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V pred1oenej dizertanej prãci sa autor venuj e tvorbe metodiky kalibrácie 2D triangulanch
scanerov, ktoré sa v tomto prIpade pouIvajü na meranie priemeru a kruhovitosti trubiek na
vstupe z valcovacej stolice.

Rozsah predioenej dizertaènej práce je 129 strãn. Prácaje roz1enená na 12 kapitol vráta
ne üvodu a zãveru. Po üvode a struènom opise süasného stavu rieenej problematiky dizer
tant formuluje ciele dizertanej práce. V nasiedujücich tyroch kapitolách autor v irIch sü
vislostiach postupne opisuj e technické prostriedky, potrebni metodiku merania, harvérové
návrhy a následne aj rieenia danej problematiky. Kapitoly $ a 10 podrobne anaiyzujü vskyt
chb pri meranI, to je nutnou podmienkou následnej tvorby metodiky kaiibrácie meracej sü
stavy (triangu1aënch 2D scanerov). Na konci dizertanej práci je uveden záver v èeskom aj
anglickom j azyku, zoznam pouitej iiteratüry a pubiikácie autora.

Aktuálnost’ témy dizertaënej prãce:

Pred1oená dizertaëná práca j e svoj ou tematikou mimoriadne aktuálna, vyp1va z poiadaviek
süëasnej technickej praxe.

Ciel’ dizertaënej práce:

Ciel’om dizertaënej práce je návrh novej metodiky kalibrácie 2D triangu1aneho scanera, kto
r je uie pecifikovan v piatich bodoch. Ciele sü formulované struëne, vstine a pine po
krvajü danü problematiku.
Vzhi’adom na to, e doktorand v práci jasne neuviedol svoj osobn prInos, môem sa iba
domnievat’, e doktorand uvedené ciele spinil v pinom rozsahu. Oèakávam, e doktorand pri
obhajobe oboznámi komisiu s jeho v1astnm prInosom.

Vyznam prãce pre prax alebo rozvoj vedného odboru:

V oblasti rozvoja vedného odboru je prInosom aplikácia pre anaizu vpiyvu skionu skenem
na obraz.
Ap1ikan prInos práce spoIva v:

- návrhu novej metodiky kalibrácie priestorového zoradenia süstavy viacerch skenerov
vzhl’adom k osi merania,

- návrh novch etalónov (kalibrov),
- návrh a realizácia sofivéru pre priestorovü kalibráciu meracej süstavy,
- návrh a realizácia sofivéru pre anaizu vstupnch üdajov z meracej süstavy (skupiny

scanerov),
- Firmware jednotky, ktorá je ur&ná na komunikáciu so scanermi a testovacI softvér

k tejto jednotke.
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PrInosy z pohl’adu posudzovatel’a:

V zásade sa cia kontatovat’, e medzi hlavné prInosy pred1oenej doktorandskej práce patrI:

a) spracovanie prehl’adu modem’ch meracIch prostriedkov a to 2D a 3D scanerov,
b) podrobná ana1za chb, ktoré sa möu vyskytovat’ pri meranI priemeru a kruhovitosti tru

biek modemmi meracImi prostriedkami. Dizertant vo svoje práci následne pomocou ma
tematického aparátu navrhuje ich softvérovü korekciu. Táto oblast’ v süasnosti nie je ye
decky dostatone prebádaná,

Formálna üprava dizertaénej práce:

Pri takomto type práce sa ocakáva vyia kvalita pIsomného prejavu. Gramatické chyby, ktoré
sa v ñom vyskytujü, vak vraznejie nezniujü jej üroveñ. Práca je rozumne ëlenená do jed
not1ivch kapitol, bohato ilustrovaná obrázkami.

Konkrétne pripomienky a otãzky doktorandovi:

Oalej uvádzam niektoré pripomienky, poznámky a otázky k predloenej dizertanej, ku kto
rm poadujem pri obhajobe vyjadrenie doktoranda.

Pripomienky a poznámky ku dizertanej práci:
- Je zrejmé, e dizertant sa pri svojej práci zameriaval hlavne na sofivérovü east’, ktorá

ma v koneCnom dôsledku znaCn prInos pre prax. Nevenoval tol’ko pozomosti pIsane
mu textu a tak sa v práci vyskytujü duplicity (napr. v Zozname skratiek je znaCná dupli
cita, na str. 23 duplicita viet), ma zmätok pri pIsanI veliCIn (veliCiny sa majü pIsat’ ik
mo ako v texte, tak aj v obrázkoch), vznam základnch pojmov mu niekedy uniká
(napr. kalibrácia nelinearity na str.2, k obr. 6.6 nesprávne formu1ovan text a pod.) resp.
pojmov (závada, vada, vada procesu) a pod.

- takmer üplne absentuj e práca s literatürou, Co vedie k nepresnm resp. chybnm formu
láciãm, najma v piatej kapitole, nie je jasné, kto je autorom rovnIc a pod. Viaceré ob
rázky majü text pIsan p0 anglicky (9 kapitola) a nie je zrejmé, kto je ich autorom. Nie
ktoré obrázky autor prevzal z inch materiálov (obr. 4.7, pochybnosti sü aj o autorstve
obr. 4.6 a pod.)

- z textu priamo nevyp1va, kto j e autorom (navrhovateTom) novch etalónov (kalibrov)
valcového a rovinného tvaru.

Otázky na doktoranda:
- Na str. 18 uvádzate nãvrh meracej süstavy so tyrmi resp. so iestimi scanermi. Reálne sa

robila kalibrácia kadého z nich? Pokial’ áno, boli odch1ky v ka1ibraCnch krivkãch medzi
jednotlivmi scanermi? Uvaujete v modeli kalibrácie meracej zostavy s rozdielnymi ka
libraCnQmi krivkami j ednot1ivch scanerov?

- Môete dekiarovat’ (napr. graficky) rozdiely pri porovnávanI vstupov z kalibrácie kruho
yitého (resp. rovinného) kalibru podl’a starej a novej (vami nayrhoyanej) metodiky?

- Po kalibráciI celej meracej zostavy sa realizovali a následne vyhodnocovali aj merania na
reálnom objekte za danch pracovnch podmienok?

Publikãcie doktoranda:

Doktorand publikoval v tejto oblasti ako spoluautor 5 vedeckch prac v zahraniCnch a do
macich zbomIkoch.
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Závcrené hodnotenie

PredIoená práca splña poiadavky kiadené na dizertanü prácu, preto ju odporüam
k obhajobe a navrhujem, aby p0 üspenom zodpovedanI pred1oench otázok a celkovej us
penej obhajobe bola Ing. Petrovi Podevovi udelená vedecko-akademická hodnost’ ,,philo
sophiae doctor (Ph.D.)” v odbore doktorandského tüdia 3902 V 010 Automatizace tecimolo
gickch procesü.

Bratislava 22. januára 2018
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