz [mm] 

Šířka záběru ae 8 mm 0,05 0,5 0,9 

Řezná rychlost 

vc [m·min-1] 

90 Vzorek 1 Vzorek 4 Vzorek 6 

200 Vzorek 2 Vzorek 5 Vzorek 7 

400 Vzorek 3 - - 
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Pro změření textury povrchu byl použit optický měřicí přístroj Alicona InfiniteFocus 

G5 viz obrázek 3.2. Za pomocí bezdotykové metody focus variation, která je popsaná 

v kapitole 1.2.2, byly postupně změřeny povrchy u všech vzorků. Z dat získaných při měření 

byly následně v softwaru IF-MeasureSuite vyhodnoceny profilové i plošné parametry. 

Kompletní přehled dat použitých pro vypracování této práce je uveden v příloze 1. 

 

3.3 Profilové parametry  

Všechny profilové parametry byly měřeny za podmínek uvedených v normách ISO. 

Mezní vlnová délka λc byla stanovena od 2,5 do 8 mm a vyhodnocovaná délka se dle normy 

ČSN EN ISO 4288 skládala z pěti základních délek. Samotné měření proběhlo na čele 

pohybu nástroje, kolmo k jeho stopám. Dráha profilového měření je zvýrazněna na obrázku 

číslo 3.3. 

 

Obr. 3.1 Ukázka měřeného vzorku. 

 

Obr. 3.2 Alicona InfiniteFocus G5. 
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Parametr Ra 

Pro porovnání experimentálních výsledků byla vypočítána teoretická hodnota Ra. 

Existuje mnoho variant výpočetních vztahů, které jsou založeny například na geometrii 

nástroje nebo na řezných podmínkách. Pro účel této práce byl zvolen vztah (3.1), který 

vychází z matematického modelu pro predikci parametru Ra. Tento model uvedený v práci 

[59] se zakládá na řezných podmínkách frézovacího procesu. Porovnání teoretických hodnot 

a hodnot naměřených je možné vidět v tabulce číslo 3.3. 

 

Velikost parametru Ra byla značně ovlivněna změnou řezných podmínek čelního 

frézování. Nejdříve byl zkoumán vliv řezné rychlosti. Vzhledem k tomu, že při řezné 

rychlosti vc = 400 m·min-1 byl vyroben pouze jeden vzorek, a to při posuvu fz = 0,05 mm, 

byly ostatní posuvy vynechány. Obrázek číslo 3.4 zobrazuje závislost parametru Ra na řezné 

rychlosti. Jak je možné z grafu vidět, hodnota parametru Ra dosahuje u řezných rychlostí 90 

a 200 m·min-1 relativně stejných hodnot. Velikost hodnoty Ra u vc = 200 m·min-1 je pouze 

o necelých 6,5% vetší. než u vc = 90 m·min-1. Z této hodnoty lze tedy usoudit, že vliv řezné 

rychlosti do této hranice u posuvu na zub fz = 0,05 mm je zanedbatelný. Po zvýšení řezné 

 

Obr. 3.3 Povrch vzorku s posuvem na zub a) fz = 0,05 mm. b) fz = 0,5 b) fz = 0,9 mm. 

𝑅𝑎 =
1,5409 ∙ 𝑣𝑓

0,4013 ∙ 𝑎𝑝
0,1398

𝑛0,3498 ∙ 𝑎𝑒
0,0144

 (3.1) 

Tab. 3.3 Přehled vyrobených vzorků a odpovídajících řezných podmínek 

Vzorek fz [mm] vc [m·min-1] Ra [µm] Rateoretické [µm] 

1 

0,05 

90 2,545 1,336 

2 200 2,71 1,392 

3 400 1,632 1,443 

4 
0,5 

90 1,951 3,367 

5 200 3,334 3,509 

6 
0,9 

90 3,944 4,269 

7 200 4,303 4,442 
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rychlosti na hodnotu 400 m·min-1 je možné pozorovat pokles hodnoty parametru Ra 

o 39,8 % oproti předchozí hodnotě. Zvýšení řezné rychlosti a tím pádem i otáček nástroje 

s sebou přináší nárůst teploty při frézování. Hliníkové slitiny mají obecně nízké teploty tání. 

Konkrétně slitina 7475-T7351 má podle [60] bod tání (solidus) 477 °C. Lze tedy 

předpokládat, že zvýšení teploty mělo za následek zmenšení řezného odporu, velikosti 

řezných sil, snížení vibrací a tím pádem zlepšení kvality povrchu, včetně nižší hodnoty 

parametru Ra. Je třeba podotknout, že při zvýšení teploty zároveň obvykle klesá životnost 

nástroje, avšak vzhledem k tomu, že byl v tomto případě použit nástroj s povlakem TiAlN, 

který dokáže odolat i vysokým teplotám, nebude životnost nástroje tolik ovlivněna. Existuje 

také možnost, že díky nižším teplotám u pomalejších řezných rychlostí docházelo ke vzniku 

nárůstků na nástroji, což mohlo také vést ke zhoršení kvality povrchu. Tato možnost se ale 

právě díky tomu, že bylo použito povlakování TiAlN, které omezuje možnost tvorby 

nárůstků, zdá méně pravděpodobná. V práci [61] byl sledován nárůst teploty v závislosti na 

otáčkách při frézování u hliníkové slitiny 7075-T7451. Nárůst teploty byl pozorován až 

k hranici 8000 otáček za minutu, což v případě řezných podmínek a nástroje použitých v této 

práci odpovídá řezné rychlosti 400 m·min-1. Po této hranici byl zaznamenán pokles řezné 

teploty. Tento průběh odpovídá Salomonově teorii, která popisuje pokles teploty při 

obrábění po překročení určité hranice řezné rychlosti. Je tedy pravděpodobné, že pokud by 

byla při frézování zvolena ještě vyšší řezná rychlost, došlo by k opětovnému snížení teploty 

a velikost parametru Ra by se vrátila na úroveň předchozích řezných rychlostí. Vývoj 

teoretických hodnot Ra nereflektuje vliv řezné rychlosti a jejich velikost se v průběhu 

v podstatě nemění.  

Další sledovanou řeznou podmínkou je posuv na zub fz. Vliv velikosti fz je zobrazen 

na obrázku číslo 3.5. Hodnota posuvu na zub je parametr, který má nejzásadnější vliv na 

výslednou jakost povrchu a při volbě řezných podmínek by na to měl být brán zřetel. 

Navýšení parametru vede k vyvinutí větších řezných sil a tomu odpovídá i zhoršení kvality 

povrchu. Na rozdíl od řezné rychlosti je u posuvu na zub jasný rostoucí lineární trend. 

Zejména u řezné rychlosti vc = 200 m·min-1 dosahuje koeficient determinace R2 pro lineární 

spojnici hodnoty 0,9751, což odpovídá i teoretickému trendu vývoje parametru Ra. Při 

navýšení posuvu o 0,45 mm došlo k zvýšení hodnoty parametru Ra o 23 % a při dalším 

 

Obr. 3.4 Závislost parametru Ra a Rateoretické na řezné rychlosti při fz = 0,05 mm. 
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navýšení o 0,4 mm se hodnota Ra zvedla o 29 %. U řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 lze vidět, 

že po zvětšení posuvu na zub z 0,05 na 0,5 došlo k zmenšení parametru Ra o 23,34 %. 

Nicméně u posuvu fz= 0,9 mm se hodnota parametru opět zvedla a došlo tak k celkovému 

navýšení hodnoty parametru o 55 %. U obou řezných rychlostí byl sledovaný parametr při 

změně posuvu o 0,85 mm celkově navýšen o více než 50 %. 

 

 

Parametr Rq 

Vzhledem k tomu, že průměrná kvadratická úchylka Rq v podstatě vychází 

z průměrné aritmetické úchylky, je vliv řezných podmínek velice podobný. Vliv změny 

řezné rychlosti při posuvu fz = 0,05 mm na parametr Rq je zobrazen na obrázku číslo 3.6. Při 

pohledu na graf lze vidět, že parametr Rq má podobný průběh jako  parametr Ra. Průměrně 

je velikost hodnot Rq o 31,45 % větší, než je tomu u Ra. Největší rozdíl je možné vidět při 

řezné rychlosti vc = 90 m·min-1. Díky tomu, že je parametr Rq citlivější na ojedinělé vysoké 

píky a hluboká údolí, je pravděpodobné, že se tam právě takové výchylky objevují. 

 

 

Obr. 3.5 Vliv posuvu na zub fz na parametr Ra. 
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Graf porovnávající vliv posuvu fz na parametr Rq je zobrazen na obrázku číslo 3.7.Vliv 

posuvu fz na parametr Rq, podobně jako vliv řezné rychlosti, kopíruje průběh vlivu fz 

u parametru Ra. V tomto případě jsou hodnoty Rq průměrně o 26,2 % větší než hodnoty Ra. 

 

Parametry Rz, Rv, Rp 

Opět byl jako první zkoumán vliv řezné rychlosti při posuvu fz = 0,05 mm, viz. graf na 

obrázku číslo 3.8. U parametru Rz při řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 si lze povšimnout 

o 5,13 % vyšší hodnoty, než je tomu u vc = 200 m·min-1 a to i přes hodnotu parametru Ra 

menší o 6,5 %. Jak již naznačil parametr Rq, je pravděpodobné, že se při řezné rychlosti 

90 m·min-1 vytvořilo více ojedinělých výchylek v podobě píků a prohlubní. Nicméně rozdíl 

 

Obr. 3.6 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na parametr Rq při posuvu na zub fz = 0,05. 

 

Obr. 3.7 Vliv posuvu na zub fz na parametr Rq. 
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hodnot je natolik malý, že se nejspíš jedná o ojedinělý úkaz, nikoliv o opakující se trend. 

Hodnoty parametrů Rp a Rv nevykazují žádné zvláštní odchylky a jejich velikost klesá 

úměrně parametru Rz. 

 

Vliv posuvu na parametry Rz, Rv a Rp při řezných rychlostech vc = 90 m·min-1 

a vc = 200 m·min-1 je znázorněn grafem na obrázku číslo 3.9. Parametry opět kopírují trend 

Ra. To lze velmi dobře vidět na rozdílných hodnotách při posuvu fz = 0,5 mm, kde došlo 

u řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 ke skokovému poklesu parametru Ra o 41,4 %, čemuž 

odpovídá pokles parametru Rz o 45,2 %.  

 

 

 

Obr. 3.8 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na parametry Rz, Rp a Rv. 

 

Obr. 3.9 Vliv posuvu na zub fz na parametry Rz, Rp, Rv. 
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Parametry Rsk, Rku 

Šikmost povrchu Rsk v závislosti na řezné rychlosti je možné vidět na obrázku číslo 

3.10. Pro tento parametr je směrodatná velikost odchýlení od nulové hodnoty. Největší 

odchylka se nachází u vc = 90 m·min-1. Se zvyšující se řeznou rychlostí klesá velikost 

odchylky, podle exponenciálního trendu, až k nule. Kladné odchylky hodnot značí větší 

počet vysokých úzkých vrcholů, které mají tendence se rychle opotřebovat, což snižuje 

životnost materiálu. 

Parametr špičatosti Rku je zobrazen na grafu na obrázku číslo 3.10. Zde je definující 

hodnotou Rku = 3. Tato hodnota je na grafu vyznačena oranžovou přerušovanou čárou. 

I přes to, že byla přerušovaná čára překonána u všech řezných rychlostí, nebyl zpozorován 

žádný významný trend. Největší špičatost byla naměřená u řezné rychlosti vc = 90 m·min-1. 

Tento výsledek koresponduje s parametrem šikmosti Rsk. 

Obrázek číslo 3.11 zobrazuje graf zaznamenávající vliv posuvu na zub na parametr 

Rsk a Rku. U parametru šikmosti se hodnoty pohybovaly blízko nuly a nebyl nalezen žádný 

významný trend. Naopak u parametru špičatosti jsou hodnoty ovlivněny klesajícím 

lineárním trendem. Tento trend je nejvýraznější u vc = 90 m·min-1. Zatímco povrch vzorku 

s nejmenším posuvem na zub vykazuje hodnoty špičatého povrchu, tak povrch vzorku 

s největším posuvem na zub má hodnotu špičatosti menší než tři. To představuje povrch 

hrbolatý bez ostrých vrcholků. Ve výsledku to může znamenat, že povrch vyrobený při 

větším posuvu na zub bude lépe odolávat opotřebení. 

 

 

Obr. 3.10 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na: a) parametr Rsk, b) parametr Rku. 
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Parametry křivky materiálového poměru 

Na obrázku číslo 3.12 jsou vyneseny křivky materiálového poměru v závislosti na 

řezné rychlosti. Již na první pohled je jasné, že největší hloubky jádra Rk bude dosahovat 

vzorek vyrobený při řezné rychlosti vc = 200 m·min-1. To potvrzují i data vynesená grafem 

na obrázků číslo 3.13. Nejmenší hloubky jádra bylo dosaženo při vc = 400 m·min-1. Zároveň 

byly při této rychlosti naměřeny nejmenší velikosti redukované výšky vrcholků Rpk 

a redukované hloubky prohlubní Rvk. U parametru Rpk byl pozorován významný klesající 

lineární trend, při kterém došlo k poklesu hodnoty o 58,8 %. Nejvyšší hodnota parametru 

Rpk byla naměřena při vc = 90 m·min-1, je tedy pravděpodobné, že tento povrch bude mít 

horší odolnost vůči opotřebení než povrchy vyrobené při vyšší řezné rychlosti. Tuto 

domněnku potvrzuje i hodnota nosného podílu Rmr1, která dosáhla největší velikosti právě 

při vc = 90 m·min-1, a která je společně s ostatními hodnotami nosných podílů zobrazena na 

obrázku číslo 3.13. 

 

Obr. 3.11 a) Vliv posuvu na zub fz na parametr Rsk. b) Vliv posuvu na zub fz na parametr Rku. 

 

Obr. 3.12 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na křivky materiálového poměru. 
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Vliv posuvu na zub při řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 lze vidět na obrázku 3.14. 

U vzorku s posuvem fz = 0,9 mm je oproti ostatním vzorkům viditelný velký sklon křivky. 

V grafu na obrázků číslo 3.15 lze vidět, že u posuvu fz = 0,9 mm byl zaznamenán nárůst 

parametru Rk o 76 % oproti předchozí hodnotě posuvu, čemuž právě odpovídá i tvar 

materiálové křivky. Zároveň byla u fz = 0,9 mm zaznamenána největší hodnota nosného 

podílu Rmr1. U fz = 0,05 a 0,5 mm nebyl zjištěn žádný výrazný vliv na parametr Rk. Nejvyšší 

redukovaná výška vrcholků Rpk byla naměřena u fz = 0,05. Naopak nejmenší hodnota 

parametru Rpk, která byla oproti předchozí hodnotě o 65 % menší, byla naměřena u fz = 0,5. 

Jediný parametr, u něhož byl vlivem změny posuvu na zub zaznamenán lineární trend je 

parametr redukované hloubky prohlubní Rvk. Největší pokles parametru Rvk byl naměřen 

při změně posuvu z fz = 0,5 na 0,9 mm a to o 40,9 %. 

 

Obr. 3.13 Vliv řezné rychlosti (fz =0,5 mm) na: a) parametry Rk, Rpk, Rvk, b) na nosné podíly Rmr1 

a Rmr2. 

 

 

Obr. 3.14 Vliv posuvu na zub na křivky materiálového poměru při vc = 90 m·min-1. 
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Porovnání materiálových křivek při řezné rychlosti vc = 200 m·min-1 je zobrazeno na 

obrázku číslo 3.16. Opět si lze povšimnout, že materiálová křivka s posuvem na zub 

fz = 0,9 mm má mírně strmější sklon než křivky ostatní. U parametru Rk byl naměřen 

výrazný rostoucí lineární trend (viz. obrázek 3.17). Při změně posuvu z fz = 0,05 na fz = 0,5 

mm došlo k zvětšení parametru Rk o 27,3 % a při změně z fz = 0,5 na fz = 0,9 mm o dalších 

26,1 %. Další lineární trend byl zjištěn u parametru Rpk. Zde ale nebyl nárůst tak výrazný 

a rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou byl pouze 16,9 %. U parametru Rvk nebyl zjištěn 

žádný trend a jeho hodnoty v rámci posuvu oscilovaly kolem hodnoty 4 μm. Hodnoty 

nosných podílů se vlivem posuvů také příliš neměnily. Pouze u posuvu fz = 0,9 mm byl 

zaznamenán nárůst Rmr1 na hodnotu 14,91 %. 

 

Obr. 3.15 Vliv posuvu na zub (vc = 90 m·min-1) na: a) parametry Rk, Rpk, Rvk, b) nosné podíly Rmr1 

a Rmr2. 

 

Obr. 3.16 Vliv posuvu na zub na křivky materiálového poměru při vc = 200 m·min-1. 
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3.4 Plošné parametry 

Za pomocí bezdotykového měřicího přístroje Alicona InfiniteFocus G5 byly u všech 

vyrobených vzorků společně s profilovými parametry naměřeny i ty plošné. Podobně jako 

u profilových, tak i u plošných parametrů byl zkoumán vliv řezné rychlosti a posuvu na zub 

na jejich výsledné hodnoty. Zároveň byly plošné parametry porovnány se svými profilovými 

ekvivalenty. 

Parametry Sa a Sq 

Na obrázku číslo 3.18 jsou zobrazeny parametry Sa a Sq v závislosti na změně řezné 

rychlosti. Pro porovnání byly do grafu přidány také parametry Ra a Rq. Již na první pohled 

je možné říct, že podobně jako jejich profilové ekvivalenty, tak i plošné parametry Sa a Sq 

mají naprosto totožný průběh s tím rozdílem, že hodnoty parametru Sq jsou průměrně o 33 

% větší. Ani u jednoho z měřených parametrů nebyl zjištěn žádný trend. Při nejnižší řezné 

rychlosti je profilový parametr Ra větší než parametr Sa o 9,2 %. Nicméně se zvyšující se 

řeznou rychlostí se rozdíl zmenšuje a při nejvyšší řezné rychlosti vc = 400 m·min-1 byla 

velikost Sa o 7 % menší než u parametru Ra. Podobný vývoj platí také pro parametry Sq 

a Rq. 

 

Obr. 3.17 Vliv posuvu na zub (vc = 200 m·min-1) na: a) parametry Rk, Rpk, Rvk, b) nosné podíly 

Rmr1 a Rmr2. 
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Vliv změny posuvu na zub fz na parametry Sa a Sq při řezné rychlosti vc = 90 m·min- 1 

je zobrazen grafem na obrázku 3.19. Při řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 nebyl u parametru 

Sa ani Sq zaznamenán žádný významný trend. Hodnoty obou parametrů rostou vlivem 

zvětšujícího se posuvu fz, přičemž pořád platí, že hodnoty parametru Sq jsou průměrně 

o 27,5 % větší než hodnoty parametru Sa. Při takto nastavených řezných podmínkách 

dosahuje profilový parametr Ra při nejnižším posuvu na zub o 9,3 % menší hodnoty než Sa. 

Se zvětšujícím se posuvem roste velikost parametru Sa strměji a při posuvu fz = 0,9 mm 

dosahuje o 22 % větší velikosti. U dvojice parametrů Sq a Rq je průběh totožný.  

 

Obr. 3.18 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na parametry Sa a Sq. 

 

Obr. 3.19 Vliv posuvu na zub na parametry Sa, Sq při vc = 90 m·min-1. 
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Na obrázku číslo 3.20 je zobrazen vliv posuvu fz při řezné rychlosti vc = 200 m·min-1 

na parametry Sa a Sq. Při této řezné rychlosti jsou hodnoty obou parametrů ovlivněny 

stoupajícím lineárním trendem. U parametru Sa došlo při změně posuvu na zub fz z 0,05 mm 

na 0,5 mm k navýšení o 37,2 %. Po dalším zvětšení posuvu na 0,9 mm se hodnota parametru 

zvedla o 49 %. Velice podobné hodnoty byly naměřeny i u parametru Sq. Při navýšení 

posuvu o 0,45 mm došlo k zvětšení hodnoty parametru o 36 %. Po dalším navýšení posuvu 

tentokrát o 0,5 mm byla velikost parametru větší o 39 %. Ačkoliv byly hodnoty profilových 

i plošných parametrů při posuvu fz = 0,05 mm téměř totožné (hodnota Ra o 4,2 % větší než 

Sa a hodnota Rq o 2,5 % větší než Sq), s rostoucím posuvem se velikosti jejich hodnot začaly 

rozcházet. Při posuvu fz = 0,9 mm byla naměřená hodnota parametru Sa o 18,9 % větší než 

hodnota Ra a u parametru Sq o 18,12 % než u Rq. 

Parametry Ssk a Sku 

Jak je vidět na obrázku číslo 3.21, vliv řezné rychlosti na hodnoty parametru Ssk a Rsk 

je až do vc = 200 m·min-1 velice podobný. Při řezné rychlosti vc = 400 m·min-1 parametr Ssk 

nepokračoval v klesajícím exponenciálním trendu a skokově vzrostl na hodnotu 0,635 μm. 

Parametr Sku s rostoucí řeznou rychlostí kopíruje průběh profilového parametru Rku, 

přičemž jeho hodnoty dosahují průměrně o 26 % větší velikosti. Při žádné řezné rychlosti 

nedošlo k poklesu pod hodnotu Sku = 3. 

 

Obr. 3.20 Vliv posuvu na zub na parametry Sa, Sq při vc = 200 m·min-1. 
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Na grafu závislosti parametru Ssk na posuvu na zub (obrázek číslo 3.22) nebyl zjištěn 

žádný určující trend. Hodnoty Ssk víceméně odpovídají hodnotám Rsk. Zajímavé je mírné 

překlenutí parametru Ssk do záporných hodnot při posuvu fz = 0,05 mm. U tohoto povrchu 

lze očekávat lepší odolnost vůči opotřebení. Na druhém grafu lze vidět klesající hodnoty 

parametru Sku, které opět korespondují s hodnotami svého profilového ekvivalentu. 

U vzorku vyrobeného řeznou rychlosti vc = 200 m·min-1 byl navíc zaznamenán lineární 

trend, při kterém došlo s rostoucím posuvem k poklesu nejprve o 18,8 % a poté o 37,2 %. 

Parametry křivky materiálového poměru 

Na obrázku číslo 3.23 lze vidět graf znázorňující vliv řezné rychlosti na parametry Sk, 

Spk a Svk. Průběh a velikost všech parametrů odpovídá jejím profilovým ekvivalentům. 

Podobně jako u Rpk, tak i u parametru Spk byl zjištěn klesající lineární trend. U ostatních 

parametrů nebyla zjištěna jiná závislost na řezné rychlosti. 

 

Obr. 3.21 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na: a) parametry Ssk, Rsk, b) parametry Sku, Rku. 

 

Obr. 3.22 Vliv posuvu na zub na: a) parametr Ssk, b) parametr Sku. 
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Vliv posuvu je zobrazen grafy na obrázku 3.24. I zde hodnoty plošných parametrů 

odpovídají těm profilovým. Největší rozdíl hodnot byl naměřen u obou řezných rychlostí při 

posuvu fz = 0,9 mm. U řezné rychlosti vc = 90 m·min-1 byla velikost parametru Sk větší 

o 40 % a u vc = 200 m·min-1 o 32,8 % než profilový parametr Rk.  

Obrázek 3.25 ukazuje vliv řezných podmínek na nosné podíly Smr1 a Smr2. Všechny 

tyto podíly odpovídají profilovým ekvivalentům s maximální odchylkou hodnot 3 %. 

Jedinou výjimkou je nosný podíl Smr1 při posuvu fz = 0,9 mm a řezné rychlosti 90 m·min- 1. 

U tohoto podílu byla zjištěna velikost o 10,2 % menší, než je tomu u odpovídajícího 

profilového ekvivalentu Rmr1. Tento údaj může hrát velikou roli na schopnost povrchu 

odolávat opotřebení. Z tohoto důvodu by bylo vhodné měření opakovat a zjistit, zdali někde 

nenastala chyba.  

 

Obr. 3.23 Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na parametry Sk, Spk, Svk. 

 

Obr. 3.24 Vliv posuvu na zub na parametry Sk, Svk, Spk při řezné rychlosti a)  vc = 90 m·min-1, 

b) vc = 200 m·min-1. 
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3.5 Ekonomické zhodnocení vlivu řezných podmínek na čelní frézování 

Vliv řezných podmínek na ekonomické hledisko frézovacího procesu je zřejmý. 

V úvahu je potřeba vzít využití daného výrobku a s tím spojené konečné požadavky na jakost 

povrchu. V této kapitole bude popsán vliv řezných podmínek na operační náklady pro čelní 

frézování polotovaru určeného na výrobu vzorků sloužících ke zkoumání mechanických 

vlastností materiálu a topografii povrchu. Rozměry polotovaru jsou 370 mm × 35 mm a je 

vyroben z hliníkové slitiny 7475-T7351. Je potřeba zmínit, že výsledná suma je spíše 

orientační, protože nebylo možné zjistit přesný vliv řezných podmínek na hodinovou sazbu 

stroje a trvanlivost nástroje. 

Aby bylo možné zjistit celkové operační náklady na jeden kus výrobku je potřeba 

postupovat podle vztahu (3.2) a provést součet všech jednotlivých nákladů [62]. Všechny 

ukázkové výpočty jsou provedeny pro fz = 0,05 mm a vc = 90 m·min-1. 

kde: 𝑁𝐶  – celkové operační náklady [Kč] 

  𝑁𝑆 – náklady na strojní práci [Kč] 

  𝑁𝑁 – náklady na nástroj [Kč] 

  𝑁𝑉 – náklady na vedlejší práci [Kč] 

 

 

Obr. 3.25 a) Vliv řezné rychlosti (fz = 0,05 mm) na nosné podíly Smr1 a Smr2. Vliv posuvu na zub na 

nosné podíly při b) vc = 90 m·min-1, c) vc = 200 m·min-1. 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑆 + 𝑁𝑁 + 𝑁𝑉 (3.2) 
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Náklady na strojní práci 

Náklady na strojní práci byly vypočteny na základě jednotkového strojního času 

a nákladu na minutu strojní práce dle vztahu (3.3). Jednotkový strojní čas byl za pomocí 

rychlosti posuvu a dráhy nástroje vypočten vztahy (3.4), (3.5) a minutová sazba stroje byla 

zjištěna vztahem (3.6). Náklady na hodinu provozu stroje MCV 1212 byly stanoveny na 

2000 Kč dle práce [63]. 

kde: 𝑡𝐴𝑆 – jednotkový strojní čas [min] 

  𝑁𝑠𝑚 – minutová sazba stroje [Kč] 

 

kde: 𝐿 – dráha nástroje ve směru posuvového pohybu [mm] 

  𝑣𝑓 – posuvová rychlost [mm·min-1] 

  𝑖 – počet přejezdů 

  𝑙 – délka obrobku [mm] 

  𝑙𝑛 – délka náběhu [mm] 

  𝑙𝑝 – délka přeběhu [mm] 

kde: 𝐷𝑆 – průměr frézy [mm] 

  𝑐 – bezpečnostní přeběh [mm] 

 

kde: 𝑁𝑠𝑛 – hodinová sazba stroje [Kč]  

 

𝑙𝑝 = 16 + 2 = 18 𝑚𝑚 

𝑡𝐴𝑆 =  
370 +  8 + 18

448
∙ 3 =  2,653 𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑆 = 𝑡𝐴𝑆  ∙  𝑁𝑠𝑚 (3.3) 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
∙ 𝑖 =

𝑙 +  𝑙𝑛 + 𝑙𝑝

𝑣𝑓
∙ 𝑖 (3.4) 

𝑙𝑝 = 𝐷𝑆 + 𝑐 (3.5) 

𝑁𝑠𝑚 =
𝑁𝑠𝑛

60
 (3.6) 
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𝑁𝑠𝑚 =
2000

60
= 33,33 𝐾č 

𝑁𝑆 = 2,653 ∙ 33,33 = 88,43 𝐾č 

 

Náklady na nástroj  

Za pomocí vztahů (3.7) a (3.8) byly vypočítány náklady na nástroj vztažené na jeden 

vyrobený kus. U těchto nákladů hraje velkou roli cena nástroje a jeho trvanlivost. V tomto 

případě je trvanlivost nástroje vysoká a byla stanovena na 1200 minut, tomu ale odpovídá 

také cena nástroje, která činí 2000 Kč. 

kde: 𝑁𝑡 – náklady na nástroj vztažené na jednu trvanlivost [Kč] 

  𝑍𝑣 – počet výměn nástroje vztažené na obrobení jednoho kusu 

 

kde: 𝑇 – trvanlivost nástroje [min] 

  𝜏 – poměr dráhy nástroje a délky obrobené plochy 

 

 

𝑍𝑣 =
2,65

1200
 ∙ 0,926 = 0,002047 

𝑁𝑁 = 2000 ∙ 0,002047 = 4,094 𝐾č 

 

Náklady na vedlejší práci 

Náklady na vedlejší práci zahrnují například upínání a odepínání obrobku. Pro účely 

tohoto výpočtu byla minutová sazba stanovena na 10 Kč. K výpočtu nákladů na vedlejší 

práci byl použit vztah (3.9). 

kde: 𝑡𝐴𝑉 – jednotkový vedlejší čas [min] 

  𝑁𝑣𝑚 – náklady na minutu vedlejší práce [Kč] 

    𝑁𝑉 = 1 ∙ 10 = 10 𝐾č 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑡  ∙  𝑍𝑣 (3.7) 

𝑍𝑣 =
𝑡𝐴𝑆

𝑇
 ∙  𝜏 (3.8) 

𝑁𝑉 = 𝑡𝐴𝑉  ∙  𝑁𝑣𝑚 (3.9) 
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Celkové operační náklady tedy činí:  

    𝑁𝐶 = 𝑁𝑆 + 𝑁𝑁 + 𝑁𝑉 = 88,43 + 4,094 + 10 = 102,53 𝐾č   

 

Celkové operační náklady byly vypočítány pro všechny kombinace řezných 

podmínek. Pro lepší znázornění byl posuv na otáčku a řezná rychlost přepočítány na 

posuvovou rychlost. Celkové náklady v závislosti na posuvové rychlosti jsou znázorněny 

grafem na obrázku číslo 3.26. 

 

Z grafu vyplývá, že celkové operační náklady prudce klesají až do posuvové rychlosti 

přibližně 4000 mm·min-1. Poté se cena stabilizuje na 20 Kč a s rostoucí posuvovou rychlostí 

už příliš neklesá. Podle této informace lze poměrně snadno zvolit takové řezné podmínky, 

které budou vyhovovat jak jakosti frézovaného povrchu, tak i cenou.  

  

 

Obr. 3.26 Vliv posuvové rychlosti na celkové operační náklady. 
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ZÁVĚR 

Teoretická část této diplomové práce poskytuje ucelený souhrn nejpoužívanějších 

měřicích metod topografie povrchu a popisuje jejich princip fungování. Na to navazuje 

přehled profilových a plošných parametrů, jejich definice, popis a možnosti využití. 

Praktická část byla zaměřena na zkoumání vlivu změny řezných podmínek, zejména 

posuvu na zub a řezné rychlosti, na kvalitu povrchu při vysokoposuvovém čelním frézování. 

Vzorky byly vyrobeny z hliníkové slitiny 7475-T7351 a pro měření a vyhodnocení 

profilových i plošných parametrů byl použit optický měřicí přístroj Alicon InfiniteFocus G5. 

Pro porovnání byly vypočítány i teoretické hodnoty parametru Ra na základě 

matematického modelu. Ze získaných hodnot bylo zjištěno, že zejména od řezné rychlosti 

200 m·min-1 a posuvu 0,5 mm se experimentální a teoretické hodnoty liší pouze do 0,5 µm. 

Z toho plyne možné využití pro predikci velikosti parametru Ra bez výroby zkušebních 

vzorků.  

Po vyhodnocení všech parametrů lze obecně říct, že u většiny z nich vedlo zvýšení 

řezné rychlosti ke snížení jejich hodnoty a ke zlepšení kvality povrchu. Například 

u parametru Ra došlo při změně z řezné rychlosti 200 m·min-1 na 400 m·min-1 k zmenšení 

hodnoty sledovaného parametru o 39,8 %. Největší pokles byl vlivem klesajícího 

exponenciálního trendu zaznamenán u parametru Rsk, u nějž došlo při navýšení řezné 

rychlosti z 90 m·min-1 na 400 m·min-1 k poklesu hodnoty dokonce o 97,3 %. Podobný trend 

byl zaznamenán u většiny profilových parametrů. S rostoucí řeznou rychlostí klesaly 

hodnoty i plošných parametrů, avšak znatelně pomaleji. Pokud porovnáme parametr Ra a Sa, 

tak u parametru Sa došlo při navýšení řezné rychlosti z 200 m·min-1 na 400 m·min-1 

k poklesu hodnoty o 23 %, což je o 16,8 % méně než u parametru Ra. 

Zatímco zvýšení řezné rychlosti vedlo u většiny parametrů ke snížení hodnoty, 

zvětšení velikosti posuvu na zub mělo opačný dopad. To lze nejlépe ilustrovat opět 

parametrem Ra, u kterého došlo při změně posuvu na zub z 0,05 mm na 0,9 mm u obou 

sledovaných řezných rychlostí k navýšení hodnoty o více než 50 %. S rostoucím posuvem 

byl také zaznamenán velký nárust hloubky jádra, a naopak výrazný pokles parametru 

šikmosti. Z toho lze usoudit, že takto obrobený povrch se bude pozvolněji opotřebovávat. 

Vliv posuvu na zub na plošné parametry je podobný jako u profilových parametrů s tím 

rozdílem, že hodnoty plošných parametrů se zvětšujícím posuvem rostly strměji než 

profilové. Pokud opět porovnáme parametry Ra a Sa, tak průměrný nárůst hodnot parametru 

Sa při změně posuvu z 0,05 mm na 0,9 mm byl oproti parametru Ra přibližně dvojnásobný. 

Poslední část práce je věnována ekonomické náročnosti vysokoposuvového frézování 

v závislosti na řezných podmínkách. Po výpočtu byly výsledné náklady na vyrobení jednoho 

kusu v závislosti na posuvové rychlosti vyneseny do grafu. Z něj jasně vyplynulo, že 

s rostoucí posuvovou rychlostí náklady na výrobu jednoho kusu klesají. Mezi největší 

a nejmenší posuvovou rychlostí byl vypočítán cenový rozdíl 73,8 %. Právě takto velký rozdíl 

v nákladech na jeden výrobek může nastat při nastavení různých řezných podmínek. 

Z tohoto důvodu je důležité brát zřetel na volbu optimálních řezných podmínek pro daný 

povrch. Je ovšem třeba podotknout, že tyto výsledky je nutné brát s rezervou, jelikož do 

výpočtu nebylo zahrnuto větší opotřebení frézy a sazba stroje při vyšších posuvových 

rychlostech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

2D dvourozměrné 

2CR PC typ filtru 

3D trojrozměrné 

ACF autokorelační funkce 

AFM mikroskopie atomárních sil 

Al hliník 

CCD technologie obrazových snímačů 

CSI koherenční skenovací interferometrie 

Cu měď 

Cr chrom 

Fe železo 

F-operátor operátor omezující vliv nominálního tvaru 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci 

ISO 2CR typ filtru 

L filtr filtr odstraňující složky s dlouhou vlnovou délkou 

Mg hořčík 

Mn mangan 

P-parametry parametry základního profilu 

RGB barevný model červená, zelená a modrá 

R-parametry parametry profilu drsnosti 

RTG rentgenové 

SEM rastrovací (skenovací) elektronový mikroskop 

S-F povrch po aplikaci S filtru a F-operátoru 

S filtr filtr odstraňující složky s krátkou vlnovou délkou 

Si křemík 

S-L povrch vzniklý aplikací L filtru na S-F povrch 

S-parametry plošné parametry 

TEM transmisní elektronový mikroskop 

TiAlN titan aluminium nitrid  
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Ti titan 

V-parametry objemové parametry 

W-parametry parametry profilu vlnitosti 

WLSI interferometrie v bílém světle 

Zn zinek 

 

Symbol Jednotka Popis 

AR [µm] průměrná rozteč prvků motif drsnosti 

AW [µm] průměrná rozteč prvků motif vlnitosti 

Ds [mm] průměr frézy 

L [mm] dráha nástroje ve směru posuvového pohybu 

NC [Kč] celkové operační náklady 

NN [Kč] náklady na nástroj 

NS [Kč] náklady na strojní práci 

Nsm [Kč] minutová sazba stroje 

Nsn [Kč] hodinová sazba stroje 

Nt [Kč] náklady na nástroj vztažené na jednu trvanlivost 

NV [Kč] náklady na vedlejší práci 

Nvm [Kč] náklady na minutu vedlejší práce 

Mr1 [%] materiálový poměr 

Mr2 [%] materiálový poměr 

Pa [µm] průměrná aritmetická úchylka základního profilu 

Pc [µm] průměrná výška prvků základního profilu 

Pku [-] špičatost základního profilu 

Pmq [%] 
relativní materiálový poměr v místě průsečíku oblastí plošinek a 
prohlubní základního profilu 

Pmr [%] vzájemný materiálový poměr základního profilu 

Pmr(c) [%] materiálový poměr profilu (nosný podíl) 

Pp [µm] největší výška výstupku základního profilu 

Ppq [µm] sklon regresní přímky vedené oblastí plošinek základního profilu 

Pq [µm] průměrná kvadratická úchylka základního profilu 

Psk [-] šikmost základního profilu 
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PSm [µm] průměrná šířka prvků základního profilu 

Pt [µm] celková výška základního profilu 

Pv [µm] největší hloubka prohlubně základního profilu 

Pvq [µm] sklon regresní přímky vedené oblastí prohlubní základního profilu 

Pz [µm] největší výška základního profilu 

Pδc [µm] rozdíl výšky úseku základního profilu 

PΔq [-] průměrný kvadratický sklon základního profilu 

R [µm] průměrná hloubka prvků motif drsnosti 

Ra [µm] průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti 

Rc [µm] průměrná výška prvků profilu drsnosti 

Rk [µm] hloubka jádra drsnosti 

Rku [-] špičatost profilu drsnosti 

Rmq [%] 
relativní materiálový poměr v místě průsečíku oblastí plošinek a 
prohlubní profilu drsnosti 

Rmr [%] vzájemný materiálový poměr profilu drsnosti 

Rmr(c) [%] materiálový poměr profilu drsnosti (nosný podíl) 

Rp [µm] největší výška výstupku profilu drsnosti 

Rpk [µm] redukovaná výška výstupků 

Rpq [µm] sklon regresní přímky vedené oblastí plošinek profilu drsnosti 

Rq [µm] průměrná kvadratická úchylka profilu drsnosti 

Rsk [-] šikmost profilu drsnosti 

RSm [µm] průměrná šířka prvků profilu drsnosti 

Rt [µm] celková výška profilu drsnosti 

Rv [µm] největší hloubka prohlubně profilu drsnosti 

Rvk [µm] redukovaná hloubka prohlubní 

Rvq [µm] sklon regresní přímky vedené oblastí prohlubní profilu drsnosti 

Rx [µm] největší hloubka profilu nerovnosti 

Rz [µm] největší výška profilu drsnosti 

Rδc [µm] rozdíl výšky úseku profilu drsnosti 

RΔq [-] průměrný kvadratický sklon profilu drsnosti 

S10z [µm] deset bodů výšky povrchu 

S5p [µm] pět bodů výšky píku 
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S5v [µm] pět bodů hloubky prohlubně 

Sa [µm] aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu 

Sal [µm] délka autokorelace 

Sda(c) [µm2] střední plocha údolí 

Sdq [-] základ průměrného čtverce gradientu omezené stupnici povrchu 

Sdr [%] poměr rozvinuté mezifázové plochy omezené stupnici povrchu 

Sdv(c) [µm3] střední objem údolí 

Sha(c) [µm2] střední plocha vrchu 

Shv(c) [µm3] střední objem vrchu 

Sk [µm] výška jádra 

Sku [-] špičatost omezené stupnice povrchu 

Smq [%] poměr materiálu 

Smr1 [%] poměr materiálu 

Smr2 [%] poměr materiálu 

Sp [µm] maximální výška píku omezené stupnice povrchu 

Spc [-] aritmetický průměr zakřivení píku 

Spd [µm-1] hustota píků 

Spk [µm] redukovaná výška píku 

Spq [µm] základ průměrné úchylky čtverců plošiny 

Sq [µm] základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu 

Ssk [-] šikmost omezené stupnice povrchu 

Std [°] směr textury omezené stupnice povrchu 

Str [µm] poměr aspektu textury 

Sv [µm] maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu 

Svk [µm] redukovaná hloubka údolí 

Svq [µm] základ průměrné úchylky čtverců údolí 

Sxp [µm] extrémní výška píku 

Sz [µm] maximální výška omezené stupnice povrchu 

T [min] trvanlivost nástroje 

Vv(p) [ml/m2] neplatný objem 

Vm(p) [ml/m2] objem materiálu 
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Vmc [ml/m2] jádro objemu materiálu omezené stupnicí povrchu 

Vmp [ml/m2] pík objemu materiálu omezené stupnicí povrchu 

Vvc [ml/m2] neplatný objem jádra omezené stupnice povrchu 

Vvv [ml/m2] neplatný objem údolí omezené stupnice povrchu 

W [µm] průměrná hloubka prvků motif vlnitosti 

Wa [µm] průměrná aritmetická úchylka profilu vlnitosti 

Wc [µm] průměrná výška prvků profilu vlnitosti 

Wku [-] špičatost profilu vlnitosti 

Wmr [%] vzájemný materiálový poměr profilu vlnitosti 

Wmr(c) [%] materiálový poměr profilu vlnitosti (nosný podíl) 

Wp [µm] největší výška výstupku profilu vlnitosti 

Wq [µm] průměrná kvadratická úchylka profilu vlnitosti 

Wsk [-] šikmost profilu vlnitosti 

WSm [µm] průměrná šířka prvků profilu vlnitosti 

Wt [µm] celková výška profilu vlnitosti 

Wte [µm] celková hloubka vlnitosti 

Wv [µm] největší hloubka prohlubně profilu vlnitosti 

Wx [µm] největší hloubka vlnitosti 

Wz [µm] největší výška profilu vlnitosti 

Wδc [µm] rozdíl výšky úseku profilu vlnitosti 

WΔq [-] průměrný kvadratický sklon profilu vlnitosti 

Z(x) [mm] pořadnice 

Zp [µm] výška výstupku profilu 

Zt [µm] výška prvků profilu 

Zv [µm] hloubka prohlubně profilu 

Zv [-] počet výměn nástroje vztažené na obrobení jednoho kusu 

Xs [µm] šířka prvků profilu 

ae [mm] šířka záběru 

ap [mm] hloubka řezu 

c [mm] bezpečnostní přeběh 

fz [mm] posuv na zub 
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fAPS [-] úhlové spektrum 

i [-] počet přejezdů 

l [mm] délka obrobku 

ln [mm] délka náběhu 

lp [mm] délka přeběhu 

ln [mm] vyhodnocovaná délka 

lp [mm] základní délka primárního profilu 

lr [mm] základní délka profilu drsnosti 

lw [mm] základní délka profilu vlnitosti 

n [min-1] otáčky 

tAS [min] jednotkový strojní čas 

tAV [min] jednotkový vedlejší čas 

rtip [µm] poloměr doteku 

vc [m·min-1] řezná rychlost 

vf [mm/min] posuvová rychlost 

x, y, z [-] osy kartézské soustavy souřadnic 

λ [nm] vlnová délka 

λc [nm] mezní vlnová délka cut-off 

λf [nm] filtr profilu s dlouhou vlnovou délkou 

λs [nm] filtr profilu s krátkou vlnovou délkou 

τ [-] poměr dráhy nástroje a délky obrobené plochy 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Naměřené hodnoty 

 



 

 


