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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá p esností obráběcích strojů, p ičemž se věnuje zejména t íosé 
vertikální frézce. Strukturálně je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická 
část se zabývá problematikou geometrických chyb a mě icími za ízeními, praktická se věnuje 
testovanému obráběcímu stroji. Podstatné je v tomto p ípadě zpracování dat a navržená 
statistická analýza, na základě čehož je v závěru práce nastíněn další možný způsob vývoje 

zpracování namě ených dat. 

ABSTRACT 

The Master’s thesis deals with the precision of machine tools, especially with the three-axis 

vertical milling machine. It is structurally divided into a theoretical and practical part. While 

the theoretical part focuses on problems of geometric errors and measuring devices, the 

practical one is devoted to the machine tool being tested. In this case, the data processing and 

the proposed statistical analysis are essential, and at the end of the thesis another possible way 

of developing the data processing is outlined. 
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1 ÚVOD 

Nep etržitý vývoj průmyslových strojů lze pozorovat i na poli obráběcích strojů (OS). V této 
oblasti p evládá trend zvyšování produktivity a zdokonalení pracovní p esnosti. K tomu slouží 
použití nejmodernějších materiálů, pohonů či nasazení pokročilé mě icí techniky. 

P edkládaná diplomová práce se věnuje zpracování dat z mě ení na obráběcích strojích. 
Jedná se o obráběcí stroje, které zajišťují operace t ískového obrábění, a to soustružení, 
frézování a vrtání. T ískové obrábění pat í k obecně nejrozší enější technologii v průmyslové 
praxi, čemuž odpovídá neustálý vývoj i zvyšující se požadavky kladené na tuto techniku. 

Tato práce smě uje k dosažení t í stanovených cílů, a sice charakteristiky současného 
stavu vědy a techniky v oblasti sběru dat z mě icích za ízení pro mě ení geometrické p esnosti 
obráběcích strojů, dále k zhodnocení dat získaných mě ením a jejich následné analýze. 

↑ souladu se stanovenými cíli pojednávají úvodní kapitoly obecně o p esnosti 
obráběcích strojů, p ičemž se detailněji zamě ují na t íosý obráběcí stroj. Důvodem pro využití 
právě t íosého obráběcího stroje je p edevším dostupnost t íosé vertikální frézky na Strojní 
fakultě ↑←T Brno. 

V rámci geometrické p esnosti je stručně nastíněn rovněž princip volumetrických 
kompenzací, na což navazuje kapitola o mě icích za ízeních využívaných k mě ení geometrické 
p esnosti. 

Mě icím za ízením je věnována samostatná kapitola, kde jsou jednotlivá za ízení 
p edstavena. Pro realizaci praktické části práce bylo zvoleno za ízení ballbar1 QC-20 W. 

Praktická část práce je členěna do t í částí dle samotného postupu. První z nich je mě ení 
geometrických chyb t íosé vertikální frézky MC↑ 754 Q←ICK p ístrojem ballbar QC-20 W. 

Jelikož dodávaný software k mě icímu za ízení ballbar není vhodný pro pokročilou statistickou 
analýzu, byly namě ené hodnoty v druhé části importovány do souboru tabulkového procesoru 
MS Excel. V tomto programu byla vytvo ena makra sloužící k zobrazení namě ených hodnot 
ze zdrojových souborů získaných softwarem Ballbar 202. ↑ytvo ená makra rapidně snižují čas 
pot ebný k analýze namě ených dat a zároveň slouží k jejich p ehlednější vizualizaci, což bylo 
jedním z cílů p edkládané práce. T etí praktickou část tvo í statistické zhodnocení namě ených 
dat. V ní byly vytvo eny dva modelové p íklady, pro jejichž pot eby byla využita reálně získaná 
data. 

Práci uzavírá kapitola věnovaná zhodnocení a diskuzi, v níž jsou zrekapitulovány 
stanovené cíle a způsob jejich dosažení. Dále jsou navrženy další možné způsoby zpracování 
namě ených dat z obráběcích strojů.

                                                 
1 ↑ýrobce běžně používá označení mě icího za ízení „ballbar“. 

2 Na rozdíl od samotného ballbaru, pro software používá výrobce označení „Ballbar 20“. 
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2 MOTIVACE 

↑šeobecný trend zvyšování produktivity se z pochopitelných důvodů týká také obráběcích 
strojů. Ke klasickým požadavkům kladeným na obráběcí stroje se adí nap . spolehlivost, odvod 

t ísek či vysoký výkon. Klíčovým faktorem je zde p edevším produktivita práce a dlouhodobá 
způsobilost p esnosti obrábění. 

Geometrická p esnost pat í do skupiny kvazistatických chyb, které způsobují až 70 % 

celkových chyb obráběcích strojů. Snahou je takto vysoké hodnoty eliminovat nebo alespoň co 
nejvíce redukovat. 

Z tohoto důvodu vznikla i tato diplomová práce, která se zabývá mě ením geometrické 
p esnosti vybraného obráběcího stroje a následným zpracováním namě ených dat. Díky 
navrženému způsobu zpracování dat je uživatel schopen identifikovat geometrické chyby, které 
ovlivňují p esnost obráběcího stroje ihned po provedeném mě ení.
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3 P ESNOST OBRÁB CÍCH STROJ  

Jak již bylo naznačeno v úvodu této diplomové práce, jedním z nejdůležitějších 

požadavků kladených na moderní obráběcí stroje (OS) je schopnost vyrábět p esné výrobky. 
Toho lze dosáhnout jedině kontrolovaným deterministickým výrobním procesem. 
Opakovatelnost stroje je pak nevyhnutelným požadavkem pro vyhovující ízený proces  

a geometrické p esnosti výsledné vyráběné součásti lze dosáhnout nap . správně kalibrovaným 
obráběcím strojem. McKeown definoval již v roce 1řŘ7 termín volumetrická p esnost, kterým 
označuje schopnost stroje produkovat p esné výrobky. [1] 

Jestliže chce uživatel stroje provést mapování chyb a následně se pokusit o jejich 
kompenzaci, musí znát zdroje a účinky těchto chyb ve stroji a následně v kalibračních 
procedurách. Proto Schwenke a kol. [1] identifikovali 5 hlavních faktorů, které mohou ovlivnit 
p esnost obráběcího stroje. Jedná se o následující chyby: 

• kinematické, 

• termomechanické, 

• zatížením, 

• způsobené dynamickou silou, 

• kontroly pohybu a ídicího softwaru. 

Joseph Flynn [2] vychází ze Schwenkeho a ve své práci popisuje: 

• kinematickou chybu jako výsledek nedokonalého uspo ádání a tvaru v osách 
uvnit  obráběcích strojů, 

• termomechanické chyby jsou vyvolány tepelnými gradienty, které způsobují 
tepelnou roztažnost mezi prvky konstrukce, 

• chyby způsobené zatížením jako důsledek netuhého tělesa, které mění svoje 
chování způsobené hmotností jednotlivých prvků stroje či obrobku, 

• dynamické síly jsou způsobeny záběrem nástroje a obrobku, následně 
zrychlením a zpomalením pohybujících se částí a vibracemi způsobenými 
p irozenými budícími frekvencemi, 

• chyby kontroly pohybu a ídicího softwaru jsou důsledkem nedokonalé reakce  
a synchronizačních problémů v rámci ídicího systému os strojů. 

Dle Marků [3] však lze identifikovat a následně kvantifikovat i jiné faktory (viz obr. 1), 

které ovlivňují p esnost p ímo CNC obráběcího stroje. 
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Obr. 1) Znázornění vlivů. které ovlivňují p esnost stroje [3] 

Ramesh a kol. [4] rozděluje chyby ovlivňující p esnost obráběcího stroje do dvou 
kategorií, a sice na chyby kvazistatické a dynamické. Tato kategorizace je použita i v této práci, 
jelikož je pozornost soust eděna na konkrétní kvazistatické a dynamické chyby. P i kategorizaci 
dle Marků by nebylo možno posoudit vlivy působící na p esnost CNC obráběcího stroje 

s výjimkou pracovní p esnosti. 
Kvazistatické chyby lze definovat jako chyby mezi nástrojem a obrobkem, které se 

pomalu mění v čase a souvisí s konstrukcí samotného obráběcího stroje. Do těchto nep esností 
lze dále zahrnout geometrické, resp. kinematické chyby, dále chyby způsobené mrtvou vahou 
hmotnosti komponentů stroje a chyby způsobené tepelně vyvolanými deformacemi  
v konstrukci obráběcího stroje. Kvazistatické chyby p edstavují zhruba 70 % celkové chyby 
obráběcího stroje. 

Dynamické chyby jsou způsobené nap íklad chybou v etena, vibrací stroje atd. Tyto 

nep esnosti jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách stroje. 
Problematice p esnosti obráběcích strojů se podrobněji věnují auto i jako Michal 

Holub3, Michal Michalíček4 a další.   

3.1 Geometrická přesnost 
Tato p edkládaná diplomová práce se zabývá p edevším geometrickými chybami, a proto jim 

bude nyní věnována větší pozornost než ostatním dílčím chybám. 

                                                 
3 HOL←B, Michal. ↑liv geometrické p esnosti vybraných obráběcích center na požadované vlastnosti výrobků. 
↑ysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012. 

4 MICHůLÍČEK, Michal. Predikce pracovní p esnosti CNC obráběcích strojů. ↑ysoké učení technické v Brně. 
Fakulta strojního inženýrství, 2013. 
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Typický t íosý CNC obráběcí stroj (viz obr. 21) je ovlivňován různými geometrickými 
chybami. Tyto geometrické chyby pro jednotlivé osy ↓, Y a Z jsou schematicky zobrazeny na 

obr. 2). ↑šechny uvedené chyby lze dohledat v normě ČSN ISO 230-15.  

 

Obr. 2) Schéma odchylek t íosého obráběcího stroje6 [5] 

Tab 1)  uvádí geometrické chyby pro výše uvedené osy dohromady. Jestliže chceme 
znát dílčí chyby pro jednu osu, hodnoty v tabulce se musí podělit t emi.  

Tab 1)  Chyby geometrie t íosého obráběcího stroje [6] 

Geometrická chyba Počet chyb 

Chyba polohování 3 

Chyba p ímočarosti (horizontální a vertikální) 6 

Úhlové chyby – klopení, natáčení a naklánění 9 

Chyba kolmosti mezi osami  3 

Celkem geometrických chyb  21 

↑šechny uvedené nep esnosti mohou nep íznivě působit na celkovou p esnost 
polohování obráběcího stroje, a tedy i na výslednou p esnost obráběných dílů. Geometrické 
chyby zap íčiňují stav, kdy se skutečná pozice nástroje neshoduje s pozicí zobrazenou na ídicí 
jednotce stroje. Povědomí či schopnost zmenšit popisované chyby je alfou a omegou 
pro efektivnější využití obráběcích strojů.  Proto je nutné mít informace o stavu stroje ještě 
d íve, než začne samotná operace obrábění.  K tomu, aby bylo možné identifikovat možné 
problémy a udržovat stroj v bezvadném stavu, je důležité používat správné a vhodné mě icí 
vybavení (viz kap. 6) 

                                                 
5 Viz obr. 20), kde lze dohledat p esný název uvedené normy. 
6 ↑ysvětlení označení jednotlivých chyb lze dohledat v tabulce 17), viz p íloha. 
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3.2 Kompenzace a kompenzační metody  
V souladu s trendy posledních let je jedním z klíčových požadavků kladených na obráběcí 
stroje zvyšování p esnosti. Jednou z možností dalšího zvyšování p esnosti je teorie 
kompenzací. 

Kompenzace lze rozdělit na softwarové a mechanické.7 Druhé jmenované spočívají 
v ustavení stroje do geometrie. „Mechanické kompenzace jsou např. vyvažování, předepnutí 
kuličkových šroubů či použití profilů složených z různých druhů materiálů s rozdílnou teplotní 
roztažností.“ [7] 

Softwarové kompenzace se používají p edevším tehdy, jestliže se chce uživatel 
obráběcího stroje zabývat nep esností stroje, která vzniká působením různých vnějších  
a vnit ních vlivů, jako je nap . teplota okolí, prohnutí nástroje či v etene. S→ kompenzace lze 
rozdělit na kompenzace standardně používané p i každodenním použití OS nebo tzv. 
kompenzace „navíc“, pro ještě větší zvýšení p esnosti stroje. [7] 

3.2.1 Volumetrická kompenzace 

↑olumetrická kompenzace je metoda kompenzace os obráběcího stroje pro odstranění 
geometrických chyb p i polohování. P evážná část současných CNC ídicích systémů obsahuje 

nástroje pro kompenzaci lineárních chyb, jako je nap . vůle a chyba rozteče. Nicméně 
nevýhodou této metody je fakt, že kompenzuje pouze některé typy chyb a také je méně účinná 
mimo p ímku, podél které byly chyby mě eny. [8] 

ídicí systém ( S) Siemens Sinumerik Ř40D sl poskytuje volumetrické kompenzace 
pod zkratkou VCS8. ←vedený S se běžně používá pro náročné operace p i ízení strojů. Je 
vhodný pro CNC obráběcí stroje, jejichž mechanická konfigurace musí být individuálně 
p izpůsobena pot ebám zákazníka. 

 

Obr. 3) Princip fungování ↑CS kompenzace [9] 

Pro praktickou část p edkládané diplomové práce byly využity volumetrické 
kompenzace ↑CS ů3. Tyto kompenzace jsou určeny pro S Sinumerik Ř40D sl a používají se 

                                                 
7 Tato diplomová práce se zabývá softwarovými kompenzacemi. Princip mechanických kompenzací je zde proto 
pouze zmíněn. 
8 VCS z anglického ↑olumetric Compensation System. 



 

23 

 

u strojů se 3 lineárními osami9.  Princip fungování těchto kompenzací lze pozorovat na obr. 3). 

TCP je zkratka pro tool center point, což v p ekladu znamená bod st edu nástroje. 
Podrobněji se kompenzacemi zabývá Zdeněk Žák ve své diplomové práci: „Vliv 

konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost obráběcího stroje“.

                                                 
9 Pro pěti a víceosé stroje se používají kompenzace ↑CS A5. 
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4 M ENÍ GEOMETRICKÝCH CHYB NA 

OBRÁB CÍCH STROJÍCH 

Neustálý vývoj obráběcích strojů se projevuje také na poli mě icích za ízení a p ístrojů, které 
jsou schopny identifikovat chyby obráběcích strojů. Se zvyšujícími se nároky na p esnost 
strojních za ízení roste i požadavek zvýšení p esnosti mě icích za ízení. 

Výběr způsobu mě ení a následné analýzy geometrických chyb obráběcích strojů závisí 
p edevším na geometrii stroje a způsobu vyhodnocení mě ení. Geometrické chyby jsou obvykle 
identifikovány pomocí jednoho ze dvou způsobů: [1] 

• p ímé mě ení,  
• nep ímé mě ení. 

4.1 Přímé m ření 
P ímé mě ení je mě ení chyb pouze v jedné ose stroje bez zapojení dalších os. Toto mě ení 
může být klasifikováno ve t ech samostatných podskupinách na základě metrologické 
reference. ↑íce se této problematice věnuje Heinrich Schwenke a kol. [1]. Konkrétní mě icí 
p ístroje využívající způsob p ímého mě ení pak ve své dizertační práci uvádí Joseph M. Flynn. 

[2] 

4.2 Nepřímé m ření 
Nep ímé mě ení vyžaduje víceosý pohyb testovaného stroje. Jedná se nap . o pohyb p i mě ení 
polohy v různých polohách ↓, Y a Z. Mezi p ístroje používané pro nep ímé mě ení adíme 
nap . Rotary ůnalyzer (viz podkapitola 5.3) a ballbar (viz podkapitola 5.4). 
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5 Zů ÍZENÍ PRO M ENÍ GEOMETRICKÉ 
P ESNOSTI 

Posouzení stavu obráběcího stroje p ed samotným začátkem obrábění a následná kontrola 
obrobku po dokončení procesu může signifikantně snížit množství neshodných výrobků a lze 

jí rovněž p edejít neplánovaným odstávkám stroje. 
V současné době existuje na trhu několik typů za ízení, které se zabývají mě ením 

geometrické p esnosti (viz obr. 4). Z těchto mě ících za ízení jsou vybrány a blíže popsány 
pouze některé z nich. 

 

Obr. 4) Technické prost edky pro mě ení geometrické p esnosti strojů [10] 

5.1 Interferometr  

Základním mě icím za ízením je interferometr. Jedná se o za ízení, které je založeno na 

principu interference světla10. Pomocí odpočítávání p íslušných počtů délkových kvant lze 
změ it rozměry makroskopických objektů reálného světa. Nejp esnější interferometry mají 
rozlišení v ádu jednotek nanometrů a nazývají se laserové interferometry. 

Schopnost interference těchto za ízení je však omezena koherenční délkou použitého 
zdroje, p esto není koherenční délka limitujícím faktorem pro praktická mě ení v metrologii. 

[11] 

                                                 
10 Fyzikální jev, kdy superpozicí dvou nebo více vlnění vzniká výsledné vlnění o menší či větší amplitudě. 
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Jakékoliv mě ení je ovlivněno adou faktorů, z nichž některým lze p edejít. Existují 
ale i chyby mě ení, u kterých to do určité míry není možné. Tyto chyby je proto nutné brát 
v potaz.  

5.1.1 Základní typy interferometr  

První a nejznámější interferometr navrhl a postavil v 1881 Albert Abraham Michelson.  Mezi 

další známé interferometry pat í Fizeaův, Mach-Zehnderův, Sagnacův a Fabry-Perotův 
interferometr. Blíže bude popsán pouze nejznámější interferometr, a to Michelsonův. 
Rozd lení podle počtu svazk : 

• dvousvazkové interferometry: Michelsonův, Mach-Zehnderův, Sagnacův, 

• vícesvazkové interferometry: Fabry-Perotův. [12] 

5.1.2 Michelson v interferometr 

Světelná vlna vyslaná jako světelný paprsek ze zdroje se ší í na polopropustné zrcadlo Z. Toto 
polopropustné zrcadlo rozdělí paprsek na dva svazky paprsků. První svazek smě uje na zrcadlo 

Z1 a druhý svazek paprsků na zrcadlo Z2. Následně se odražené paprsky znovu setkají ve 
svazkovém detektoru. Jelikož oba svazky pocházejí ze stejného koherentního zdroje, dochází  
k interferenci. Jestliže se pohyblivé zrcadlo posune, frekvence odraženého paprsku se změní. 
Detektor počítá frekvenční rozdíl mezi odraženými paprsky fD a namě ené hodnoty posunutí se 
získají podle následujícího vztahu: [13] 

 

N … počet pulzů [-] 
 … vlnová délka [nm] 

 

Obr. 5) Schéma Michelsonova interferometru [13] 

� = � ∙ = � ∙    
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5.1.3 Laserový interferometr XL-80 – Renishaw 

Mezi klasické laserové interferometry pat í i Laser interferometr ↓L-Ř0 od společnosti 
Renishaw. Tento p ístroj je výkonným nástrojem pro kalibraci11 sou adnicových mě icích 
strojů (CMM) a také obráběcích strojů. Obecně lze íci, že díky své vysoké p esnosti má široké 
uplatnění tam, kde je pot eba dodržet metrologickou návaznost. Nejčastěji se s tímto mě icím 
za ízením, resp. obecně s laser interferometrem, lze setkat p i lineárním mě ení. Systém 
laserového interferometru ↓L-80 zpravidla obsahuje laserovou jednotku viz obr. 6), ale může 

obsahovat i kompenzační jednotku ↓C-80 (viz obr. 7).  

 

Obr. 6) Laserová jednotka ↓L-80 [14] 

Kompenzátor ↓C-Ř0 posouvá mě ení pomocí interferometru ↓L-80 na zcela novou 

úroveň. ↑yužívá velmi p esné senzory automaticky kompenzující vliv okolního prost edí.  
XC-Ř0 je vybaven inteligentními senzory, které zpracovávají odečítání dat ze zdroje. 
Konstrukce těchto senzorů zajišťuje p esné odečítání dat v celém rozsahu provozních 
podmínek. Lze kompenzovat také tepelnou roztažnost stroje, k čemuž slouží až t i snímače 
teploty materiálu, jež je možno p ipojit ke kompenzační jednotce ↓C-80. 

 

Obr. 7) Rozdíl mezi kompenzací prost edí a bez kompenzace [14] 

                                                 
11 Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny 
s nejistotami mě ení poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s p idruženými nejistotami mě ení a ve 
druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku mě ení z indikace. 
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5.2 LaserTracer 

Dalším mě icím prost edkem pro mě ení geometrické nep esnosti strojů je LaserTracer-NG od 

společnosti Etalon ůG sídlící v Německu. LaserTracer byl primárně vyvinut pro kalibraci  
a sledování p esnosti obráběcích strojů a CMM. Základní komponent tvo í samočinný laserový 
interferometr, který automaticky sleduje odražeč a umožňuje identifikaci geometrických 
odchylek s největší možnou p esností. Odražeč funguje až do úhlu 160° a může detekovat 
pohyb stroje p ímo v pracovním bodě. Tento odražeč je umístěn buď ve snímací hlavě CMM, 

nebo ve v etenu obráběcího stroje. [15] 

Princip testování pomocí LaserTraceru spočívá v tom, že kalibrovaný stroj či CMM 
vykoná pohyb po navržené dráze náležitým softwarem. Následně je vygenerována korekční 
mapa a korekce jsou rovnou načteny do ídící jednotky kalibrovaného obráběcího stroje. Kromě 
vyjmenovaných p edností (viz podkap. 5.2.1) lze ještě zdůraznit, že LaserTracer je schopen 
provádět prostorovou kalibraci obráběcích strojů plně ve 3D. ↑ současné době se tento jev stává 
nezbytným. Mě icí za ízení od společnosti Etalon ůG umožňuje jako jediné na trhu p ímo 
zadávání korekcí do ídících systémů obráběcích strojů mnoha světových výrobců. Kalibrační 
postup je v souladu s normami ČSN ISO 230 - 2,4 a 6. Za pozornost stojí p edevším možnost 
provedení kruhového testu dle ČSN ISO 230-4 a kalibraci otočné osy. [16] 

K LaserTraceru náleží i software TRůC-CAL a TRAC-CHECK. První zmiňovaný S→ 
slouží k provedení kalibrace včetně zadání korekcí p ímo do ízení kalibrovaného obráběcího 
stroje. Software je schopen určit všechny systematické geometrické odchylky, zejména 
odchylky polohy, p ímosti a rotační odchylky atd. Druhý jmenovaný program v kombinaci 

s použitím LaserTraceru je schopen do 30 minut zjistit, zda stroj vyhovuje požadovaným 
specifikacím nebo zda vyžaduje údržbu. Jedná se o patentovanou metodu, která umožňuje 
automatické vyrovnání laserového paprsku a tím markantně snižuje dobu mě ení. [16] 

 

Obr. 8) Prů ez LaserTracerem [15] 
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5.2.1 Přednosti LaserTraceru 

LaserTracer-NG se prezentuje několika výhodami: 

• jednoduché testování, kalibrace a volumetrická kompenzace CMM a obráběcích 
strojů, 

• minimální časové náklady v porovnání s běžnými mě icími za ízeními 
(referenční standardy či běžné laserové interferometry), 

• mě ení prostorových vzdáleností s vynikající p esností, 
• kombinovaná aplikace čty  LaserTracerů vytvá í bezkonkurenční kombinaci 

prostorové p esnosti a dynamického rozlišení. [15] 

5.2.2 Technické parametry 

Následující tabulka uvádí technické parametry popisovaného mě icího za ízení. 

Tab 2)  Technické parametry LaserTraceru-NG [15] 

Technický parametr Rozm r 

Nejistoty mě ení pro prostorový posuv 0,2 μm + 0,3 μm/m 

Rozlišení 0,001 μm 

Rozsah mě ení 0,2 – 20 m 

Úhlový rozsah osy azimutu od -225° do 225° 

Úhlový rozsah elevační osy od -35° do Ř5° 

Hmotnost 8,5 kg 

T ída laseru 2 M 

 

Obr. 9) LaserTracer p i práci [15] 

5.3 Rotary Analyzer 

Vhodným prost edkem pro mě ení geometrických nep esností je také Rotary Analyzer od 

společnosti IBS Precision Engineering. Tato společnost vyvinula mechanismus pro uživatele, 
kte í požadují souhrnnou analýzu a diagnostiku pro své obráběcí stroje. Rotary ůnalyzer 
poskytuje vývojá ům a poskytovatelům údržby možnost kvantifikovat výkon stroje v reálném 
čase s možností statického i dynamického mě ení. Tato mě ení umožňuje unikátní konfigurace 

sondy, která je schopna mě it ve 3D s vysokou p esností tak, aby bylo možné určit polohu 
otočného stolu. [17] 
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Obr. 10) Rotary ůnalyzer p i práci [18] 

Firma IBS Precision Engineering využívá patentované sondy. K mě ení lze použít 
bezdrátovou sondu Trinity (viz podkap. 5.3.1) nebo kabelovou sondu Triton (viz podkap. 5.3.2). 

Zmíněné sondy jsou schopny p esně určit polohu artefaktu ve t ech dimenzích (↓, Y a Z) 
současně. Sonda změ í skutečnou polohu st edu artefaktu, která je namontovaná na rotující část 
obráběcího stroje. Samotná sonda je upevněna v nerotační části obráběcího stroje, zpravidla ve 
v etenu. Součástí systému je i software, jenž lze naprogramovat tak, aby prováděl adu 
uživatelsky definovaných testů včetně běžných standardních ISO mě ení. [18] 

 Klíčové vlastnosti Rotary ůnalyzeru: [18] 

• schopnost mě ení až do 5osého provozu ve 3D, 

• statické i dynamické mě ení s p esností mikrometrů, 

• snadná kompenzace díky kinematickým parametrům, 

• p ijetí stroje dle normy ČSN ISO 107ř1-6. 

5.3.1 Trinity 

Jedná se o bezdrátovou sondu (viz obr. 11), která poskytuje flexibilitu bezdrátové kombinace, 
ale s nižší p esností. V tab 3)  jsou uvedeny základní technické parametry charakterizující 
Trinity.  
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Tab 3)  Technické parametry sondy a artefaktu Trinity [17] 

Sonda 

Rozsah mě ení 3,50 mm 

Rozlišení 0,2 μm 

↑zorkovací frekvence 2 kHz 

Nejistota mě ení U1 <1,0 μm (v rozmezí 1 mm) 
Držák sondy ∅16 mm 

Rozměry Délka 135 mm; Průměr Ř0 mm; Hmotnost 
0,770 kg 

Artefakt   

Chyba kulovitosti  <0,6 μm 

Průměr 22 mm 

Délka 75 mm 

 

Obr. 11) Bezdrátová sonda Trinity [17] 

5.3.2 Triton 

Jedná se o kabelovou sondu (viz obr. 12), která poskytuje menší rozsah mě ení, ale za to s vyšší 
p esností než bezdrátová sonda Trinity. ↑ tab 4)  jsou uvedeny základní technické parametry 

charakterizující Triton. 

Tab 4)  Technické parametry sondy a artefaktu Triton [17] 

Sonda  

Rozsah mě ení 1 mm 

Rozlišení 0,1 μm 

↑zorkovací frekvence 6,5 kHz 

Nejistota mě ení U1 <0,6 μm (k=2) 

Držák sondy ∅16 mm 

Rozměry Délka 56 mm; Průměr 75 mm; Hmotnost 
0,375 kg 

Artefakt    

Chyba kulovitosti  <0,25 μm 

Průměr 22 mm 

Délka 75 mm 
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Obr. 12) Kabelová sonda Triton [17] 

5.4 Ballbar QC20-W  

Jedním z dalších mě icích za ízení je ballbar QC20-→ od společnosti Renishaw (viz obr. 13). 

Jestliže chceme získat mě ítko p esnosti obráběcího stroje, je vhodné p esně změ it skutečnou 
kruhovou dráhu stroje. Teoreticky platí, že pokud by kruhová dráha odpovídala kruhové 
naprogramované dráze, byl by mě ený CNC stroj dokonale p esný. 

Systém ballbar zahrnuje p esný lineární snímač, který doplňuje dvojice koulí na obou 
koncích snímače. Jak již bylo zmíněno, pomocí ballbaru lze testovat p esnost obráběcího stroje. 
Testování probíhá tak, že se mě icí za ízení upevní na stroj mezi p esné magnetické držáky  
a následně stroj provede kruhovou interpolaci dle ČSN ISO 230-4, ASME B5.54, ASME B5.57, 

JIS B či GB/T 17421.4. Okamžitě po namě ení dat jsou tato data poslána do softwaru (viz 
podkap. 5.4.1), který vypočte a zobrazí zjištěné chyby stroje. [3] 

Ballbar dokáže rozpoznat tyto chyby: 

• amplituda cyklické chyby, 

• relativní chyba odmě ování, 
• p ímočarost, 
• kolmost, 

• neshoda serva, 

• mrtvý chod,  

• p íčná vůle, 

• zpoždění serva, 

• kruhovitost, 

• tolerance polohy. 
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Obr. 13) Ballbar QC20-→ test ve t ech rovinách [19] 

5.4.1 Software Ballbar 20 

K mě icímu za ízení ballbar 20QC-→ p ísluší software Ballbar 20, který je schopen ihned 
vypočíst a zobrazit zjištěné chyby mě eného stroje. Tento unikátní software usnadňuje práci p i 
analyzování a stanovování p íčin chyb stroje. Údaje poskytnuté tímto softwarem využívají 
různí pracovníci údržby a servisních firem, jenž se dokáží pomocí programu Ballbar 20 zabývat 
skutečnými p íčinami nep esnosti. [20] 

N které klíčové funkce: 

• p ímé zobrazování snímaných dat, 
• analýzy a zobrazení dat testu podle hlavních norem, 

• výpočet hodnoty polohové tolerance. 

 

Obr. 14) ←kázka výsledků testu v SW Ballbar 20 
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5.4.2 Klady 

• celá operace sběru a vyhodnocení dat trvá cca 20 minut, čímž se sníží doba pot ebná 
k odstávce obráběcího stroje, 

• kontrola p esnosti CNC obráběcích strojů v souladu norem – ISO, ANSI/ASME apod., 

• možnost mě ení na části kruhové dráhy v rozsahu 220°, což poskytuje vyšší flexibilitu 
testování, 

• možnost provádět testy o poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 a 600 mm za 

použití prodlužovacích nástavců, 

• software Ballbar 20, 

• bezdrátová technologie Bluetooth. [21] 

5.4.3 Technické parametry 

Následující tabulka uvádí technické parametry popisovaného mě icího za ízení. 

Tab 5)  Technické parametry ballbaru QC20-W [21] 

Technický parametr Rozm r 

Rozlišení snímače 0,1 μm 

P esnost snímače ballbaru   (0,7 +0,3% L) μm 

L je délka, na které je mě ena chyba 

Rozsah mě ení ballbaru 1,0 mm 

Zdvih snímače Od -1,25 mm do +1,75 mm 

Max. rychlost snímání 1000 Hz 

P enos dat 

Bluetooth, t ída 2 

Zpravidla 10 m 

Pracovní rozsah 0 °C–40 °C 

Rozměry kuf íku 395 x 300 x 105 mm 

Hmotnost kuf íku 3,75 kg (p ibližně) 
Obr. 15) zobrazuje konstrukci ballbaru QC20-W. 

 

Obr. 15) Konstrukce ballbaru QC20-W [22] 



 

37 

 

5.5 Laser Tracker  

Dalším mě icím za ízením pro mě ení geometrické p esnosti obráběcích strojů je Laser Tracker 

(LT). Jedná se o p enosný mě icí systém, který stanovuje polohu bodu ve sférickém sou adném 
systému. Sou adnice bodů jsou určeny porovnáním mě ícího a referenčního paprsku 
a kombinací azimutálního a polárního úhlu. Konstrukce Laser Tracker je na obr. 16). 

 

Obr. 16) Konstrukce Laser Trackeru [23] 

Popis obrázku: 

a) zrcadlo, 

b) vertikální osa, 
c) horizontální osa, 
d) krycí deska, 
e) laserový paprsek, 
f) za ízení pro snímání polohy, 
g) dělič, 
h) interferometr a laserová hlava. 

Vlastnosti Laser Trackeru: 

• P esnost: za ízení jsou schopna provádět mě ení s vysokou p esností kolem 
10 μm bez speciální geometrie nebo zpracování dat. ↑olbou vhodné geometrie, 
kalibrací opakujících se chyb a zprůměrováním náhodných chyb lze dosáhnout 
p esnosti až kolem 1 μm. 

• Flexibilita: Laser Tracker je schopen mě it širokou škálu vzdáleností a úhlů.  
• Schopnost mě it rozdílné prostory: optické systémy mají zabudovaná sklopná 

zrcadla, od nichž se odráží paprsek Laser Trackeru, na základě čehož určí 
Tracker výsledné sou adnice. 

5.5.1 Srovnání Laser Tracker  

Na trhu fungují t i významní výrobci mě icích systémů. Jedná se o společnosti ůutomated 
Precision Inc. (API), Faro Technologies Inc. a Leica Geosystems. V tab 6) je zastoupen jeden 
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model od každého výrobce. Každý z uvedených modelů má své silné stránky, ale i omezení, 
jež mohou být zásadní pro různé aplikace.  

Tab 6)  Technické parametry jednotlivých Laser Trackerů [24] 

 

 

Obr. 17) API 

Radian [25] 

 

Obr. 18) Leica 

AT403 [26] 

 

Obr. 19) Faro 

Vantage [27] 

Hmotnost 9 kg 7,3 kg 12,6 kg 

Rozměry [v/š/d] 310/160/110 mm 403/221/188 mm 416/224/211 mm 

Rozsah    

Azimut 320° 360° 360° 

Elevace -5ř° až + 7ř° 145° -52,1° až +77,ř ° 

↑zdálenost 80 m 320 m 80 m 

Technologie 

laseru 

ADM-MaxxTM; 

IFM 

ADM12 TruADM13 

Rozlišení: 
 

ADM-MaxxTM: 

0,1 μm 

IFM14: 0,0Ř μm 

- 0,5 μm 

P esnost 
 

 

ADM: ± 10 μm nebo 
0,7 μm/m (podle toho 

co je větší) 
IFM: ± 0,5 μm/m 

±15 μm + 6 μm/m 16 μm + 0,Ř μm/m 

Úhlové snímače    

Opakovatelnost - - 25 bodů p i 1,6 m–8 μm 

P esnost15 3,5 μm/m - 20 μm + 5 μm/m 

                                                 
12 ůDM (ůbsolute Distance Measurement) je flexibilní a uživatelsky p ívětivá technologie, jelikož Tracker může 
sledovat jeden objekt po druhém. 
13 TruůDM je patentovaná technologie společnosti FůRO vycházející z ADM. 

14 IFM – interferometr. 

15 ↑šechny uvedené hodnoty p esnosti a opakovatelnosti jsou vypočteny podle ASME B89.4.19-2006 
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5.6 Konvenční m řící přístroje 

Typickým p íkladem konvenčních mě ících p ístrojů jsou libely. Jedná se o mechanické  
a elektronické vodováhy využívané ke kontrole rovinnosti desky stolu a její kolmosti ke 
smykadlu stroje.  Libely fungují na základě využití gravitačního zrychlení jako reference  
a umožňují mě ení chyby rotačního pohybu kolem vodorovných os. Nevýhodou je ale fakt, 
že nejsou schopny mě it úhlové pohyby kolem svislé osy.  

Velkou nevýhodou těchto konvenčních mě ících p ístrojů je vliv prost edí (teplota 
vzduchu, tlak, hustota a vlhkost), který nezanedbatelně působí na p esnost mě ení. Další 
nevýhoda spočívá v nemožnosti sledování chyb, protože konvenční mě icí za ízení neumožňují 
zápis mě ených veličin.  Je pot eba sledovat průběh mě ení a také vybraných chyb. Z tohoto 

důvodu je nutné mít zabezpečen sběr informací o mě ení a stroji, což tyto mě ící za ízení 
nedovolují. [1] 

5.7 Zásady zkoušek obráb cích stroj  

Jednou ze základních součástí životního cyklu obráběcího stroje je zkoušení. Účelem zkoušení 
je porovnat navrhované a očekávané parametry a vlastnosti s dosaženými. Tyto zkoušky lze 
rozdělit do několika skupin: [10] 

• zkoušky p ejímací, 
• zkoušky prototypové, 

• provozní zkoušky a kontrola, 

• statistická p ejímka. 

← všech výše uvedených zkoušek se lze setkat s normami, které jsou zobrazeny na obr. 

20).  

 

Obr. 20) Normy ady ČSN ISO 230 
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P edložené normy mají za cíl informovat uživatele o tom, jakým způsobem provést 
proces stanovování p esnosti polohování stroje a také definují mě ené klíčové parametry. 

Normy ISO 230-8 a ISO 230-ř nebyly ještě harmonizovány a p ejaty do české soustavy 
norem. Normy ČSN ISO 230-1 až 230-7 se nezabývají funkčními zkouškami stroje, vztahují se 
pouze na zkoušky p esnosti. Tyto normy se dále nezabývají zjišťováním charakteristických 
parametrů jako jsou posuvy a otáčky, jelikož tyto zkoušky by měly být provedeny obvykle p ed 
zkouškami p esnosti. [10] 

Mezi další používané normy, se kterými se lze setkat, jsou normy z ady ČSN ISO 
107ř1 a dále pak německé ↑DI/DGI 3441, p ípadně severoamerické ůNSI B5:B4 či japonské 
JIS B 6330-1řŘ0. Je t eba poznamenat, že požaduje-li dohoda mezi výrobcem a zákazníkem 
použití konkrétní normy, je důležité tento výběr respektovat vzhledem k možnosti 
zaměnitelnosti norem. [10] 
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6 VOLBů VHODNÉHO M ICÍHO Zů ÍZENÍ 

Z p edcházející kapitoly je z ejmé, že na trhu existuje mnoho p ístrojů a za ízení, které jsou 
schopny určitým způsobem identifikovat chyby obráběcího stroje.  

Pokročilé a nákladné vybavení je schopno produkovat obrovské množství informací  
o zdrojích chyb díky svým detailním mě icím procesům.  P i výběru vhodného mě icího 
za ízení je vhodné pamatovat na to, že pouhé vlastnictví pokročilého a nákladného vybavení 
nemá samo o sobě žádnou p idanou hodnotu pro obráběcí stroj. 

Kunzmann a kol. [28] ve své publikaci uvádí, že po ízení metrologického za ízení je 
pro společnost významnou investicí. Ovšem pokud má toto za ízení minimální či neznámou 
p idanou hodnotu, může být pro společnost nevhodné. ada technik zabývajících se kalibrací 
obráběcích strojů je navíc považována za expertní procesy, jež jsou vysoce citlivé na 
uživatelské chyby p i sestavování a zároveň kladou vysoké požadavky na následnou analýzu 
namě ených dat. Proto je vhodné volit mě icí za ízení podle toho, v jaké etapě životního cyklu 
se daný stroj nachází či za jakým účelem má být mě icí za ízení použito. 

Zatímco některé p ístroje je vhodné použít p i uvádění stroje do provozu nebo p i 
provádění hloubkové plánové údržby, jiné nemusí být vhodné pro rychlé, neplánované či časté 
kontroly stavu stroje.  Pat ičná volba mě icího p ístroje souvisí také se zkouškami obráběcích 
strojů, které jsou blíže popsány v podkapitole 5.7. 

V kapitole 5 byla p edstavena mě icí za ízení, která jsou schopna mě it geometrickou 
p esnost obráběcího stroje a identifikovat jeho chyby. Pro praktickou část práce bylo vybráno 
za ízení ballbar od společnosti Renishaw. Důvody výběru právě tohoto systému jsou 
následující:  

• dostupnost během celého období, kdy probíhala praktická část této závěrečné práce, 

• snadná manipulace a praktičnost (již po pár minutách od vybalení ballbaru je uživatel 
schopen provádět mě ení), 

• vhodné pro snímání rovin ↓Y, YZ a ↓Z, 

• namě ená data lze ihned analyzovat v softwaru od výrobce.
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7 PRůKTICKÁ ČÁST 

Následující podkapitoly tvo í praktickou část p edkládané diplomové práce. Obsahují popis 
stroje, na němž byla prováděna mě ení, a popis použitých mě icích p ístrojů. Samotný 
experiment a zvolený postup je popsán v samostatné podkapitole. 

7.1 Demonstrátor 

Pro účel této diplomové práce byl vybrán stroj MC↑ 754 Q←ICK (viz obr. 21) od společnosti 
KO↑OSMIT MůS. Jedná se o t íosou vertikální frézku. Obráběcí centrum je vybaveno ídícím 

systémem Siemens Sinumerik 840D sl. Stroj se nachází v prostorách Ústavu výrobních strojů, 
systémů a robotiky. Technické parametry frézky obsahuje tab 7) . 

 

Obr. 21) MCV 754 QUICK [29] 

7.1.1 Technické parametry 

Následující tabulka uvádí vybrané technické specifikace. 

Tab 7)  Technické parametry vertikální frézky MC↑ 754 Q←ICK [29] 

St l 
←pínací plocha stolu 1000×500 mm 

Maximální zatížení stolu 400 kg 

Pracovní rozsah 

X-osa 754 mm 

Y-osa 500 mm 

Z-osa 550 mm 

Vřeteno 

Kuželová dutina v etena ISO 40 

Max. otáčky 10 000 min-1 

Změna otáček Plynule měnitelné 

Přesnost ČSN ISO 230-2 

Odmě ování ↓, Y, Z P ímé 

P esnost nastavení plochy 0,012 mm 

Opakovatelnost nastavení polohy 0,005 mm 
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Obr. 22) Koncepce stroje včetně sou adného systému pro nástroj16: [29] 

1. lože stroje, 

2. upínací plocha stolu 1 000×500, 

3. lineární valivé vedení – osa X – zdvih 754 mm, 

4. lineární valivé vedení – osa Y – zdvih 500 mm, 

5. lineární valivé vedení – osa Z – zdvih 550 mm, 

6. maximální zatížení stolu – 400 kg, 

7. v eteník, 

8. zásobník nástrojů s mechanickou rukou – 24 poloh.  

7.2 Teplom r TESTO 

P i požadavku, aby experiment vykazoval co nejvěrohodnější výsledky, je nutné mít informaci 
o teplotě stroje. Jedná se o důležitou součást experimentu, protože pomocí změ ené teploty 
stolu obráběcího stroje je uživatel schopen zkalibrovat mě icí za ízení ballbar (viz podkap. 7.3), 

kterým byl proveden experiment. 
Pro stanovení teploty byl použit mě icí p ístroj Testo 4Ř0 (viz obr. 23). Jedná se  

o p ístroj pro mě ení klimatu s volitelnými sondami, které jsou schopny mě it proudění, teplotu, 
vlhkost, atmosférický tlak, stupně turbulence, vyza ované teplo, CO2 nebo diferenční tlak. Pro 
pot eby praktické části této práce byl však p ístroj Testo 4Ř0 využit pouze k mě ení teploty. 

P ed samotným mě ením pomocí ballbaru probíhalo vždy i mě ení teploty obráběcího 
stroje. Teplota byla ově ována nejenom p ed samotným použitím ballbaru, ale i v průběhu celé 
praktické části z důvodu správné kalibrace mě icího za ízení ballbar. 

                                                 
16 Sou adný systém pro obrobek by měl prohozenou orientaci pro osy ↓ a Y. 
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Obr. 23) Použitý teploměr Testo 480 

7.2.1 Technické parametry 

Tab 8)  uvádí vybrané technické specifikace celého za ízení Testo 4Ř0. Tab 9)  uvádí technická 
specifika pro použitou sondu. 

Tab 8)  Technické parametry za ízení [30] 

Hlavní technická data 

Provozní teplota 0 do +40 °C 

T ída ochrany IP30 

P enos dat USB kabel nebo SD karta 

Napájecí zdroj ůkumulátor, síťový zdroj pro dlouhodobé 
mě ení a nabíjení akumulátoru 

Paměť 60 000 000 namě ených hodnot 
↑áha 435 g 

Tab 9)  Technické parametry zvolené sondy [31] 

Technická data 

Typ Typ K (NiCr-Ni) 

Mě icí rozsah -60 do +400 °C 

P esnost T ída 217 

Doba odezvy t99 = 200 s 

Délka trubice sondy 115 mm 

Délka kabelu 1,2 m 

Průměr sondy  4 mm 

                                                 
17 Podle normy EN 60584-2 se vztahuje p esnost t ídy 2 na -40 až +1200 °C. 
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7.3 M řicí přístroj ballbar 

Systém ballbar má dlouholetou historii. P edchůdce dnešního ballbaru QC-20 → byl patentován 
již v roce 1984 Bryanem [32]. Za dobu své existence p ístroj prošel mnohaletým vývojem  
a v dnešní době je již zaveden jako prost edek ke kalibraci obráběcích strojů. Detailněji byl 
p edstaven již v podkapitole 5.4, p ičemž důvody pro jeho volbu pro praktickou část práce jsou 
uvedeny v kapitole 6. 

Po prostudování dostupných vědeckých publikací a praktickém seznámení se se 
systémem ballbar však byly zjištěny také určité nedostatky zmíněného systému: 

• mě ení pomocí ballbaru je poměrně rychlé, avšak závisí na zkušenostech 
uživatele p i ustavení za ízení tak, aby bylo schopno správně mě it, 

• vhodnost disponovat p íslušným NC programem na obráběcím stroji tak, aby 
bylo možno provést kompletní analýzu, 

• poměrně malá automatizace systému vzhledem k tomu, že uživatel musí vždy 
ručně zvolit rovinu, kterou chce mě it a následně vždy pustit cyklus NC 
programu na stroji, 

• pot eba dodatečného H→ a S→ vybavení, ke správné kalibraci ballbaru je nutné 
mě it teplotu prost edí,  

• nevhodnost dodávaného S→ Ballbar 20 pro další analýzu dat a nutnost použití 
dalšího S→. 

Detailněji se mě ením pomocí ballbaru a samotným popisem za ízení zabývá Joseph  

M. Flynn ve své publikaci [2]. 

  

Obr. 24) Ballbar QC20-→ p ipraven k mě ení 
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7.4 Nastavení obráb cího stroje a ballbaru 

Mě ení se uskutečnilo na stroji MC↑ 754 Q←ICK. Byly mě eny všechny roviny pracovního 
prostoru (XY, YZ a ZX). Směry os sou adného systému ballbaru vychází z orientace pohybu 

nástroje18 (viz obr. 22).  

Postup sestavení ballbaru:19 

1. vybalení mě icího za ízení včetně p íslušenství z p enosného kuf íku20, 

2. kontrola všech částí ballbaru a p ípadné vyčištění magnetických ploch pomocí 
speciální plastelíny, na kterou se p ilepí veškeré nečistoty spolu s kovovými 
t ískami, 

3. vložení baterie do ballbaru (baterie je standardně vyjmuta tak, aby nedocházelo 
k vybíjení), jakmile je vložena baterie rozsvítí se zeleně dioda na ballbaru, která 
signalizuje aktivitu za ízení, 

4. sestavení do požadované délky poloměru (pro pot eby této práce byl použit 
poloměr 150 mm), 

5. odložení sestaveného ballbaru na Zerodurovou desku, 

6. kalibrace mě icího za ízení pro namě enou teplotu21, kalibrace se provede tehdy, 

jestliže se na notebooku, jakožto pot ebném hardwaru k mě ení, spustí program 
Ballbar 20, následně se ballbar p ipojí k notebooku pomocí Bluetooth22 a po 

zadání namě ené teploty se mě icí za ízení ballbar zkalibruje dle zadané 
namě ené teploty, 

7. upnutí upínače do v etena do držáku nástroje a kontrola blokace v etena, 

8. zadání délky nástroje na stroji (v tomto p ípadě 150 mm), 
9. nastavení stolu do p edem zvolené polohy (sou adnice polohy jsou ↓M1 390, 

YM1 212), kvůli opakovatelnosti23 a reprodukovatelnosti24 mě ení je poloha 
vždy stejná, 

10. ustavení magnetického držáku ke stolu, 

11. p ichycení centrálního upínače k magnetickému držáku,  

12. snaha o co nejlepší vyst edění magnetického držáku vůči první části kulového 
snímače pomocí referenční kuličky25, po vyst edění se magnetický držák 
zaaretuje v dané poloze, 

13. posunutí nulového bodu stroje do zaaretované polohy z p edchozí operace, 
                                                 

18 Sou adnicový systém pro pohyb obrobku by měl prohozenou orientaci os ↓ a Y. 
19 Použité termíny dle obrázku 15). 
20 Foto p enosného kuf íku je obsaženo v p ílohách této práce. 
21 Podkapitola 7.2 popisuje použitý teploměr včetně postupu a časového intervalu mě ení. 
22 Jakmile je ballbar úspěšně spojen s notebookem pomocí Bluetooth technologie, změní se barva diody na těle 
ballbaru ze zelené barvy na modrou. 
23 Opakovatelnost mě ení je těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících mě ení téže mě ené veličiny (na 

stejném objektu), provedených p i stejných podmínkách, tj: stejné mě ící metodě, týmž pozorovatelem, týmž 

mě idlem, na stejném místě, ve stejných pracovních podmínkách, opakovaně po krátké časové periodě.  

24 Reprodukovatelnost mě ení je těsnost shody mezi výsledky mě ení téže mě ené veličiny provedených za 

změněných podmínek mě ení (princip mě ení, mě ící metoda, pozorovatel, mě icí p ístroj, místo, podmínky 

použití, čas).  

25 Referenční kulička není zobrazena na obrázku 24, protože se jedná o p íslušenství, které se používá pouze pro 
vyst edění magnetického držáku s první částí kulového snímače. 
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14. zvolení NC26 programu, který je schopen mě it vybrané roviny,  

15. běh programu naprázdno kvůli ově ení správnosti běhu, tak aby nedošlo 
k poškození mě icího za ízení ballbar, 

16. zapnutí a nastavení programu pro mě ení dle podkapitoly 7.5, 

17. spuštění NC programu a najetí do polohy pro zavedení ballbaru, 

18. po zavedení zkalibrovaného ballbaru je nutné spustit mě ení v programu  
a následně spustit NC program27 s posuvem 100 %, 

19. výběr jednotlivých rovin pro mě ení – v po adí ↓Y, Z↓ a YZ (po každé změ ené 
rovině se musí mě ení uložit do adresá e, který si zvolí uživatel sám), 

20. po odjetí celého NC programu se může mě ení ukončit nebo pokračovat další 
sadou mě ení – opakoval by se pouze 19. krok. 

7.5 Nastavení m řicího programu Ballbar 20 

V p edcházející kapitole byl popsán postup pro fyzické sestavení ballbaru tak, aby bylo možné 
pomocí tohoto za ízení mě it. Ke správnému sestavení za ízení je nicméně zapot ebí nastavit  
i mě icí program Ballbar 20, pomocí kterého se bude následně analyzovat zvolený obráběcí 
stroj ještě p ed samotnou fyzickou manipulací s p ístrojem. 

P i spuštění programu Ballbar 20 se objeví úvodní obrazovka programu (viz obr. 25). 

ůby uživatel viděl toto okno, je nutné spustit software v režimu „Správce“. Tento režim 
umožňuje detailní nastavení mě ení, na rozdíl od běžného režimu (viz obr. 26), kde nejsou 

dostupné všechny funkce. Běžný režim je pro uživatele vhodný tehdy, pokud chce vidět 
výsledek namě eného testu. Nicméně pro lepší analýzu výsledků je vhodný režim Správce, kde 
lze zobrazit kromě výsledku testu i časový interval, z nějž je patrné, jak se postupem času 
měnily výsledky testů, pokud je provedeno více mě ení na témže stroji.  

 

Obr. 25) Úvodní obrazovka programu Ballbar 20, spuštěno v režimu Správce 

                                                 
26 NC je číslicově ízený program; obsah a tvorba programu není náplní této práce. 
27 Je nutné spustit NC program neodkladně. P i větším prostoji se zobrazí chyba v programu Ballbar 20, že nebyl 
spuštěn NC program a mě ení je nutné opakovat.  
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Obr. 26) Úvodní obrazovka programu Ballbar 20, spuštěno v běžném režimu 

Níže uvedený postup nastavení programu Ballbar 20 je pouze pro režim „Správce“. 
Na obr. 25) se zvolí první volba „Nastavit a spustit test“. Tato volba změní dialogové 

okno, které lze vidět na obr. 27). V tomto oknu se klikne na ikonu „P idat stroj“, tato ikona je 
zvýrazněna na obrázku.  

 

Obr. 27) Okno s volbou stroje 

Po zvolení „P idat stroj“ se objeví další dialogové okno (viz obr. 28), které zobrazuje 
informace o stroji, na němž bude prováděno mě ení. V této tabulce je velice vhodné vyplnit co 
nejvíce údajů o stroji tak, aby bylo možné po delší době tento stroj (p ípadně test) identifikovat 

a následně opět realizovat dle pot eby. 
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Obr. 28) P idání stroje  

Jakmile je uživatel spokojen s vyplněnými informacemi o stroji, klikne na tlačítko 
„ůno“. Následně se objeví dialogové okno, viz obr. 29). V tomto kroku je po uživateli 
požadováno, aby zadal test, podle kterého bude probíhat mě ení. Po kliknutí na zvýrazněnou 
ikonu se objeví další okno, které si lze prohlédnout na obr. 30). 

 

Obr. 29) Okno s výběrem a nastavením testů 

Nyní se nastaví parametry testu, jak je vidět na následujícím obrázku. Je vybrán posuv 
4000 mm/min, poloměr testu 150 mm a zaškrtnuta volba kalibrátoru včetně zadání jeho 
koeficientu teplotní roztažnosti. Poté se ještě doplní sou adnice st edu a p ípadně NC program. 
Nutno poznamenat, že parametry, které lze vidět na obr. 30), jsou shodné s těmi, které byly 
použity pro provedení všech testů mě ení pro rovinu ↓Y. 
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Obr. 30) Nastavení testu 1/2 

Po vyplnění všech pot ebných údajů se p ejde pomocí žluté šipky k dalšímu kroku. P i 
něm se objeví další okno, viz obr. 31).  Na tomto obrázku lze pozorovat, že pro pot eby 
diplomové práce byl zvolen úhel snímání dat 360° a úhel p ejezdu 45°. Následně byl zvolen 
běh G03/G02 a nastaveny orientace os dle pot eby. ůž jsou všechny parametry nastaveny, 
klikne se na „žlutou disketu“ mezi šipkami. Tím se test uloží a může se p ejít na tvorbu NC 
programu. Po uložení se „žlutá disketa“ změní na tlačítko „G02“, pomocí nějž lze vytvo it 
požadovaný NC program. 

 

Obr. 31) Nastavení testu 2/2 

Jak probíhá tvorba NC programu lze pozorovat na obr. 32) a obr. 33). Zde se jako první 
krok v levém horním rohu vybere typ ídícího systému. Jak již bylo zmíněno v podkapitole 7.1, 

testovaný obráběcí stroj disponuje typem Siemens Ř40D sl. Následně se vloží pouze název NC 
programu a pomocí zelené šipky se vygeneruje NC program. 
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Obr. 32) Generátor NC programu 

Na následujícím obrázku lze pozorovat již vygenerovaný NC program, který stačí pouze 
uložit a poté vložit do stroje. 

 

Obr. 33) ↑ygenerovaný NC program 

Celá podkapitola 7.5 byla věnována postupu, jak vytvo it test, podle kterého bude 
probíhat celé mě ení. Jakmile jsou provedeny všechny výše uvedené kroky, uživatel test uloží 
a pojmenuje. Následně lze p istoupit k samotnému mě ení, stačí se vrátit na obrazovku 
zobrazenou na obr. 25) nebo obr. 26). Spouštět testy je možné v běžném režimu. Režim 
„Správce“ již není nutný.  

P i každém spuštění testu se zobrazí okno, které je možno pozorovat na obr. 34). Lze si 

povšimnout vyplněných parametrů, které korespondují s již d íve popisovanými. Jakmile je 
uživatel spokojen s parametry testu, pouze vyplní jméno „Obsluhy“ a pomocí žluté šipky 
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pokračuje dále. Jakmile by se kliklo na žlutou šipku, mohl by se ballbar zkalibrovat, či pokud 
již ballbar zkalibrovaný je, p istoupit rovnou k mě ení. 

 

Obr. 34) Spuštění testu
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8 ZPRůCOVÁNÍ DAT 

Pro další analýzu namě ených dat pomocí ballbaru je nutné použít jiný software, protože 
dodávaný S→ Ballbar 20 je nedostačující. 

Z provedené rešerše v oblasti zpracování namě ených dat pomocí mě icího za ízení 
ballbar bylo zjištěno, že prakticky neexistuje nástroj, který by namě ená data p eváděl nap . do 
tabulkového procesoru Microsoft Excel. 

Košinár a Kuric ve své publikaci „Data Processing from the Measuring Device Ballbar 
QC 20“ [33] uvádí inovativní způsob zpracování dat, kdy lze p evést nasnímaná data 
z vygenerovaného souboru z provedeného jednoho mě ení s p íponou B5R do MS Excel. 

Metoda obou autorů je ovšem omezena znalostmi uživatele, jelikož musí další analýzu (nap . 
porovnání jednotlivých chyb mezi sebou, výpočet způsobilosti atd.) provést sám.  Také možnost 
exportu dat z výchozího souboru poskytnutého ballbarem do MS Excel je relativně pomalé 
a nevhodné p edevším pro větší množství provedených mě ení.  

Joseph M. Flynn [2] ve své dizertační práci popisuje identifikaci geometrických chyb 
na pětiosém stroji pomocí ballbaru. Autor v ní uvádí, že v současné době na trhu není 
k dispozici žádný schopný nástroj, který se zabývá simulací modelování obráběcích strojů 
a metrologií obráběcích strojů. 

Ještě donedávna pro t íosé ani pětiosé stroje nebyly na trhu vhodné nástroje pro analýzu 
namě ených dat pomocí ballbaru, takže uživatelé museli tato data zpracovat na základě svých 
znalostí a schopností. Proto Flynn vytvo il revoluční program „↑irtual Machine Tool and 
Ballbar Testing Environment (VMT)“28, který je schopen majitelům pětiosých strojů 
poskytnout kompletní analýzu jednotlivých geometrických chyb včetně jejich vizualizace. 

8.1 Zpracování dat navržené autorem 

Jedním z cílů této diplomové práce je zpracování souboru dat získaných mě ením. Aby toto 

zpracování namě ených dat bylo efektivní, byl navržen způsob zpracování v tabulkovém 
procesoru MS Excel.  Tento program byl zvolen pro jeho rozší enost a také kvůli tomu, že témě  
každý uživatel osobního počítače je schopen se v tomto programu bezproblémově orientovat  
a pracovat. 

Pro účely praktické části diplomové práce byl v MS Excel vytvo en sešit29,  

pojmenovaný jako „Ballbar zpracování dat“. Tento sešit obsahuje několik listů týkajících se 
jednotlivých rovin (↓Y, YZ a Z↓) a tzv. grafů obsahujících vizualizaci namě ených dat pro 
jednotlivé roviny. 

Největším p ínosem tohoto sešitu je zejména zautomatizování p evodu dat ze S→ 
Ballbar 20 do aplikace MS Excel. P ínos spočívá v tom, že uživatel pomocí implementovaných 
maker pouze vybere namě ená data a makro samo rozdělí data dle rovin, ve kterých byla 
mě ena. Dále je makro schopno samo rozpoznat, jestli byla data změ ena pomocí zapnutých 
kompenzací na stroji, za podmínky, že se kdekoliv do názvu souboru dopíše textový etězec 

„kompenzace“. Kromě vyhodnocení kompenzace se vypíší podmínky testu, operátor, datum 

                                                 
28 Flynn svým programem ↑MT navázal na autory ↑ichare a kol., (200ř) a Fespermana a kol., (2015). Tyto 

publikace nejsou součástí seznamu literatury. 
29 Jestliže se jedná o soubor vytvo ený v MS Excel, používá se termín sešit. 
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testu, teplota, koeficient roztažnosti a posuv. K těmto uvedeným parametrům se vypíší  
i jednotlivé chyby – pro rovinu ↓Y je to 23 různých chyb, pro roviny YZ a Z↓ shodně 14 chyb. 

8.2 Vývojový diagram 

V této podkapitole je uveden vývojový diagram (viz obr. 35) včetně popisu. Diagram je 

vytvo en pro makro, které načítá namě ená data. 

 

Obr. 35) ↑ývojový diagram pro makro, které načítá data 
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Makro30 lze jednoduše spustit kliknutím na tlačítko, které je zobrazeno na obr. 36). 

P ípadně p es kartu ↑ývojá 31, v níž se zvolí makro „Nacistdata“. Po spuštění makra se objeví 
klasický průzkumník →indows, p es nějž lze dohledat data32, která budou importována. 
Defaultně nastavená cesta pro průzkumník je „C:\“. To znamená, že vždy, když chce uživatel 
nahrát data, musí si najít umístění souborů, které chce načíst. Pro p ehlednost je také nastaven 
filtr souborů. Tento filtr způsobuje to, že jsou uživateli vždy zobrazeny soubory s p íponou 
B5R33. Po načtení obsahu složky má uživatel možnost vybrat si data pro import. Pokud 
nevybere žádná data a zav e průzkumníka →indows, makro se ukončí a nic se nestane. 

 

Obr. 36) Tlačítko pro spuštění makra 

V p edešlém odstavci byla popsána první část makra, která se zabývá samotným 
načítáním. Nyní bude popsán postup makra od podmínky „Obsahují soubory v názvu ↓Y? “ 
(viz obr. 35). Makro na základě názvu souboru samo rozliší, o která data se jedná. Princip je 
takový, že soubory vytvo ené programem Ballbar 20 se pojmenovávají vždy stejným 
způsobem. Nap íklad: „XY 360deg 150mm Calibrated 20180227-141937“. Prvními dvěma 
písmeny je označena rovina, v níž proběhlo mě ení. Následuje úhel snímání dat, 150 mm 
reprezentuje poloměr testu, následně informace, zda se p i testu použil Kalibrátor34 a zbytek je 

označení pro datum ve formátu RRRRDDMM-HHMMSS. 

Nyní, když je znám systém tvo ení názvu souboru, lze popsat způsob, jakým se rozliší 
data z jednotlivých rovin. Makro obsahuje funkci, která p ečte název souboru a vyhledá textový 
etězec ↓Y, YZ nebo Z↓. Tímto způsobem budou vždy data, která pocházejí z roviny ↓Y brána 

jako namě ená data z roviny XY, a nikoliv YZ či Z↓. Jakmile jsou soubory tímto způsobem 
rozeznatelné, lze se soubory pracovat dle uvážení. 

Konečně se dostáváme k práci se samotnými soubory. Požadované úkony, které se mají 
provést pro jednotlivé soubory, jsou vyznačeny v zelených obdélnících. Obdélník s popisem 

„Načti data do listu ↓Y“ p edstavuje dílčí krok zpracování a p edstavuje stěžejní část makra. 
V tomto kroku se z vybraného souboru načtou dílčí parametry dle tab 10) . V této tabulce jsou 
uvedeny všechny parametry včetně jednotek, se azeny tak, jak se postupně načítají ze souboru. 

                                                 
30 Makro funguje pouze na operačním systému →indows. 
31 Pokud karta ↑ývojá  není viditelná, je nutné ji p idat. ↑e verzi 2016 se p idá tato kata p es Soubor -> Možnosti 
-> P izpůsobit pás karet. Zde se v pravém seznamu odklikne požadovaná karta ↑ývojá  a následně se klikne na 
OK. 

32 Data jsou zde myšlena jako jednotlivé soubory, které vytvo í S→ Ballbar 20. 
33 Standardní formát, ve kterém S→ Ballbar 20 vytvá í soubory. Tento formát lze editovat v běžných textových 
editorech.  

34 Kalibrátor slouží ke kalibraci a funguje tím způsobem, že se vyplní koeficient teplotní roztažnosti v μm/°C  
a poté se dle namě ené teploty ballbar sám zkalibruje na skutečnou délku. 
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Tab 10)  Seznam parametrů, které se načítají pro jednotlivé roviny 

Rovina XY Rovina YZ Rovina ZX 

Kompenzace Kompenzace Kompenzace 

Datum Datum Datum 

Operátor Operátor Operátor 
Teplota [°C] Teplota [°C] Teplota [°C] 
Koeficient roztažnosti 
[μm/°C] 

Koeficient roztažnosti 
[μm/°C] 

Koeficient roztažnosti 
[μm/°C] 

Posuv [mm/min] Posuv [mm/min] Posuv [mm/min] 

ůmplituda cyklické chyby ↓ 
 

ůmplituda cyklické chyby Y 
 [μm] 

ůmplituda cyklické chyby ↓ 
 [μm] 

ůmplituda cyklické chyby ↓ 
[μm] 

ůmplituda cyklické chyby Y 
 [μm] 

ůmplituda cyklické chyby ↓ 
 [μm] 

ůmplituda cyklické chyby Y 
 [μm] 

Relativní chyba odmě ování 
[μm] 

Relativní chyba odmě ování 
[μm] 

ůmplituda cyklické chyby Y 
[μm] 

P ímočarost Y [μm] P ímočarost ↓ [μm] 

Relativní chyba odmě ování 
[μm] 

Kolmost [μm/m] Kolmost [μm/m] 

P ímočarost ↓ [μm] Neshoda serva [ms] Neshoda serva [ms] 

P ímočarost Y [μm] Mrtvý chod Y  [μm] Mrtvý chod ↓  [μm] 
Kolmost [μm/m] Mrtvý chod Y  [μm] Mrtvý chod ↓  [μm] 
Neshoda Serva [ms] P íčná vůle Y  [μm] P íčná vůle ↓  [μm] 
Mrtvý chod ↓  [μm] P íčná vůle Y  [μm] P íčná vůle ↓  [μm] 
Mrtvý chod ↓  [μm] Zpoždění serva Y  [μm] Zpoždění serva ↓  [μm] 
Mrtvý chod Y  [μm] Zpoždění serva Y  [μm] Zpoždění serva ↓  [μm] 
Mrtvý chod Y  [μm] Kruhovitost [μm] Kruhovitost [μm] 
P íčná vůle ↓  [μm] Tolerance polohy [μm] Tolerance polohy [μm] 
P íčná vůle ↓  [μm]   

P íčná vůle Y  [μm]   

P íčná vůle Y  [μm]   

Zpoždění serva ↓  [μm]   

Zpoždění Serva Y  [μm]   

Zpoždění serva ↓  [μm]   

Zpoždění serva Y  [μm]   

Kruhovitost [μm]   

Tolerance polohy [μm]   

Z p edešlé tabulky lze vyčíst, že pro každou rovinu se načítají jiné parametry. Kromě 
základních podmínek testu (datum, operátor, teplota, koeficient roztažnosti a posuv), které se 

načítají vždy a mohou nabývat různých hodnot, se načítají i jednotlivé vyhodnocené chyby dle 
SW Ballbar 20. Těchto chyb je pro rovinu ↓Y 23 a pro roviny YZ a Z↓ shodně 14 chyb. 
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Je důležité poznamenat, že makro načítá chyby vyhodnocené v modulu „Ballbar diagnostika35“, 
záložka „2 Mikrony“. ↑šechny parametry jsou poté zapsány do jednotlivých listů dle rovin, kde 

jsou již p edp ipraveny sloupce, kam se data zapíší. 
Jakmile jsou všechny parametry načteny do jednotlivých listů, automaticky se doplní 

číslo mě ení. ↑zhledem k tomu, že jedno mě ení p edstavuje vždy jeden ádek parametrů, 
snadno lze naprogramovat, aby se mě ení sama očíslovala dle po adí. Makro je nastavené tak, 
že nikdy nedopíše další číslo mě ení, jestliže ve stejném ádku nejsou načtené parametry. Toto 
je důležité, protože kdyby ve sloupci ů (viz obr. 37) byla dopsána čísla mě ení, následně by 
grafy, které používají zdroj dat pro vodorovnou osu sloupce ů, neměly dynamický rozsah  
a zobrazovaly by prázdná data pro uvedená čísla mě ení.  

 

Obr. 37) Zobrazení části načtených parametrů pro rovinu Z↓36 

Na p edešlém obrázku lze ve sloupci B pozorovat, že makro rozezná, zda mě ení 
proběhlo p i zapnutých kompenzacích na stroji a následně vypíše danou skutečnost. To funguje 
pouze za p edpokladu, že uživatel do názvu souboru dopíše textový etězec „kompenzace“. 
Tato funkce funguje na stejném principu jako rozpoznávání rovin, které bylo zmíněno d íve. 
Bohužel zdrojové soubory vytvo ené S→ Ballbar 20 neobsahují žádnou informaci o zapnutých 
či vypnutých kompenzacích na stroji, tudíž jediná možnost, jak rozpoznat, jakým způsobem 
bylo provedeno mě ení, je dopsání textového etězce uživatelem do názvu souboru. 

V této fázi jsou data zpracována, nicméně jedním z cílů p edkládané diplomové práce 
je analýza dat. K analýze jsou využity hodnoty kruhovitosti z jednotlivých mě ení. ůby se 
znovu nemusely načítat soubory s jednotlivými mě eními, automaticky se data p i zapisování 
do jednotlivých listů zapíší i do listu „Způsobilost“ s ohledem na fakt, že z nahraných dat se 

vezmou jen hodnoty kruhovitosti. K jednotlivým hodnotám kruhovitosti se opět provede 
očíslování mě ení již popsaným způsobem. ↑ýsledek načtení dat lze pozorovat na obr. 38). To 

je poslední krok makra a jakmile jsou data načtená do jednotlivých listů, zobrazí se dialogové 
okno37, které informuje uživatele o tom, že data byla úspěšně nahrána. 

                                                 
35 V podkapitole 5.4 jsou uvedeny všechny způsoby, podle kterých S→ Ballbar 20 vyhodnocuje chyby. 
36 Jedná se o print screen reálných namě ených dat pro rovinu Z↓.  
37 Jedná se o tzv. Messagebox. 
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Obr. 38) Načtené hodnoty kruhovitosti v listu Způsobilost 

Na obr. 38) lze pozorovat t i různá tlačítka, která obsahují t i různá makra. Tlačítko 
nalevo a jeho makro bylo již popsáno. Prost ední tlačítko s popisem „↑ymazání načtených dat“ 
umožňuje uživateli po kliknutí na tlačítko spuštění makra, které smaže data v rozsahu vybraným 
uživatelem. Obr. 39) zobrazuje, co se stane po kliknutí na dané tlačítko. Jakmile je uživatel 
spokojen s rozsahem, který vybral, klikne jednoduše na OK a data se smažou. 

  

Obr. 39) Makro pro smazání dat 

Nyní bude popsáno tlačítko s popisem „P evod hodnot na absolutní“. Tlačítko obsahuje 
makro na p evedení jakýchkoliv hodnot na absolutní hodnoty. Funguje na stejném principu jako 
makro na smazání načtených dat s tím rozdílem, že data nemaže, ale p evádí je na absolutní 
hodnoty. Jedná se pouze o doplňkové makro, které lze použít, jestliže uživatel pot ebuje p evést 
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větší množství dat a dále s nimi pracovat jako s absolutními hodnotami. Hodnoty uvedené na 
obr. 38) a obr. 39) jsou původní a nebyly p evedeny na absolutní. 

8.3 Vizualizace nam řených dat 

↑ytvo ený sešit obsahuje jednotlivé listy, které znázorňují grafy pro data namě ená 
z jednotlivých rovin (↓Y, YZ a Z↓). V následujících podkapitolách budou vždy zobrazeny 
2 grafy, včetně popisu pro každou jednotlivou rovinu. 

V oblasti zpracování namě ených dat z mě ení geometrické p esnosti panuje ustálený 
postup p i analýze a vizualizaci dat. P i vizualizaci namě ených dat se běžně používá spojitý 
typ grafu. Data ve spojitém grafu jsou p ehlednější a usnadňují uživateli jejich další analýzu. 
Právě z důvodu další analýzy získaných dat se nepoužívá bodový graf, byť by byl vhodnější 
z fyzikálního hlediska. ↑ této práci je tedy využíván spojitý typ grafu, a to i z důvodu, že ho 
používá společnost Renishaw vyrábějící mě icí za ízení ballbar.   

8.3.1 Rovina XY 

Na obr. 40) lze vidět vynesená data z mě ení pro rovinu ↓Y. Tento list je nazván  

„↓Y – Graf dílčí chyby“. Jedná se o dynamický typ grafu, protože graf je schopen sám měnit 
rozsah namě ených dat (tzn. pokud bylo provedeno 5 mě ení, zobrazí se pouze 5 mě ení atd.). 
Dále je uživatel schopen si sám měnit obsah grafu pomocí stahovacího prvku v levém horním 
rohu grafu. Podle toho, co je zobrazeno v grafu, se automaticky změní jeho název a popis svislé 
osy. Stejnou funkci má číselník vedle názvu grafu. 

Kromě možnosti efektivně p epínat mezi jednotlivými chybami pomocí stahovacího 
prvku a číselníku, obsahuje graf také zaškrtávací políčko, které je schopno zobrazit či skrýt 
popisky dat pro lepší orientaci.  

Dále je možné měnit svislé mě ítko dle pot eby pomocí posuvníku. Následně lze 
nastavené mě ítko vyresetovat na automatické mě ítko pomocí tlačítka „↑rať původní 
mě ítko“. 
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Obr. 40) ↑šechna namě ená data pro kruhovitost – rovina XY 

Dalším listem v souboru je „↓Y – ↑šechny chyby“. Na rozdíl od p edcházejícího listu, 
kde je možnost zobrazovat pouze jednu chybu a nikoliv nap . dvě zároveň, obsahuje tento graf 
prvek seznam, pomocí nějž si uživatel může navolit jaké dílčí chyby chce zobrazit. Lze zobrazit 
zároveň nap . kolmost, kruhovitost, toleranci polohy, p ímočarosti nebo relativní chybu 
odmě ování, stejně jako je tomu na obr. 41), p ípadně všechny chyby zároveň. Díky tomu 
uživatel může posoudit, zda neexistuje nějaká závislost mezi zvolenými chybami a dále s těmito 
nabytými informacemi pracovat. Pro lepší práci se seznamem (levý dolní roh), je v levém 
horním rohu tlačítko, který vymaže obsah seznamu (=vymaže obsah grafu). 

 

Obr. 41) Zobrazení více chyb pro rovinu ↓Y  
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8.3.2 Rovina YZ 

Typ a nastavení grafů pro rovinu YZ je totožné jako pro rovinu ↓Y. Jediný rozdíl je v barvě 
značek. Pro rovinu ↓Y je volena barva zelená, pro rovinu YZ modrá a pro rovinu Z↓ barva 
červená.   

 

Obr. 42) ↑šechna namě ená data pro kruhovitost – rovina YZ 

Stejným způsobem jako pro rovinu ↓Y je strukturován i graf se všemi chybami pro 
rovinu YZ. P i každém zvolení dílčí chyby ze seznamu je nastaveno, aby legenda nep ekrývala 
graf. Pokud by nastal p ípad, že znázorněné hodnoty v grafu by nebylo možno pozorovat, 
jelikož by byly schovány za seznamem (viz levý dolní roh), je možno využít změnu mě ítka 
pomocí nějž lze data zviditelnit.  

 

Obr. 43) Zobrazení více chyb pro rovinu YZ 
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8.3.3 Rovina ZX 

Stejně jako v p edchozích rovinách, i pro rovinu Z↓ je voleno vše totožně. Obr. 44) zobrazuje 

namě ené hodnoty pro kruhovitost. 

 

Obr. 44) ↑šechna namě ená data pro kruhovitost – rovina ZX 

Obr. 45) znázorňuje poslední vizualizaci namě ených dat. Je důležité poznamenat, že je 
nutné sledovat legendu p i volbě jednotlivých parametrů, jelikož žádná chyba nemá pevně 
danou značku v legendě. 

 

Obr. 45) Zobrazení více chyb pro rovinu ZX 
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9 STůTISTICKÉ ZHODNOCENÍ DůT 

V této kapitole p edkládané práce jsou namě ená data podrobena statistickému zhodnocení.  
Aby obráběcí stroje vyráběly p esně a dle požadovaných tolerancí, je vhodné kontrolovat 
tzv. indexy (ukazatele) způsobilosti, jež informují uživatele o stavu výrobního procesu.  

Cílem indexů způsobilosti je bezrozměrným číslem jednoduše popsat chování procesu 
vzhledem ke stanovenému požadavku38. ↑íce o indexech způsobilosti v podkapitole 9.5.1. 

9.1 Ov ření normality  
Aby bylo vůbec možné zabývat se ukazateli způsobilosti, je zapot ebí ově it normalitu dat.  

Mějme normální rozdělení, jinak nazývané také jako Gaussovo. Toto rozdělení se 

objevuje všude tam, kde je kolísání náhodné veličiny způsobeno součtem velkého počtu, 
nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů. 

Spojitá náhodná veličina X má normální rozdělení N , �  právě tehdy, když funkce 
hustoty má tvar 

Distribuční funkce normální rozdělení je definována 

Následně lze doplnit, že st ední hodnota normálního rozdělení je  � =  a rozptyl � = � . Vzhledem k tomu, že mnohdy nejsou známy informace, zda 

data pochází z normálního rozdělení, je nutné tuto hypotézu ově it.  Základní metodou na 
posouzení je obyčejný histogram. Ten je však mnohdy nedostačující a mezi další grafické 
nástroje lze za adit q-q graf, který je založený na porovnání kvantilů teoretického rozdělení 
a empirických kvantilů. Shodu teoretického rozdělení s pozorovanými daty lze prohlásit tehdy, 
jestliže hodnoty leží na p ímce. Existují ještě tzv. p-p grafy, ale pro pot eby analýzy způsobilosti 
je účelné použít q-q grafy. [34] 

9.2 Testy dobré shody 

↑yjma grafických nástrojů, které jsou vhodné zejména k p edběžnému posouzení normality, se 
používají p esnější testy zkoumající hypotézu, že data pocházejí z normálního rozdělení. Tyto 
testy se nazývají testy dobré shody. Ty je také možné použít pro jakákoliv dvě rozdělení 
pravděpodobnosti.  

Testy porovnávají dvě rozdělení pravděpodobnosti pomocí hypotézy, zda se pozorovaná 
distribuční funkce rovná distribuční funkci normálního rozdělení � : � � = � �  proti 

                                                 
38 Tímto požadavkem lze mít na mysli nap . požadavek z leteckého průmyslu. Zde jsou vysoké nároky na p esnost 
či rovnou na kruhovitost daného obráběcího stroje tak, aby bylo zaručeno, že stroj je schopen vyrábět v daných 
tolerancích.  

� = �√ � − �−� 2�2  pro � ∈ R.   

� = ∫∞
−∞ = �√ � ∫ − �−� 2�2∞

−∞    x ∈ R.   
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��: � � ≠ � � . Fe (x) značí empirickou distribuční funkci a FT (x) značí distribuční funkci 
teoretického rozdělení. 

Nyní budou zmíněny testy, které se běžně používají, jsou dostačující pro pot eby této 
práce, a navíc jsou obsaženy v softwaru Minitab, jenž byl využit k vlastnímu zpracování 
namě ených dat. Největší pozornost bude věnována testu ůnderson-Darling. 

9.2.1 Anderson-Darling test39  

Tento test mě í vzdálenost mezi teoretickou distribuční funkcí �  a empirickou distribuční 
funkcí �. Statistikou je kvadrát vzdálenosti, který má větší váhy na chvostech rozdělení. Menší 
hodnoty statistiky A2 značí lepší shodu. [35] 

 

 

 

kde � je distribuční funkce normálního rozdělení a �� jsou vzestupně se azená data. Následně 
zamítáme nulovou hypotézu �  jestliže �  �. Pro menší velikosti výběru musí být 
statistika upravena 

Běžně se lze setkat i s označením �  jako �  či �∗ jako � ∗. Toto označení používá nap . SW 

Minitab.  

Ještě je nutné uvést kritickou hodnotu � pro normální rozdělení pravděpodobnosti, 
která je dána 

 

 

 

kde hodnoty konstant �, ,  jsou dány tabulkou kritických hodnot, jež se nachází v p íloze 
této p edkládané práce.  

9.2.2 Ryan-Joiner test 

Tento test je podobný testu Shapiro-Wilk, p ičemž lze íci, že se jedná o jeho jednodušší 
alternativu. Ryan-Joiner vyhodnocuje normalitu na základě korelace mezi daty 

a kvantily normálního rozdělení. Jestliže se korelační koeficient blíží jedné, data pochází 
pravděpodobně z normálního rozdělení. Korelační koeficient je spočten jako 

 

 

 

 

kde �� jsou se azená pozorovaná data, �� kvantily normovaného normálního rozdělení  
a  výběrový rozptyl. [36] 

                                                 
39 ↑íce o Anderson-Darling testu se lze dočíst v publikaci od G. Marsaglia a Johna C.W.Marsaglia na 

https://www.jstatsoft.org/article/view/v009i02/ad.pdf. 

� = − − ∑ � − [ln � �� + ln( − � � −�+ )]�= ,   

�∗ = � ( + , + , ).   

� = � ( + − ),   

� = ∑ �����=√ − ∑ ���= , 
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9.2.3 Kolmogorov-Smirnov test 

Pro účely této diplomové práce je využito porovnání empirické distribuční funkce � 

s distribuční funkcí normálního rozdělení �. Použije se testovací statistika 

 

Pokud � , kde �  je tabelovaná kritická hodnota (viz p íloha), zamítá se �  na 

hladině významnosti �. 

Pro dostatečně velké výběry lze aproximovat 
 

 

 

K rozhodnutí o zamítnutí nebo nezamítnutí dané hypotézy se běžně používá tzv.  
p-hodnota. Jedná se o nejmenší hladinu významnosti, na které zamítáme nulovou hypotézu � . 

Je zvykem, že �  zamítáme, jestliže je p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti. [37] 

9.3 Testy odlehlých hodnot 
Běžným postupem p i testování normality je ově it, zda analyzovaná data neobsahují odlehlé 
hodnoty. Může se totiž stát, že některé hodnoty jsou evidentně zcela odlišné než ostatní data ze 
souboru. Odlehlé hodnoty mohou být způsobeny nap . špatným mě ením.  

Obyčejným způsobem, jak ově it, zda data obsahují odlehlé hodnoty, je krabicový graf 

(viz obr. 46). Tento graf je jednoduchý grafický způsob, který upozorní na odlehlé či extrémní 
hodnoty. Orientačně z diagramu je možné odhadnout, zda je daná hodnota odlehlá tím 
způsobem, že se z dat bez podez elé hodnoty vypočte průměr �̅ a směrodatná odchylka . 

Jestliže hodnota leží od �̅ dál než , pak je podez ení, že daná hodnota může být odlehlá. 
Dalšími, více specifickými metodami na odhalení odlehlých hodnot, je využití Grubbsova nebo 
Dean-Dixonova testu. Tyto testy prově ují nulovou hypotézu � : �  resp. �  není odlehlá 
hodnota, proti alternativní hypotéze �A: �  resp. �  je odlehlá hodnota. 

 

Obr. 46) Krabicový diagram  

=                          | � � − � � |. 
 

  

� ≈ √ ln �.   

sup−∞ < � < ∞ 
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9.3.1 Grubbs v test 
Grubbsův test se používá pro vyloučení odlehlých hodnot na základě testovacího kritéria  
u soborů dat, které odpovídají Gaussovu rozdělení sledované náhodné veličiny. 

V prvé adě je nutné se adit hodnoty výběrového souboru vzestupně � < � <. . . < �  

a poté se vypočte aritmetický průměr �̅ a směrodatná odchylka  ze všech hodnot souboru. 
Pomocí �̅ a  se následně vypočte testovací kritérium pro první a poslední hodnotu. [38] 

Jakmile je k dispozici vypočtená hodnota testovacího kritéria, porovná se s kritickou hodnotou � na zvolené hladině významnosti (viz tab 20) v p íloze). Pokud � resp. �, 

zamítne se � . To znamená, že první, resp. poslední hodnotu souboru považujeme za odlehlou 

a lze ji vy adit ze souboru dat. [38] 

9.3.2 Dean-Dixon v test 
Další možností pro odhalení odlehlých hodnot může být Dean-Dixonův test. Je to alternativa 
p edchozího testu. Tento test se používá k vyloučení odlehlých hodnot u souborů, u nichž není 
známo rozdělení pravděpodobnosti. ↑ýhodou testu je použití i u souborů, který obsahuje malý 
počet hodnot. Test je založen na principu rozpětí. [39] 

Obdobně jako u Grubbsova testu, je pot eba hodnoty nejprve vzestupně se adit. Poté se 
vypočte testovací kritérium pro první, resp. poslední hodnotu souboru 

Pokud � resp. �, zamítne se � . To opět znamená, že první, resp. poslední 
hodnotu souboru, považujeme za odlehlou a lze ji vyloučit ze souboru. Tabulku kritických 
hodnot pro Dean-Dixonův test lze dohledat v p íloze práce.  

9.4 Regulační diagramy 

Regulační digramy jsou základem statistické regulace procesu, tzv. SPC40. Principy SPC 

zformuloval Walter A. Shewhart ve dvacátých letech minulého století. Často bývá 
používáno označení regulačních diagramů jako tzv. Shewhartovy regulační diagramy. 

Teorie SPC vychází z existence variability v každém procesu, jež způsobuje nedostatek 
jeho opakovatelnosti. I p i relativně stálých podmínkách působí na jakýkoliv proces  
a jeho výstupy ada vlivů, které způsobují, že nelze vytvo it dva zcela totožné produkty. 

Princip SPC vychází z členění variability na dva druhy, a to na variabilitu vyvolanou 
náhodnými (p irozenými) p íčinami a variabilitu vyvolanou p íčinami zvláštními 
(neobvyklými, identifikovatelnými, vymezitelnými): [34] 

• náhodné p íčiny, 

• zvláštní p íčiny. 

Náhodné p íčiny vytvá ejí souhrn jednotlivě neidentifikovatelných p íčin, z nichž každá 
sama o sobě p ispívá k celkové variabilitě dílčí měrou. Zvláštní p íčiny p edstavují vliv zdrojů 

                                                 
40 Běžně se používá zkratka SPC, z anglického Statistic Process Control. 

= �̅ − � , = � − �̅.  

= � − �� �� − � � , = � − � −� �� − � � .  
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variability, které za standardních podmínek na proces nepůsobí. ↑yvolávají skutečné změny 
procesu projevující se v nep irozeném kolísání údajů. [34] 

 

Obr. 47) Náhodné a zvláštní p íčiny variability [36] 

Cílem regulačních diagramů je snížení variability procesu, avšak variabilitu není možné 
úplně odstranit. 

Existuje několik druhů a typů regulačních diagramů, nicméně pro pot eby této práce se 
použije pouze regulační diagram pro individuální hodnoty, tzv. I-MR41 control chart. 

V p ekladu to znamená regulační diagram pro individuální hodnoty – klouzavé rozpětí. 
Základní struktura takového diagramu je patrná z obr. 48). Jedná se o grafický prost edek 
zobrazení vývoje variability procesu v čase, využívající principů testování statistických 
hypotéz. 

Na vodorovné ose lze pozorovat jednotlivé výběry, resp. časovou osu. Horizontální osa 
v tomto p ípadě reprezentuje individuální hodnoty pro kruhovitost. Diagram obsahuje centrální 
p ímku, tzv. Central Line (CL), horní regulační mez, tzv. ←pper Control Line (UCL) a dolní 
regulační mez, tzv. Lower Control Line (LCL). CL p edstavuje očekávanou nebo referenční 
hodnotu a LCL a UCL p edstavují regulační meze, ve kterých by se měly všechny hodnoty 
vzorku nacházet, jestliže je proces statisticky zvládnut. Pokud se některé hodnoty (nap . 
pozorování 1 a 2) nacházejí mimo toto pásmo (viz obr. 48), je to znamení, že proces není 
statisticky zvládnut a musí se hledat p íčina tohoto jevu. 

Postup pro tvorbu regulačních diagramů se ídí normou ČSN ISO 7Ř70-2 z února 201Ř. 
Jedná se o p epracované vydání normy ČSN ISO Ř25Ř z roku 1řř4. Tyto normy taktéž uvádí  
Ř testů pro vymezitelné p íčiny kolísání, podle kterých se regulují data a následně se 

nevyhovující data odstraňují ze vzorku. Nicméně pro jednoduchost a p ehlednost této práce 
nebude zacházeno do detailů a další podrobnosti o regulačních diagramech zde nebudou 

uváděny. Vlastní zpracování namě ených dat (viz kapitola 10) je v souladu s těmito testy. 

                                                 
41 I-MR p edstavuje Individual – Moving Range.  
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Obr. 48) Regulační diagram pro individuální hodnoty – ilustrativní p íklad42 

9.5 Zp sobilost procesu 

Jelikož je nutné znát informace o způsobilosti procesu, užívají se běžně v průmyslové praxi 
ukazatele způsobilosti. Proto je analýza způsobilosti procesu jedna z nejběžnějších analýz 
v oblasti zpracování dat. Způsobilost procesu lze definovat jako „míru schopnosti procesu 

vyhovět p edem určeným kritériím“. 
Způsobilost procesu se hodnotí pomocí indexů (ukazatelů), které dávají uživateli 

informaci, zda je nebo není p irozená variabilita v procesu p ijatelná pro p edepsané toleranční 
meze.  Souhrnná informace o procesu je poté vyjád ena jedním či dvěma čísly, která vyjad ují, 
v jaké mí e je proces schopen plnit požadavky na něj kladené. 

Jedním ze základních p edpokladů pro způsobilost procesu je, že proces je statisticky 
zvládnut. Tento p edpoklad lze ově it pomocí regulačních diagramů. Dalším důležitým 
p edpokladem pro výpočet ukazatelů způsobilosti je normalita dat. Jako dodatek indexů se 

využívají grafické nástroje jako je toleranční diagram a zejména histogram. 
Obecně je doporučováno pracovat se soubory, které obsahují minimálně 25 hodnot. 

Toto doporučení se vztahuje jak pro regulační diagramy, tak i pro ukazatele způsobilosti. 

                                                 
42 Popisky svislé osy nejsou p eloženy, jelikož p i úpravě popisků dochází k tiskové chybě a je proto nutné, aby 
nebyly nijak modifikovány. „Moving range“ znamená v p ekladu klouzavé rozpětí a „Individual value“ vyjad uje 
individuální hodnotu. 
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Obr. 49) Toleranční diagram včetně histogramu [36] 

Pomocí tolerančního diagramu lze sledovat, z jakých hodnot byly vypočteny odhady 
parametrů procesu. Taktéž je možno pozorovat, zda soubor obsahuje nap . odlehlé hodnoty.  

9.5.1 Ukazatele zp sobilosti �� a ��� 

Za jeden z nejznámějších ukazatelů způsobilosti lze považovat �. Tento ukazatel vymyslel již 
v roce 1974 Juran. ←kazatel vyjad uje potenciál procesu vyhovět p edpisu v podobě obou 
mezních hodnot USL43 a LSL. Ukazatel � je formulován jako podíl tolerance USL – LSL, 

vyjad ující rozsah p ípustného kolísání (tj. směrodatné odchylky) a ší ky intervalu p irozené 
variability 

 

 

 

Pro výpočet ukazatelů způsobilosti se p edpokládá normální rozdělení sledovaného znaku  N , � . Jestliže je st ední hodnota  ve st edu tolerance, lze hovo it o tom, že proces je 
centrován. Je-li proces centrován, dokazují vyšší hodnoty ukazatele � vyšší potenciál procesu 
dodržovat specifikační meze USL a LSL. [34] 

←kazatel způsobilosti � p edstavuje pouze potenciál procesu, tj. stav, kterého by bylo 
možné dosáhnout, jestliže by byl proces p esně centrován. Jestliže st ední hodnota procesu 
neleží ve st edu tolerančního pole, použití ukazatele � je nevhodné, proto se pro necentrovaný 
proces zavádí tzv. kritický ukazatel způsobilosti �� formulován jako 

  

                                                 
43 USL/LSL – Upper/Lower Specification Limit.  

� = � − � �� .  
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kde 

 

 

kde ��� je horní ukazatel způsobilosti, ��� je dolní ukazatel způsobilosti. 

Kritický ukazatel způsobilosti  �� reprezentuje vzdálenost st ední hodnoty  od bližší 
p edepsané tolerančí meze, která je vyjád ena jako násobek poloviny intervalu p irozeného 
kolísání, �. [34] 

Pokud � = ��, je proces centrovaný. Na obr. 50) lze pozorovat ilustrativní p íklad 
vztahu mezi způsobilostí a variabilitou. Nacházejí-li se p irozené meze mimo p edepsané 

toleranční meze, je hodnota � menší než 1. Jsou-li p irozené meze uvnit  tolerančního pole, je 
hodnota � větší než 1. [34] 

Jestliže je � , označuje se proces jako nezpůsobilý a v p ípadě  �  jako způsobilý. V průmyslové praxi je však běžnější, že � a �� musí být minimálně , , nejlépe však , . Pokud se tedy proces prohlásí jako způsobilý, znamená to v p ípadě 
centrovaného procesu situaci, kdy jsou p irozené meze vzdáleny od p edepsaných mezí 
minimálně o jednu směrodatnou odchylku směrem ke st ední hodnotě.  

 

Obr. 50) Dopad zmenšující se směrodatné odchylky pro centrovaný proces [40] 

  

�� = min( ���, ���),  

��� = � −� ,      ��� = − ��   
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10 STůTISTICKÉ ZHODNOCENÍ SKUTEČNÝCH DůT 

Obsahem této kapitoly je aplikace teorie popsané v kapitole 9 na autorem reálně namě ených 
datech. Soubory s daty lze dohledat v p ílohách této práce. Data jsou rozdělena dle rovin, 

ve kterých byla namě ena.  
↑eškeré statistické zhodnocení pro účely této diplomové práce bylo zpracováno 

v softwaru Minitab, verze 1Ř. ↑ytvo ený soubor v MS Excel, v němž byla načtena data 
z původních namě ených souborů získaných ze S→ Ballbar 20, nebyl použit vzhledem k tomu, 

že tabulkový procesor MS Excel nemá implementovány mnohé funkce, jež byly použity pro 
analýzu dat. 

10.1 ůnalýza zp sobilosti stroje MCV 754 QUICK 

Ze všech nasnímaných dat byly vybrány hodnoty pouze pro kruhovitost. 
Pro účely této práce byly stanoveny dva modelové p íklady. 

1. modelový příklad – Potencionální zákazník pot ebuje vyrobit specifický čep.  
Oslovil proto společnost, která běžně takovéto čepy vyrábí. Zákazník má na výrobu 
čepu požadavky na kruhovitost stroje v rovině ↓Y lepší než 16 μm. 

2. modelový příklad – Potencionální zákazník pot ebuje vyrobit specifický čep.  
Oslovil proto společnost, která běžně takovéto čepy vyrábí. Zákazník má na výrobu 
čepu požadavky na kruhovitost stroje v rovině ↓Y lepší než ř μm. Společnost chce 
vyrábět čep na stejném stroji jako v prvním p íkladu, ale ze zkušeností ví, že za 

současných podmínek není schopna dodržet požadavek zákazníka a musí zlepšit 
p esnost stroje. Proto se firma rozhodne zapnout volumetrické kompenzace na stroji. 
Stroj bude způsobilý pro výrobu čepu, jestliže hodnoty kruhovitosti budou menší 
než požadovaných ř μm. 

Vzhledem k tomu, že modelové p íklady obsahují požadavek na p esnost pouze na 
rovinu ↓Y, je analýza způsobilosti procesu provedena pouze pro roviny ↓Y (viz podkapitola 
10.1.1 a 10.2). Nicméně p i praktickém mě ení pomocí ballbaru byly namě eny i ostatní roviny. 
Pro tyto roviny (YZ a Z↓) je pouze nastíněn postup, který by byl použit, pokud by požadavek 
zákazníka na p esnost stroje zahrnoval i tyto roviny. Tento postup obsahuje ově ení normality 
dat, ově ení, zda soubor obsahuje odlehlou hodnotu, regulační diagram pro individuální 
hodnoty. ↑ýpočet ukazatele způsobilosti � chybí, jelikož nejsou stanoveny toleranční meze. 

↑ýše popisovaný postup je uveden pouze pro roviny YZ a Z↓, které byly namě eny bez 
zapnutých kompenzací. Pro zapnuté volumetrické kompenzace by byl postup naprosto 
identický, a proto jsou roviny YZ a Z↓ namě ené se zapnutými kompenzacemi vynechány ze 
statistické analýzy kvůli p ehlednosti práce. 

10.1.1  Rovina XY 

První rovina, která byla podrobena analýze, je rovina ↓Y. Ta byla také vždy jako první mě ena 
v rámci jedné sady mě ení. ↑ tab 11) lze pozorovat hodnoty podrobené statistickému zkoumání. 
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Tato podkapitola se zabývá prvním modelovým p íkladem. 

Tab 11)  Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu XY 

Č. m ření [-] Kruhovitost [μm] 
1 9,6 

2 9,4 

3 9,6 

4 9,9 

5 11,3 

6 11,0 

7 10,1 

8 10,0 

9 14,6 

10 10,6 

11 9,0 

12 8,7 

13 9,0 

14 9,8 

Na následujícím obrázku jsou vynesena data z p edešlé tabulky.  

 

Obr. 51) Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu XY 

Kritérium pro p ijetí nulové hypotézy na zvolené hladině významnosti � je p-hodnota. 

P-hodnota se rovná pravděpodobnosti získání pozorovaného rozdílu za p edpokladu, že 
„skutečný“ rozdíl je nulový (nulová hypotéza). P-hodnoty se mohou pohybovat v intervalu od 

0 do 1, což vyjad uje 0% až 100% spolehlivost. 
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Pro všechny testy v této kapitole byla zvolena hladina významnosti � = , . To 

znamená, že pokud je p-hodnota , , zamítá se �  ve prospěch ��. A tedy pokud p-hodnota > , , �  se nezamítá a považuje se za platnou. 
Prvním krokem v této analýze je ově ení normality dat. Proto byl proveden test 

Anderson-Darling s � : ↑ýběrový soubor pochází ze základního souboru, který má normální 
rozdělení a ��: ↑ýběrový soubor pochází ze základního souboru, který nemá normální 
rozdělení. 

↑ýsledek testu lze pozorovat na obr. 52). V pravém horním rohu si lze povšimnout, že 
p-hodnota je 0,006. Protože je p-hodnota menší než 0,05, se spolehlivostí 95 % lze tvrdit, že 
data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

Obr. 52) Ově ení normality pro rovinu ↓Y 

Protože nebyla potvrzena normalita dat, je nutné prově it, proč tomu tak je. Na obr. 52) 

je možno pozorovat hodnotu 14,6, o níž se lze domnívat, že by mohla být odlehlá. Nyní je 
pot eba prově it tuto skutečnost. Nejprve byla zvolena grafická metoda pomocí krabicového 
grafu. Graf lze pozorovat na následujícím obrázku. 

 

Obr. 53) Krabicový graf – rovina XY 
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Krabicový graf odhalil p edchozí domněnku, a sice, že hodnota 14,6 by mohla být 
odlehlá. Nicméně je vhodné použít pro ově ení i numerický test. ↑zhledem k tomu, že má být 
ově ena normalita dat, byl zvolen Grubbsův test odlehlých hodnot. ↑ýsledek testu je možno 
pozorovat na obr. 54).  

 

Obr. 54) Grubbsův test pro rovinu ↓Y 

Pro Grubbsův test byla zvolena nulová hypotéza � , že všechny hodnoty pocházejí ze 
stejného normálního rozdělení. ůlternativní hypotéza �� byla zvolena, že nejmenší nebo 
největší hodnota je odlehlá. Opět zvolena hladina významnosti � = , . Dle výstupu 
z Minitabu (viz obr. 54) se zamítá nulová hypotéza a p iklání se k alternativní. Hodnotu 14,6 
lze tedy považovat za odlehlou a je možné ji odstranit ze souboru dat. 

Jakmile se odebere odlehlá hodnota ze souboru dat, je nutné opět prově it normalitu dat 

(viz obr. 55). Stejně jako pro všechny testy normality byl i tentokrát použit test ůnderson-

Darling se standardní nulovou hypotézou. V tomto p ípadě je p-hodnota větší než 0,05 a �  se 

nezamítá a považuje se za platnou (data pocházejí z normálního rozdělení).  

 

Obr. 55) Ově ení normality pro upravená data u roviny XY 
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Nyní se zkonstruuje regulační diagram pro individuální hodnoty. Jelikož se celou dobu 
pracuje s hodnotami kruhovitosti a každá jednotlivá hodnota byla získána pomocí jednotlivého 
testu, není možné vytvo it logické podskupiny a je nutné použít regulační diagram pro 
individuální hodnoty. Podmínkou pro regulační diagramy je normalita dat, proto byly nejprve 

provedeny testy na její ově ení. 
Na obrázku níže lze pozorovat zkonstruovaný regulační diagram pro individuální 

hodnoty pro upravený vzorek dat bez vy azené odlehlé hodnoty 14,6. Z obrázku je patrné, že 
6. pozorování selhalo v 5. testu (dva ze t í bodů v adě jsou dále než 2 směrodatné odchylky od 
centrální p ímky). Pro p ehlednost se nebude zacházet do detailů a mě ení číslo 6 se dle 

zvyklostí odstraní ze vzorku. 

 

Obr. 56) Regulační diagram pro rovinu ↓Y 

Vzhledem k tomu, že se odstranilo jedno pozorování, je nutné znovu provést konstrukci 
regulačního diagramu (viz obr. 57). Po vy azení hodnoty ze vzorku se již všechny hodnoty 
nacházejí v regulačních mezích a proces je tedy stabilní. 

 

Obr. 57) Regulační diagram pro upravená data 
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Nyní je možno p ikročit k poslednímu kroku pro rovinu XY, kterým je výpočet 
způsobilosti. P edpokladem k výpočtu ukazatelů způsobilosti je, že by měly pocházet 
z normálního rozdělení a proces by měl být statisticky zvládnut. To vše již bylo ově eno a je 
možné p ikročit k samotnému výpočtu indexů způsobilosti. 

Zadání modelového p íkladu zní, že kruhovitost stroje má být lepší než 16 μm. Aby bylo 

zaručeno, že se na stroji nebudou vyrábět neshodné díly, musí být zajištěna způsobilost stroje. 
To znamená, že se hodnoty kruhovitosti musí nacházet v toleranci, která bude menší než daný 
požadavek. Toho se dosáhne vyjád ením horního tolerančního limitu v rovnici 15: 

 

 

 

 

V rovnici 16 byl získán vzorec pro toleranční limit, jenž se nyní využije. Z Minitabu byla 

zjištěna popisná statistika: 

• = ,  μm, 

• � = ,  μm.    

Nyní stačí pouze dosadit výsledky do rovnice 16, včetně hodnoty pro ��. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o požadavek z průmyslu, byla zvolena hodnota �� = , . Po dosazení se 
získá hodnota � = ,  μm.   

Po získání hodnoty USL stačí provést analýzu způsobilosti znázorněnou na následujícím 
obrázku. Z tohoto obrázku plyne, že pro vypočtený toleranční limit je testovaný stroj MCV 754 

QUICK způsobilý a dostatečně vycentrován od USL, tudíž nebude vyrábět neshodné díly a pro 

výrobu čepu lze tento stroj bez problému použít. 

 

Obr. 58) ůnalýza způsobilosti pro upravená data z roviny XY 

  

�� = � −� ,  � = + ( � ∙ ��).  
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10.1.2 Rovina YZ 

Obdobně jako u p edcházející roviny ↓Y bude i pro rovinu YZ zvolen stejný postup analýzy, 

kromě posledního kroku, kterým je stanovení způsobilosti stroje. ↑ následující podkapitole je 
uveden detailní způsob práce, jak by se postupovalo, kdyby byl požadován výpočet ukazatele 
způsobilosti i pro rovinu YZ.  V tab 12)  jsou namě ené hodnoty, jež byly použity pro testování.  

Tab 12)  Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu YZ 

Č. m ření [-] Kruhovitost [μm] 
1 10,9 

2 10,8 

3 11,0 

4 11,3 

5 11,3 

6 11,0 

7 11,5 

8 11,3 

9 11,4 

10 11,7 

Na následujícím obrázku jsou opět vynesena data z p edcházející tabulky.  

 

Obr. 59) Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu YZ 

Obdobně jako u p edcházející roviny ↓Y se začne s ově ením normality dat. Tentokrát 
je z obr. 60) patrné, že se nezamítá nulová hypotéza a soubor dat pochází z normálního 
rozdělení. 
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Obr. 60) Ově ení normality pro rovinu YZ 

Pouze pro statistickou korektnost se zkonstruuje krabicový graf, zda vzorek neobsahuje 
odlehlé hodnoty. Dle obr. 61) je z ejmé, že zde není žádná odlehlá hodnota a může se p ejít na 
regulační diagram. 

 

Obr. 61) Krabicový graf – rovina YZ 

Opět byl proveden regulační diagram pro individuální hodnoty. Žádná z hodnot se 

nenachází mimo regulační meze. Proces je tedy stabilní. 
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Obr. 62) Regulační diagram pro rovinu YZ 

Regulačním diagramem analýza pro rovinu YZ končí. Jak bylo uvedeno na začátku 
podkapitoly, v modelovém p íkladu je pouze požadavek na rovinu ↓Y, a proto bylo pro rovinu 
YZ pouze nastíněno, jak by se postupovalo v p ípadě, že by byl stejný požadavek i na tuto 

rovinu. 

10.1.3 Rovina ZX 

Struktura této podkapitoly je totožná jako u roviny YZ, což znamená, že budou opět nastíněny 

kroky, které by vedly k úspěšnému stanovení způsobilosti stroje, aniž by byly ukazatelé 
způsobilosti vyčísleny. Tab 13) zobrazuje namě ené hodnoty, které byly podrobeny 

statistickému zkoumání. 

Tab 13)  Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu Z↓ 

Č. m ření [-] Kruhovitost [μm] 
1 13,7 

2 13,8 

3 13,6 

4 13,8 

5 13,6 

6 13,5 

7 14 

8 13,8 

9 14,3 

10 14,2 

Na následujícím obrázku jsou zobrazena data z p edešlé tabulky. 
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Obr. 63) Hodnoty kruhovitosti pro rovinu ZX 

Prvním krokem je ově ení normality, což se provede pomocí testu ůnderson-Darling 

(viz obr. 64). Na základě výsledku tohoto testu lze prohlásit, že data pocházejí z Gaussova 
normálního rozdělení. 

 

Obr. 64) Ově ení normality pro rovinu Z↓ 

Stejně jako u roviny YZ se provede pouze orientační ově ení, zda vzorek obsahuje 
odlehlou hodnotu pomocí krabicového grafu (viz obr. 65). ↑ýsledek grafu naznačuje, že soubor 
neobsahuje odlehlou hodnotu. 
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Obr. 65) Krabicový graf – rovina ZX 

Posledním krokem je ově ení, zda je proces statisticky zvládnut. K tomu slouží 
regulační diagram, který lze pozorovat na následujícím obrázku. Žádná hodnota se nenachází 
mimo meze, což svědčí o tom, že proces je statisticky zvládnut. 

 

Obr. 66) Regulační diagram pro rovinu Z↓ 

Dalším krokem by byl výpočet samotných ukazatelů způsobilosti. Avšak jak již bylo 
naznačeno v úvodu této podkapitoly, byl pouze naznačen postup, který by se zvolil, pokud by 

modelový p íklad obsahoval požadavek i stanovení indexů způsobilosti pro tuto rovinu. 

10987654321

14,5

14,0

13,5

Pozorování

In
d

iv
id

u
a
l 

v
a

lu
e

_
X=13,83

UCL=14,451

LCL=13,209

10987654321

0,75

0,50

0,25

0,00

Pozorování

M
o
v

in
g

 r
a

n
g

e

__
MR=0,2333

UCL=0,7624

LCL=0

Regulační diagram I-MR pro rovinu ZX

Vypnuty kompenzace



 

84 

 

10.2 Rovina XY kompenzace 

Tato podkapitola se zabývá druhým modelovým p íkladem. To znamená, že je uvažována 
výroba nového dílce. S tím souvisí i nové požadavky na kruhovitost stroje, konkrétně na 

kruhovitost lepší než ř μm. 
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny namě ené hodnoty pro rovinu ↓Y, které jsou 

podrobeny analýze. ↑šechny uvedené hodnoty byly namě eny pomocí zapnutých 
volumetrických kompenzacích na stroji MCV 754 QUICK. 

Tab 14)  Namě ené hodnoty kruhovitosti pro rovinu ↓Y 

Č. m ření [-] Kruhovitost [μm] 
1 8,3 

2 8,1 

3 8,2 

4 8,1 

5 8,0 

6 8,0 

7 8,1 

8 8,1 

9 8,0 

Obr. 67) znázorňuje data z p edešlé tabulky. 

 

Obr. 67) Hodnoty kruhovitosti včetně tolerančních mezí 

Počátečním krokem k výpočtu ukazatelů způsobilosti je ově ení normality dat. Jen pro 
p ipomínku je zde uvedeno, že pro všechny testy je zvolena hladina významnosti � = ,   

a pro test Anderson-Darling (viz obr. 68) byla použita nulová hypotéza, že výběrový soubor 
pochází ze základního souboru, který má normální rozdělení a alternativní hypotéza, 
že výběrový soubor pochází ze základního souboru, který nemá rozdělení. 
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Obr. 68) poskytuje p-hodnotu 0,074. Tato hodnota je větší než 0,05 a lze tvrdit, že data 
pocházejí z normálního rozdělení. Nicméně p i bližším zkoumání je patrná nízká rozlišitelnost 
dat (9 hodnot nabývá pouze čty  různých velikostí), a proto je p-hodnota tak nízká. Ovšem na 
zvolené hladině významnosti test prošel. 

 

Obr. 68) Ově ení normality pro rovinu ↓Y 

Nyní se prově í pouze pomocí grafické metody, zda soubor dat neobsahuje nějakou 
odlehlou hodnotu. Pro tyto účely byl zvolen krabicový graf (viz obr. 69). Tento graf neprokázal, 
že soubor obsahuje odlehlou hodnotu, a proto se p ikročí k regulačnímu diagramu. 

 

Obr. 69) Krabicový graf – rovina XY 

Regulační diagram zobrazený na následujícím obrázku ukazuje, že žádná z hodnot 

vzorku se nenachází mimo regulační meze, a také že žádná hodnota neselhala p i testu 

vymezitelných p íčin. Lze tedy konstatovat, že proces je stabilní. 
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Obr. 70) Regulační diagram pro rovinu ↓Y 

Posledním krokem k prohlášení, zda testovaný stroj je vhodný a schopný pro výrobu 
nových výrobků, je samotná analýza způsobilosti. ↑yužije se stejného postupu jako pro rovinu 
↓Y, která byla namě ena bez zapnutých kompenzací. Tudíž se do rovnice 17 dosadí st ední 
hodnota, směrodatná odchylka a ��. 

Vzhledem k tomu, že data nebyla nijak upravována, lze  a σ vyčíst z obr. 68). Hodnota 

kritického ukazatele způsobilosti se opět zvolila 1,67. Dosazení do rovnice 16 vypadá 
následovně: 

 

↑ýsledek rovnice 17 se použije pro analýzu způsobilosti viz obr. 71). Byl získán témě  
identický výsledek jako pro rovinu ↓Y, která byla namě ena bez kompenzací. To znamená, 
že pokud se zapnou volumetrické kompenzace na stroji, je zaručena způsobilost a hodnoty 

kruhovitosti nep ekročí požadovanou toleranci 9 μm. 

 

Obr. 71) ůnalýza způsobilosti pro rovinu ↓Y  
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10.3 Srovnání získaných výsledk  

V následující tabulce jsou p ehledně shrnuty použité hodnoty pro statistické zhodnocení včetně 
informace o tom, zda p i mě ení byly zapnuté kompenzace na stroji či nikoliv. K těmto 
hodnotám jsou p idány rovněž hodnoty kruhovitosti pro roviny YZ a Z↓, které byly namě eny 
se zapnutými volumetrickými kompenzacemi a nebyly součástí analýzy (odděleny tlustou 
čarou). Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v μm. 

Tab 15)  Srovnání namě ených hodnot kruhovitosti pro jednotlivé roviny 

Číslo m ření 
XY YZ ZX XY  YZ  ZX  

Kompenzace vypnuty Kompenzace zapnuty 

1 9,6 10,9 13,7 8,3 6,9 8,3 

2 9,4 10,8 13,8 8,1 7,2 8,5 

3 9,6 11,0 13,6 8,2 6,8 8,2 

4 9,9 11,3 13,8 8,1 6,7 8,1 

5 11,3 11,3 13,6 8,0 6,9 8,0 

6 11,0 11,0 13,5 8,0 7,3 8,0 

7 10,1 11,5 14,0 8,1 6,9 7,7 

8 10,0 11,3 13,8 8,1 7,0 7,9 

9 14,6 11,4 14,3 8,0 7,0 8,0 

10 10,6 11,7 14,2 - 7,2 8,1 

11 9,0 - - - - - 

12 8,7 - - - - - 

13 9,0 - - - - - 

14 9,8 - - - - - 

Z této tabulky je z ejmé, že po zapnutí volumetrických kompenzací se hodnoty 
kruhovitosti zlepšily.  

Pro lepší názornost byly hodnoty z tabulky vyneseny do grafů, které jsou zobrazeny na 
obr. 72) a obr. 73). 
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Obr. 72) Srovnání namě ených hodnot pro rovinu YZ 

Obr. 72), obr. 73) a obr. 74) mají rozdílná mě ítka. 

 

Obr. 73) Srovnání namě ených hodnot pro rovinu Z↓ 

Vizualizace dat z tab 15) pro rovinu ↓Y byla záměrně p eskočena, protože tato rovina 
byla využita k účelům modelového p íkladu. Tab 16) shrnuje zadání modelových p íkladů 

 a je doplněna o výsledky těchto p íkladů. 
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Tab 16)  Srovnání výsledků pro modelové p íklady 

Rovina Kompenzace Požadavek zákazníka LSL USL � �� 

XY Vypnuty Lepší než 16 μm Nestanoveno 13,367 μm - 2,14 

XY Zapnuty Lepší než ř μm Nestanoveno 8,601 μm - 2,15 

Pro p ehlednější znázornění byly opět hodnoty z tab 15) vyneseny do grafu, ovšem s tím 
rozdílem, že hodnoty jsou doplněny o informace z tab 16) . 

 

Obr. 74) Srovnání namě ených hodnot pro rovinu ↓Y 

Pro demonstraci se provede analýza způsobilosti pro modelové p íklady. Tím je 
myšlena kontrola toho, zda nap . požadavek zákazníka na p esnost stroje je mírný nebo zda by 
bylo vhodné používat kompenzace již pro první modelový p íklad (požadovaná p esnost lepší 
než 16 μm). Odpověď na tyto otázky lze najít na obr. 75). 

Za hodnotu pro USL byl zvolen požadavek zákazníka, tj. 16 μm. Pro tuto toleranční mez 
byla provedena analýza. Z grafického výstupu je patrné, že 16 μm je „odlehlá hodnota“ jak pro 
proces, kdy byly kompenzace jak zapnuté, tak i vypnuté. O tom svědčí hodnoty kritického 
ukazatele způsobilosti �� = ,  a �� = , .  „Tyto ukazatele představují vzdálenost 
střední hodnoty od bližší předepsané toleranční meze, vyjádřenou jako násobek poloviny 
intervalu přirozeného kolísání, tedy 3�“. [34] 

Jinak ečeno, i s ohledem na grafický výstup, stroj MCV 754 QUICK je dostatečně 
způsobilý pro výrobu specifického čepu, pro který má být dodržena p esnost lepší než 16 μm. 

Není proto nutné zapínat volumetrické kompenzace na stroji. Pokud by se zapnuly zmíněné 
kompenzace, dosahoval by ukazatel kritické způsobilosti hodnoty 33,ř5. ↑zhledem k tomu, 

že se běžně stanovuje požadavek na způsobilost stroje �� = , , je z ejmé, že použití 
testovaného stroje se zapnutými kompenzacemi je nevhodné. Stroj dosahuje mnohem vyšší 
p esnosti, a proto by bylo rozumné tento stroj použít na výrobu jiných p esnějších výrobků, 
z nichž by mohla společnost více profitovat. 

Navíc je důležité poznamenat, že na použití volumetrických kompenzací se vztahují 
opce od výrobce a nejsou tedy standardně dodávány v ceně stroje, cena těchto opcí cca. 3500 

eur. [24] 
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Obr. 75) Srovnání způsobilosti pro první modelový p íklad 

Obr. 76) je zamě en na druhý modelový p íklad, kterým je požadavek od zákazníka na 
p esnost stroje lepší než ř μm. Tato hodnota je použita jako USL. V horní části zmíněného 
obrázku jsou zobrazeny namě ené hodnoty bez zapnutých kompenzací a v dolní části naopak 
se zapnutými kompenzacemi. Na tomto grafickém znázornění si lze všimnout dvou různých 
hodnot ��. Pro vypnuté kompenzace je hodnota �� = − ,  a pro zapnuté kompenzace �� = , . Záporná hodnota kritického ukazatele způsobilosti znamená, že průměr souboru 
leží mimo toleranční meze. Jinak ečeno, pro druhý modelový p íklad, kdy je požadavek na 
maximální hodnotu kruhovitosti 9 μm je stroj bez zapnutých kompenzací pro výrobu 
specifického čepu velice nevhodný. Dle výstupu z Minitabu, by stroj vyrobil až Ř5 % 

neshodných výrobků. 

Po zapnutí volumetrických kompenzací lze pozorovat výrazné zlepšení kritického 
ukazatele způsobilosti (hodnota 3,Ř7). Tím je zaručeno, že proces je způsobilý a stroj by 
nevyráběl neshodné výrobky.  

Závěrem lze íci, že testovaný obráběcí stroj je schopen vyrábět bez zapnutých 
kompenzací pouze první variantu modelového p íkladu. Pro druhý modelový p íklad je použití 
stroje bez volumetrických kompenzací nevhodné, a proto se zde naskytá otázka, pokud by 
uživatel testovaného stroje nedisponoval zakoupenou opcí na tyto kompenzace a zakázka na 
výrobu p esnějších čepů by iniciovala další podobné zakázky, ze kterých by uživatel stroje 
generoval zisk, zda by se nákup této opce uživateli stroje (resp. společnosti) do budoucna 
ekonomicky nevyplatil.  
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Obr. 76) Srovnání způsobilosti pro druhý modelový p íklad 

V celém statistickém zhodnocení nebyla vyčíslena hodnota pro ukazatele způsobilosti 
procesu �. Tento ukazatel se vypočítá podle rovnice 12. V této rovnici vystupuje spodní 
toleranční mez LCL. Tato toleranční mez nebyla ani v jednom p ípadě stanovena zákazníkem. 
Vzhledem k tomu, že nebyla tato mez stanovena, nelze ani vypočítat hodnotu �. Aby byla 

stanovena hodnota tohoto ukazatele, jistě by bylo možné dosadit libovolnou hodnotu za LSL, 

nap . 0. Nicméně dosazení takové hodnoty by bylo neuvážené a znehodnocovalo by to dosažené 
výsledky analýzy. Dalším důvodem, proč nelze dosadit za LSL hodnotu 0, je rovněž skutečnost, 
že i ty nejp esnější obráběcí stroje dosahují hodnot kruhovitosti kolem 4 μm.
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11 ZHODNOCENÍ ů DISKUZE 

↑ytvo ení souboru s implementovanými makry v tabulkovém procesoru MS Excel bylo 
stěžejním aspektem p edkládané práce. Popisovaný soubor byl vytvo en pro ballbar QC-20 W 

o délce 150 mm, ovšem tento soubor lze bez problému použít pro jakoukoliv délku či jiné 
nastavení ballbaru. Kompatibilita vytvo eného souboru byla následně ově ena na různých 
verzích MS Excel. Na operačním systému macOS však není možné soubor spustit. 
 ↑ytvo ený soubor je do budoucna p ipraven k dalším modifikacím. P estože byl daný 
soubor původně navržen pro konkrétní obráběcí stroj, vzhledem k všudyp ítomné automatizaci 
by bylo vhodné vytvo it celou databázi různých obráběcích strojů v rámci společností, kde by 
tyto stroje podstoupily další testovací procesy a získané informace by p ispěly k vytvo ení 
celofiremních databází sloužících jejich majitelům k tomu, aby měli p ehled o aktuálních 
stavech a dosahovaných p esnostech jednotlivých obráběcích strojů. Tyto databáze by 
v budoucnu mohly být doplněny o spoustu dodatečných informací, jako jsou nap . plánované 
údržby za ízení či další faktory spojené s životností strojů. Takové databáze by nepochybně 
usnadnily rozhodování, který stroj se má použít na výrobu konkrétních výrobků. 
 Mimo zmíněné modifikace vytvo eného souboru by mohla být pozornost zamě ena 
taktéž na samotnou statistickou analýzu. K jejímu zhodnocení byl použit také software Minitab 
ve verzi 18. Jedná se o speciální program poskytující uživateli pokročilé nástroje pro analýzu 
dat a jejich následnou interpretaci. Nicméně kvalita a všemožné funkce tohoto softwaru 

odpovídají vysoké po izovací ceně.  Pro účely této práce a taktéž pro průmyslovou praxi jsou 
vhodné pouze některé z nabízených nástrojů. Proto by stálo za zvážení, zda by nebylo vhodné 
některé funkce dostupné v S→ Minitab zpětně implementovat do vytvo eného souboru v MS 

Excel, p ípadně po ídit doplněk p ímo pro MS Excel. Nap . „SPC for Excel“ je naprosto 
dostačující a jeho po izovací cena je ádově nižší než zmiňovaný S→ Minitab.
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12 ZÁV R 

P edkládaná diplomová práce se zamě ila na dosažení t í dílčích cílů, mezi něž se adilo 
zmapování současného stavu vědy a techniky v oblasti sběru dat z mě icích za ízení pro mě ení 
geometrické p esnosti obráběcích strojů, zhodnocení dat získaných mě ením a jejich následné 
statistické analýze. Poslední dva cíle se vzájemně doplňují a p i práci na nich byla paralelně 
vytvo ena makra v tabulkovém procesoru MS Excel. Pomocí těchto maker byla namě ená data 
p evedena do výše zmíněného souboru, který slouží k prvotnímu zhodnocení dat. 
Nezpochybnitelným p ínosem tohoto souboru je celkové urychlení zpracování získaných dat 
a jejich grafické zhodnocení pomocí grafů, díky nimž lze pozorovat závislosti mezi 

jednotlivými geometrickými chybami. 
 Pro pot eby praktické části bylo zvoleno mě icí za ízení ballbar QC-20 →, pomocí nějž 

se ově ovala geometrická p esnost t íosé vertikální frézky MC↑ 754 Q←ICK. Mě ení probíhalo 
v časovém intervalu od února do dubna 201Ř. Byly provedeny dvě varianty mě ení s vypnutými 
a zapnutými volumetrickými kompenzacemi na testovaném stroji. Získaná data z těchto variant 
byla poté použita pro dva modelové p íklady. Na nich se ově ilo, že testovaná t íosá vertikální 
frézka je vhodná a způsobilá pro výrobu čepu dle zadaných parametrů. 

V prvním modelovém p íkladu byla požadována hodnota kruhovitosti pro rovinu ↓Y 
lepší než 16 μm. Důkladnou statistickou analýzou bylo zjištěno, že testovaný stroj dosahuje této 
p esnosti i bez zapnutých volumetrických kompenzací. Nicméně p i druhém p íkladu, kdy byla 
požadována p esnost lepší než ř μm, nebyl obráběcí stroj schopen takové p esnosti dosáhnout 
bez zapnuté volumetrické kompenzace. Tudíž je pro výrobu specifického čepu s p esností lepší 
než ř μm nezbytné, aby byly kompenzace zapnuty. Teprve poté je zaručena způsobilost 
testovaného stroje a je zaručeno, že stroj nebude vyrábět neshodné výrobky. 

 Tato diplomová práce se zevrubně zabývala geometrickou p esností t íosé vertikální 
frézky. Problematika geometrické p esnosti a volumetrických kompenzací je dlouhodobě 
zkoumána na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na fakultě Strojního inženýrství ↑←T 
Brno. P edkládaná práce vytyčila jeden z možných směrů, kterým se lze v rámci zpracování dat 
z oblasti geometrické p esnosti v budoucnu ubírat.
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14 SEZNAM ZKRůTEK, SYMBOL , OBRÁZK   
A TABULEK 

14.1 Seznam zkratek 

Zkratka   Význam 

3D    T írozměrná dimenze 

ASME    Americká společnost strojních inženýrů 

CL    Centrální p ímka 

CMM    Sou adnicový mě icí stroj 
CNC    Počítačově číslicově ízený (stroj) 
ČSN    Česká technická norma 

GB     Standardy Guobiao 

I-MR    Control chart individual -moving range 

ISO    Mezinárodní organizace pro normalizaci 
JIS    Japonské průmyslové normy LCL     dolní regulační mez LSL     dolní specifikační mez 

LT     Laser tracker 

MS Excel   Microsoft Excel 

NC program   Číslicově ízený program 

OS    Obráběcí stroj 
S    ídicí stroj 

SPC    Statistic Process Control 

SW    Software 

TCP    Tool center point UCL     horní regulační mez USL     horní specifikační mez 

VCS    Volumetric Compensation System 

VDI    Sdružení německých inženýrů 

VMT     Virtual Machine Tool and Ballbar Testing Environment Z     Referenční zrcadlo Z     Pohybující se zrcadlo CO     Oxid uhličitý  
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14.2 Seznam symbol  

Symbol    Význam �      hladina významnosti �      ukazatel způsobilosti ���      horní ukazatel způsobilosti ���      dolní ukazatel způsobilosti ��      kritický ukazatel způsobilosti � , �      rozptyl �      kritická hodnota pro normální rozdělení  � ,      st ední hodnota �      empirická distribuční funkce �      teoretická distribuční funkce �       nulová hypotéza ��      alternativní hypotéza �      tabelovaná kritická hodnota  
      výběrová směrodatná odchylka �     tabelovaná kritická hodnota  �̅      průměrná hodnota ��     pozorovaná data ��      kvantil normovaného normálního rozdělení 
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15 SEZNůM P ÍLOH 

Tabulka kritických hodnot pro ůnderson-Darling test 

Tabulka kritických hodnot pro test Kolmogorov-Smirnov 

Tabulka kritických hodnot pro Grubbsův test 
Tabulka kritických hodnot pro Dean-Dixonův test 
←kázka části kódu makra, které načítá data 

Dále práce obsahuje: 

• Soubory s namě enými daty 

• MS Excel: Ballbar zpracování dat 
• Minitab projekt: Pokorný Zdeněk DP statistika 
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P ÍLOHY 

Tab 17)  ↑ysvětlení označení na obrázku Obr. 2) [24] 

Symbol Význam 

EXX P esnost najetí do polohy v ose 

EYY P esnost najetí do polohy v ose 

EZZ P esnost najetí do polohy v ose 

EYX Odchylka p ímosti Y ve směru 

EZX Odchylka p ímosti Z ve směru 

EXY Odchylka p ímosti ↓ ve směru 

EZY Odchylka p ímosti Z ve směru 

EXZ Odchylka p ímosti ↓ ve směru 

EYZ Odchylka p ímosti Y ve směru 

EAX  Naklápění ve směru osy 

EBX Klopení ve směru osy ↓ 

ECX Natáčení ve směru osy ↓ 

EAY Klopení ve směru osy Y 

EBY Naklápění ve směru osy Y 

ECY Natáčení ve směru osy Y 

EAZ Klopení ve směru osy Z 

EBZ Natáčení ve směru osy Z 

ECZ Naklápění ve směru osy Z 

A0Z Kolmost v rovině Y-Z 

B0Z Kolmost v rovině Z-X 

C0Y Kolmost v rovině ↓-Y 

 

Tab 18)  Tabulka kritických hodnot � pro Anderson-Darling test [36] � �   

0,2 0,5091 -0,756 -0,39 

0,1 0,6305 -0,75 -0,8 

0,05 0,7514 -0,795 -0,89 

0,025 0,8728 -0,881 -0,94 

0,01 1,0348 -1,013 -0,93 

0,005 1,1578 -1,063 -1,34 
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Tab 19)  Kritické hodnoty �  pro test Kolmogorov-Smirnov [36] � � = ,  � = , � � = ,  

1 0,95000 0,97500 0,99500 

2 0,77639 0,84189 0,92929 

3 0,63604 0,70760 0,82900 

4 0,56522 0,62394 0,73424 

5 0,50945 0,56328 0,66853 

6 0,46799 0,51926 0,61661 

7 0,43607 0,48342 0,57581 

8 0,40962 0,45427 0,54179 

9 0,38746 0,43001 0,51332 

10 0,36866 0,40925 0,48893 

11 0,35242 0,39122 0,46770 

12 0,33815 0,37543 0,44905 

13 0,32549 0,36143 0,43247 

14 0,31417 0,34890 0,41762 

15 0,30397 0,33760 0,40420 

16 0,29472 0,32733 0,39201 

17 0,28627 0,31796 0,38086 

18 0,27851 0,30936 0,37062 

19 0,27136 0,30936 0,36117 

20 0,26473 0,29408 0,35241 

Tab 20)  Kritické hodnoty � pro Grubbsův test [39] � � = , � � = ,  � � = , � � = ,  

3 1,412 1,414 12 2,387 2,663 

4 1,689 1,723 13 2,426 2,714 

5 1,869 1,955 14 2,461 2,759 

6 1,996 2,130 15 2,493 2,800 

7 2,093 2,265 16 2,523 2,837 

8 2,172 2,374 17 2,551 2,871 

9 2,237 2,464 18 2,557 2,903 

10 2,294 2,540 19 2,600 2,932 

11 2,343 2,606 20 2,623 2,959 
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Tab 21)  Kritické hodnoty � pro Dean-Dixonův test [39] � � = , � � = ,  � � = , � � = ,  

3 0,941 0,988 12 0,376 0,482 

4 0,765 0,889 13 0,361 0,465 

5 0,642 0,760 14 0,349 0,450 

6 0,560 0,698 15 0,338 0,438 

7 0,507 0,637 16 0,329 0,426 

8 0,468 0,590 17 0,320 0,416 

9 0,437 0,555 18 0,313 0,407 

10 0,412 0,527 19 0,306 0,398 

11 0,392 0,502 20 0,300 0,391 

 

Ukázka části kódu makra, pomocí kterého se načítají data: 

Sub Nacistdata()    'označení názvu makra, začátek makra 

Dim fNameAndPath, MyFile As Variant  'proměnné, které jsou deklarovány 

… 

Application.ScreenUpdating = False   'vypne zobrazování na monitoru pro rychlejší běh 
makra                                                                       

ChDir ("C:\")     'defaultně nastavený adresář, který se zobrazí po 
spuštění makra 

fNameAndPath = Application.GetOpenFilename(fileFilter:="Renishaw Ballbar soubory 

(*.B5R), *.B5R", Title:="↑yberte soubory, které chcete načíst", MultiSelect:=True) 'spuštění 
průzkumníka Windows 

    If Not IsArray(fNameAndPath) Then Exit Sub  'jestliže se nevybere žádný soubor, ukončí 
se makro                                                                  

        Application.DisplayAlerts = False              'vypnutí upozornění a výstrah                                                           

        Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 'definování, že soubory, se kterými 
se pracuje jsou strukturovány jako XML 

        xmlDoc.SetProperty "SelectionLanguage", "XPath" 

        xmlDoc.Async = False 

… 

If (nodeXML(i).Attributes.getNamedItem("NAME").Text = "AF_BACKLASH_A_POS"  

Or nodeXML(i).Attributes.getNamedItem("NAME").Text = "AF_CIRCULARITY") 

'podmínka, která prochází soubor a načítá požadované parametry 

… 

End Sub      'ukončení makra 
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Obsah přenosné soupravy ballbar QC-20 W 

 
Výstup z Minitabu pro srovnání zp sobilosti – 1. modelový příklad 

 

Normality Test

(Anderson-Darling)

Results Pass Pass

P-value  0,689  0,074

Before After
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Before: XY VYP BEZ 1

After: XY zap
I-MR Charts

Confirm that the Before and After process conditions are stable.

Before After

Normality Plots
The points should be close to the line.

Before After

Before/After Capability Comparison for XY VYP BEZ 1 vs XY zap
Diagnostic Report
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Stability For both the Before and After data, the process mean and variation are stable. No points are out of control.

Subgroups
Number of

collect at least 25 subgroups over a long enough period of time to capture the different sources of process variation.
Both the Before and After data have less than 25 subgroups. For a capability analysis, it is generally recommended that you

Normality
be reasonably accurate.
Both the Before and After data passed the normality test. As long as you have enough data, the capability estimates should

of Data

Amount

becomes smaller.
obtain reasonably precise capability estimates. The precision of the estimates decreases as the number of observations

For both the Before and After data, the total number of observations is less than 100. You may not have enough data to

Check Status Description

Before/After Capability Comparison for XY VYP BEZ 1 vs XY zap
Report Card
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Výstup z Minitabu pro srovnání zp sobilosti – 2. modelový příklad 

 

 

Normality Test

(Anderson-Darling)

Results Pass Pass

P-value  0,689  0,074

Before After
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Before: XY VYP BEZ 1

After: XY zap
I-MR Charts

Confirm that the Before and After process conditions are stable.

Before After

Normality Plots
The points should be close to the line.

Before After

Before/After Capability Comparison for XY VYP BEZ 1 vs XY zap
Diagnostic Report
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Stability For both the Before and After data, the process mean and variation are stable. No points are out of control.

Subgroups
Number of

collect at least 25 subgroups over a long enough period of time to capture the different sources of process variation.
Both the Before and After data have less than 25 subgroups. For a capability analysis, it is generally recommended that you

Normality
be reasonably accurate.
Both the Before and After data passed the normality test. As long as you have enough data, the capability estimates should

of Data

Amount

becomes smaller.
obtain reasonably precise capability estimates. The precision of the estimates decreases as the number of observations

For both the Before and After data, the total number of observations is less than 100. You may not have enough data to

Check Status Description

Before/After Capability Comparison for XY VYP BEZ 1 vs XY zap
Report Card


