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OPONENTSKÝ POSUDOK DIZERTAČNEJ PRÁCE 
Ing. Stanislava MACHALÍKA:  

Obrazová analýza v tribotechnickej diagnostike 

 

 Dizertačná práca Ing. Stanislava MACHALÍKA bola vypracovaná v externej forme 
doktorandského štúdia na Fakulte informačných technológií, VUT v Brne a zaoberá sa využitím 
obrazovej analýzy v tribotechnickej diagnostike s cieľom navrhnúť automatický klasifikátor ako 
nástroj pre automatickú klasifikáciu častíc opotrebenia. Téma dizertačnej práce odpovedá oboru 
dizertácie a považujem ju za vysoko aktuálnu.   

V súčasnosti sa starostlivosť o strojné zariadenia a ich olejové systémy opäť dostáva do popredia. 
Pre dlhodobú a spoľahlivú prevádzku je veľmi dôležité uprednostňovať prevenciu pred 
odstraňovaním poruchovosti zariadení. Tribotechnická diagnostika vychádza z poznania, že olej po 
určitej dobe používania odráža stav zariadenia a podmienky jeho prevádzky. Prevádzkovaný olej je 
rýchlym tribotechnickým informátorom o režime opotrebovania zariadenia, o jeho trende a dáva 
možnosť prognózy medzného opotrebenia resp. havarijného stavu. Tribotechnická diagnostika, ako 
jedna z metód bezdemontážnej technickej diagnostiky, je založená na analýze použitého oleja, 
sledovaní priebehu jeho starnutia v prevádzke a posudzuje veľkosť zmeny intenzity a stupňa 
degradácie oleja na zmenu úžitkových vlastností a tým aj schopnosť oleja zabezpečiť bezporuchovú 
prevádzku zariadenia.  

V práci popísaná kombinácia analytického vyhodnotenia koncentrácie oterových kovov v oleji s 
časticovou analýzou dáva možnosť, pri tribotechnickej diagnostike zariadenia, stanoviť režim 
opotrebenia zariadenia, jeho trend, signalizovať medzné i začínajúce havarijné stavy a zistiť pôvod 
oterových častíc. Keďže vlastné ferrografické hodnotenie výskytu častíc je dosť subjektívne 
a pomerne časovo náročné, je snaha o objektivizáciu hodnotenia využívaním softwarovo vytvorených 
obrazov typických častíc.   

Dizertačná práca predložená k obhajobe má 108 strán, 68 obrázkov a 14 tabuliek. Teoretické 
východiská svojej dizertácie spracoval autor vrátane úvodu v 4 kapitolách - „Částice opotřebení 
v tribotechnické diagnostice“ (kap. 2), „Realizovaná vylepšení tradičních metod analýzy částic 
opotřebení“ (kap. 3) a „Možnosti metod strojového učení v oblasti automatické klasifikace částic 
opotřebení“ (kap. 4). Počet strán 64, ktoré dizertant venoval tomuto rozboru problematiky 
považujem za viac ako postačujúci.  

Teoretická časť je logicky usporiadaná, vhodne zameraná, spracovaná na požadovanej úrovni. 
Rozbor poznatkov vychádza z výberu 46 literárnych prameňov (31, t. j. 68 % ich je z posledných 10 
rokov), orientovaných prevažne na riešenú problematiku. Prečo však autor necitoval viac vlastných 
publikácií? V zozname  (s. 106 - s. 108) sú uvedené len 2 práce, hoci autor má z danej problematiky 
9 publikácií (viď. priložený zoznam publikácií autora k téme dizertačnej práce vrátane ich separátov). 

 



Cieľ práce definuje autor v texte na: 

- s. 8 7.riadok Cílem této práce je eliminovat vliv lidského faktoru (z důvodu časové náročnosti, 
možného subjektivního hlediska osoby, která hodnocení provádí, a rovněž z důvodů 
ekonomických) použitím automatického klasifikátoru částic. Vyhodnocení výstupů metody 
analytické ferrografie (ferrogramů) by bylo díky využití automatického klasifikátoru 
objektivnějším, v mnoha případech i jednodušším a v neposlední řadě levnějším řešením. 

- s. 8 5. riadok Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití obrazové analýzy v kombinaci s 
metodou analytické ferrografie a na základě teoretických poznatků navrhnout automatický 
klasifikátor – nástroj pro automatickou klasifikaci částic, který se ze vzorových obrazů částic naučí 
klasifikovat obrazy částic pořízených metodou analytické ferrografie. Cílem úvodních 
experimentů bylo ověření funkčnosti navržené metodiky klasifikace částic, prozkoumání vlivu 
nastavení parametrů ovlivňujících průběh a výsledky trénování a klasifikace, nalezení optimálního 
způsobu normalizace obrazů částic. Na základě experimentů byla určena chybovost klasifikace 
pro jednotlivé třídy. Cílem navazujících experimentů bylo zajistit optimální přesnost klasifikace při 
testování většího množství dat a ověřit funkčnost klasifikátoru v reálných podmínkách. 

- s. 43 1. riadok Cílem této práce je navrhnout a implementovat alternativní metodu klasifikace částic 
vycházející z analytické ferrografie. 

Splnenie cieľov, t. j. vlastné riešenie problematiky, vytvorenie a overenie klasifikátora častíc 
opotrebenia, je súčasťou kap. 5 „Nová metoda klasifikace částic opotřebení“, kap. 6 „Použitá 
netodika a její ověření na zkušebních vzorcích“, kap. 7 „Aplikace a výsledky klasifikátoru“ a kap. 8 
„Závěr“. Postup návrhu a implementácie automatického klasifikátora častíc využíva metódu 
strojového učenia (konkrétne algoritmus Real AdaBoost). V priebehu trénovania boli v obrazoch 
častíc vyhodnocované špecifické príznaky, ktoré boli následne pri klasifikácii vyhľadávané 
v testovaných obrazoch. 

Dizertačná práca je z pohľadu terminologického spracovaná solídne, grafická úroveň práce je 
dobrá. Ocenila by som ale väčšiu pozornosť pri finálnom spracovaní práce, čo sa prejavilo množstvom 
drobných a podľa mňa úplne zbytočných nepresností: 

- v texte nie sú citované práce [14], [15], [23], [27], [30], [31], [33] a [41];  

- pod obrázkami - obr. 1a a obr. 1b. je nesprávne uvedený odkaz na prácu [2], správne má byť [5]; 

- niekde odkaz na použitú literatúru úplne absentuje (napr. obr. 3b); 

- v práci sú použité obrázky (obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 20, obr. 21, obr. 22,  
obr. 23, obr. 24, obr. 25, obr. 26, obr. 29, obr. 34, obr. 35, obr. 36, obr. 66 a obr. 67), ale v texte 
o nich nie je zmienka, aj keď je potrebné uviesť, že tieto obrázky vždy text alebo vhodne 
dopĺňajú, alebo sú jeho súčasťou; 

- nie sú citované tabuľky (tab. 6, tab. 7, tab. 8), medzi tabuľkami 7 a 8 je uvedená aj jedna úplne 
bez označenia; 

- obr. 7 a obr. 8 chýba zväčšenie – t.j. neviem určiť veľkosť častíc (sú to mm, µm)? Pritom práve 
častice väčšie ako 15 µm sú príznakom nežiaduceho opotrebenia; 

- s. 18 8. riadok  Autor píše: „Sféroidy jsou relativně malé (2−30 mm), v objektivu mikroskopu se při 
běžném pozorování jeví jako malé černé body, při větším zvětšení je patrný jejich hladký 
povrch.“ Čo si autor predstavuje pod pojmom „Běžné pozorování“? To je pri akom zväčšení – 
ide o makro, resp. mikrohodnotenie? 

- obr. 46 – zv. 100 x – na obrázku sú viditeľné aj ďalšie tmavé body – pravdepodobne tiež častice 
opotrebenia. Pretože presnosť klasifikácie závisí aj od počtu hodnotených častíc, ako je 
zabezpečené, čo najpresnejšie sledovanie častíc opotrebenia. 



- s. 49 – obr. 35, obr. 36 sú zhotovené pri zv. 100x, alebo inom? Nie je tu uvedená mierka. 
V programe LUCIA je možné priamo do obrázku vkladať mierku, čím je zaručené jednoznačné 
definovanie veľkosti hodnotených častíc. 

- obr. 38 – anglický popis pod obrázkom; 

- S. 77 7. riadok  Výsledky experimentů a jejich zhodnocení jsou uvedeny v následujících kapitolách 8 
a 9. Práca končí kap. 8 – čo je záver. Kapitola 9 v práci nie je. 

 

Aj napriek týmto drobným nepresnostiam hodnotím snahu dizertanta o čo najkomplexnejší popis 
riešenej problematiky. Za originálny prínos práce považujem jednoznačne návrh a overenie 
funkčnosti klasifikátora v praxi – t. j. na údajoch z reálnych ferrogramov. Získané výsledky rozširujú 
poznatky v oblasti bezdemontážnej tribotechnickej diagnostiky. Škoda, že nebolo možné väčšie 
experimentálne overenie vytvoreného klasifikátora v praxi, príp. v spolupráci s ďalšími pracoviskami 
(napr. DFJP, výskumné ústavy alebo firmy). Ale aj napriek tomu možno deklarovanú chybovosť 
klasifikátora menej ako 10 % (v závislosti od nastavenia) považovať za prínos. 

K práci mám tieto otázky a námety do diskusie: 

- Okrem v práci popísanej ferrografie, aké ďalšie metódy môžeme použiť na stanovenie častíc 

vznikajúcich opotrebením?  

- Overenie funkčnosti klasifikátora sa robilo na dátach získaných z reálnych  ferrogramov. Pre 

ferrogramy olejov, obsahujúcich častice, ktoré súvisia s nadmerným opotrebením, sú typické 

tvarové faktory do 0,6.  Ako sa zabezpečí, aby neboli pri separácii obrazu prahovaním zahrnuté do 

hodnotenia aj tie častice, ktoré sú prejavom normálneho adhezívneho opotrebenia trecích plôch? 

- Výsledky stanovenia plošného podielu počtu častíc ferrometricky bývajú vyššie ako pri hodnotení 

obrazovou analýzou -  môžete uviesť v dôsledku čoho dochádza k týmto rozdielom? 

 
Súčasťou hodnotenia boli aj tézy dizertačnej práce. Tézy sú vypracované v súlade so smernicou 

rektora VUT v Brne, v požadovanom rozsahu a obsahu informujú technickú verejnosť o získaných 
výsledkoch. Priložené separáty publikácií autora sa vzťahujú k riešenej problematike (9 prác) 
a získané výsledky boli publikované doma aj v zahraničí (napr. Proceedings of ACIVS; Sovremennyj 
naučnyj vestnik, Tribotechnické informace a pod.), čo je vzhľadom k veku dizertanta vyhovujúca 
skutočnosť.  

Záverom možno konštatovať, že dizertačná práca Ing. Stanislava MACHALÍKA spĺňa obecne 
uznávané požiadavky kladené na práce tohto druhu. Má požadovanú odbornú úroveň, prináša 
poznatky vedúce k praktickým aplikáciám a jej riešením dizertant preukázal spôsobilosť na 
samostatnú a tvorivú vedeckú prácu.  

Dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe a v prípade úspešnej obhajoby odporúčam  

Ing. Stanislavovi MACHALÍKOVI udeliť vedecko - akademický titul Ph.D. (doctor) v odbore Výpočetní 

technika a informatika. 

                 

prof. Ing. Eva Tillová, PhD. 

 

V Žiline, 9. 9. 2011 

 

 


