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Oponentní posudek disertační práce Ing. Jaromíra Zavadila 

„Spektrální analýza dat z optického měření topografie  

povrchů materiálů“ 

   
Disertační práce se zabývá měřením parametrů povrchu, které jsou základem zjišťování, 

nakolik povrch vyrobeného materiálu splňuje požadovanou kvalitu, případně umožní posoudit 

jeho opotřebení.  

Klasické způsoby určování těchto parametrů jsou založeny na kontaktním měření 2D 

profilu. I když již existují i 3D systémy, jejich nevýhodou je časová náročnost měření a 

současně a obecně pro kontaktní metody i riziko poškození materiálu. Perspektivní oblastí se 

proto jeví aplikace metod optických, které tyto hlavní nevýhody kontaktních měření 

odstraňují. A právě zde je těžiště disertační práce Ing. Zavadila. 

Zatímco kontaktní 2D měření mají tradici, existují technické prostředky a postupy pro tato 

měření (příkladem je skenování měřeného povrchu hrotem), přístupy využívající optické 

metody jsou nové. Profesionální optické profilometry jsou však cenově značné nákladné 

(v milionech Kč). Ze zmíněných důvodů se doktorand zabývá možností využit „levné“ 

digitální kamery k získání dat optickou metodou a jejich následným zpracováním a 

porovnáním s ostatními metodami.  

Téma práce je svým zaměřením aktuální, po vědecké stránce a také ekonomicky přínosné 

a vzhledem k teoretické náročnosti přístupu, opírajícího se o vyspělé matematické metody a 

následnou implementaci algoritmu automatického vyhodnocení jakostních ukazatelů 

měřeného povrchu, netriviální. Při splnění vytčených cílů lze jednoznačně konstatovat, že 

práce je disertabilní.  

V úvodních kapitolách autor shrnuje současný stav řešené problematiky (kap. 2), 

charakterizuje kontaktní i optické metody a uvádí přehled sledovaných parametrů, které se 

v popisu vlastnosti povrchů využívají. Vedle 2D parametrů (jako např. střední aritmetická 

hodnota drsnosti, maximální výška profilu atd.) zmiňuje i více vypovídající 3D metody 

hodnocení plochy povrchu a s nimi související filtrační techniky.  

Protože jednou z podmínek přesnosti měření je nutnost najít referenční rovinu povrchu, 

autor tomuto problému věnuje samostatnou kapitolu 4, kde se neomezuje jen na nominálně 

rovné povrchy (např. válcovaný plech), ale studuje i případ zakřivené plochy.  

Stěžejní části teoretického rozboru je 5. kapitola, kde disertant rozebírá zpracování dat ve 

frekvenční oblasti s využitím Fourierovy transformace. Popisuje Fourierovu transformaci 

(FT) spojitou i diskrétní, zabývá se vzorkováním a kvantováním a také podstatnou otázkou 

efektivity výpočtu z hlediska časové složitosti. Protože horní časová složitost pro klasickou 

FT. a N vzorků je O(N
2
), mnohem výhodnější je volit k výpočtu rychlou Fourierovu 

transformaci (FFT, Fast Fourier Transform), která má složitost O(N logN).    

V praktické části práce doktorand popisuje technickou stránku přípravy měření, získání 

vzorků, návrh algoritmu pro automatické vyhodnocování spekter, předzpracování dat a jejich 

rozbor. Vše dokládají názorné tabulky a grafy.  

Výsledky jsou pak diskutovány a pro různé přístupy porovnány s využitím korelační 

analýzy. Důležitým výsledkem je doložení použitelnosti „levné“ digitální kamery v úlohách 

měření parametrů povrchu s výsledky srovnatelnými s drahými profesionální profilometry.       

Po formální stránce je práce na velmi dobré prezentační a jazykové úrovni. Jen výjimečně 

lze něco vytknout:  
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 Na str. 1 v 2. řádku pod nadpisem před „a to“ patří čárka. 

 Str. 4: „bude se tato kapitola soustředit“ – taková forma budoucího času je typická 

pro angličtinu, v češtině by bylo vhodnější „tato kapitola se soustředí“.   

 Hrubka na posledním řádku str. 25 – „povrch by měl mýt nulovou střední hodnotu“ 

– v podtrženém slově je snad jen překlepem.   

 Str. 51: „kombinace kosinusových funkcí“ – mělo by být „… kosinových …“ 

 Str. 66: „Před-zpracování“ není třeba psát s pomlčkou.  

 Na str. 41 součástí vzorce (5.37) je funkce tangens, která je zde uvedena ve zkratce 

tan, jak je obvyklé v anglicky psané literatuře, v českém textu by bylo vhodné psát 

tg.    

Formální připomínky k některým vztahům:  

 Na str. 15 ve vzorcích (2.7) a (2.8) symbol A označuje integrační oblast. Zápis A ve 

jmenovatelích zlomku 1/A je formálně nepřesný, zřejmě má vyjadřovat velikost 

plochy. (Podobně je to na str. 18 ve vzorcích (2.18) a (2.19)). 

 Protože Eulerův vzorec pro komplexní čísla má tvar                                     ,  

měl by definiční vztah Fourierovy transformace (5.6) na str. 33 s převodem na (5.8) 

mít podobu 

 

    

 Ve vzorcích (5.9) a (5.10) na str. 34 zřejmě má místo T být T, pokud se odkazují 

na Diracův hřeben ve tvaru (5.3) na str. 32, jinak by bylo nutné říci, že T zde 

znamená interval mezi po sobě jdoucími okamžiky vzorkování. 

 

Dotaz na disertanta: 

1. V posledních letech se v řešení některých problémů založených na aplikaci Fourierovy 

transformace objevují přístupy vycházející z wavelet transformace. Máte s ní nějaké 

zkušenosti, případně dá se očekávat, že by zkoumání této transformace mohlo být 

přínosné i v optickém měření parametrů povrchu?    

 

 

Závěr: 

Ing. Jaromír Zavadil prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu a vývoje, kde využil teoretické znalosti vyspělých matematických metod, 

programátorské dovednosti v prostředí MATLAB a k získání dat připravil potřebné technické 

prostředky a jejich konfiguraci. Práce přináší nové vědecké poznatky a výsledkem je i 

softwarový nástroj k automatickému vyhodnocování parametrů měřeného povrchu. 

Publikační činnost doktoranda je výrazně nadprůměrná, k datu odevzdání disertace zahrnuje 

23 článků, včetně takových, které jsou registrovány v prestižních databázích vědeckých 

publikací Web of Science a SCOPUS, mezi nimi např. vydaných v nakladatelství Springer, 

v časopisech a ve sbornících zahraničních konferencí se zaměřením na řízení a měření.  

Disertační práce splňuje podmínky § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a proto 

ji   
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doporučuji k obhajobě 

 

před komisí doktorského studijního oboru Řízení strojů a procesů  

 

 

 

V Brně dne 19. listopadu 2016 

 

 

 

  
 

 

 Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 

 Ústav automatizace a informatiky  

 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 

  


