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Posuzovaná disertační práce se věnuje aktuální problematice geometrické přesnosti pětiosých 

obráběcích strojů a jejímu ovlivnění teplotním zatěžováním stroje vnitřními i vnějšími tepelnými 

zdroji. Vzhledem k narůstajícímu počtu pětiosých obráběcích strojů nasazovaných do výroby v České 

Republice a rozšiřující se nabídce těchto strojů (různé kvality) od řady tuzemských i zahraničních 

výrobců má předložená práce nepopiratelné praktické opodstatnění. Geometrická přesnost pětiosých 

strojů a její měření představuje pro drtivou většinu uživatelů strojů složitou problematiku, kterou 

nelze vlastními silami postihnout. Je všeobecně známa vysoká citlivost přesnosti pětiosých strojů na 

řadu okolností (správné využívání stroje, kvalita základů pod strojem, teplotní vlivy, atd.). Pro 

uživatele je v některých případech kritické už správné naprogramování trajektorií nástroje 

prostřednictvím CAM softwaru. CAM softwary ovšem se souborem geometrických odchylek 

konkrétního obráběcího stroje neuvažují. Stroj je uvažován jako ideálně přesný, což je mnohdy 

značné zjednodušení. Správné seřízení geometrické přesnosti pětiosých strojů představuje i pro 

specializované servisní společnosti vrcholnou disciplínu. Každá nová metoda měření, která je 

jednoduše a rychle proveditelná (navíc s přijatelnou nejistotou měření), tak představuje vítaný přínos 

pro výrobce číslicově řízených strojů, servisní organizace i zkušené uživatele strojů. Korekce 

naměřených odchylek mechanickým seřízením, případně zanesením výsledků do korekčních tabulek 

v řídicím systému stroje, mohou přispět k výraznému snížení zmetkovitosti výroby. 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Práce zahrnuje ucelený úvod do problematiky s odpovídajícím teoretickým podkladem. Analyzuje 

soubor měřících metod počínaje od normalizovaných metod, přes v průmyslu zavedené metody až 

po inovativní metody využívané zatím spíše akademickými a výzkumnými pracovišti. Každá metoda je 

autorem kriticky zhodnocena.  

Teoretický přínos disertační práce 

Práce přináší teoretický model volumetrických geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů 

různých kinematických konfigurací sestavený pomocí homogenních transformačních matic. 

Matematický model je dále algoritmizován v prostředí Matlab, čímž je vytvořen simulační nástroj pro 

hodnocení citlivosti jednotlivých kinematických konfigurací strojů při zvolených, nebo z výsledků 

měření načtených, partikulárních geometrických odchylkách.  

Praktický přínos disertační práce 

Praktický přínos práce spatřuji v zavedení nové metody měření geometrických odchylek pětiosých 

strojů, postihující významnou část celkové volumetrické chyby, která je rychlá a relativně nenáročná 

na přípravu a seřízení na konkrétním stroji. Navrženou metodu lze aplikovat pro nejrůznější 

kinematické konfigurace strojů (a jejich praktické provedení od konkrétních výrobců) jakož i různé 

velikosti strojů. Navíc lze, díky časové rychlosti měření a vysoké vzorkovací frekvenci sběru dat, 



analyzovat i teplotní chování pětiosých strojů při jejich zatěžování vnitřními i vnějšími tepelnými 

zdroji. 

Pro servisní techniky bude jistě přínosná možnost simulovat vliv jednotlivých typů geometrických 

chyb na celkovou volumetrickou přesnost stroje a zaměřit se tak při mechanickém seřizování a 

softwarových kompenzacích na nejcitlivější místa konkrétního stroje. 

Vhodnost použitých metod řešení 

Použité metody řešení odpovídají úkolům vytyčeným v úvodu práce. 

Způsob, jak byly použité metody aplikovány 

Použité metody řešení byly cílevědomě a účelně využity pro dosažení cílů stanovených v rámci 

disertační práce. 

Zda doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru 

Doktorand prokázal přehled v oboru číslicově řízených obráběcích strojů a dokázal využít svých 

odborných znalostí v oblasti analýzy geometrické přesnosti strojů, návrhu nové metodiky měření i 

praktického přístupu při provádění měření na testovaných strojích. Projevila se tak jeho schopnost 

multidisciplinární práce. Z výčtu autorových publikací je také patrná zaujatost problematikou 

geometrické přesnosti víceosých obráběcích strojů. 

Formální úroveň práce 

Práce vykazuje vysokou formální úroveň, je přehledně členěná, obrázky a schémata jsou jednoznačně 

popsány a přispívají k podrobnému vysvětlení řešené problematiky. V práci se vyskytuje malý počet 

překlepů a gramatických chyb. 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle 

Cílů disertační práce bylo dosaženo v plném rozsahu. Přínosy nové metody měření byly ověřeny 

experimentálně na produkčních strojích v reálném provozu. 

Závěr  

Tato disertační práce přináší novou metodu pro efektivní, prakticky využitelné měření a korigování 

přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Vytvořené simulační modely lze využít při návrhu nových 

pětiosých strojů i zlepšování vlastností stávajících konstrukcí strojů, což ocení jak výrobci strojů, tak 

jejich koncoví uživatelé. Současně výstupy disertační práce poskytují prostor pro další vědeckou práci, 

zejména v oblasti teplotně neustálených stavů strojů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 



Otázky k disertační práci 

1) Ve vzorci (2) by mělo být počítáno s aritmetickým průměrem měřených teplot. Chybí zde 

ovšem dělení počtem měřených teplot. Jedná se o chybu v textu? 

2) Na obr. 101 neodpovídá průběh zbytkové deformace „deltaErrY“ rozdílu mezi „ErrYCALC“ a 

„ErrYMTCH“, viz například situace v 2. měřeném bodě. Můžete vysvětlit tento nesoulad? 

 

V Lysé nad Labem, dne 7.12.2018 

 

 

        Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. 


