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Tøetí v celostátní soutìži
V celostátní soutìži o Cenu
prof. Ivo Babušky v oboru
poèítaèových vìd (tj. v oboru poèítaèová mechanika,
poèítaèová analýza a numerická matematika) za
rok 2005 se v Èeské republice jako tøetí v kategorii
doktorských dizertaèních
prací umístil Ing. Jan
Pospíšil z katedry matematiky Fakulty aplikovaných
vìd. V silné konkurenci
uspìl s prací "On parameter estimates in stochastic evolution equations driven by
fractional Brownian motion" (O odhadech parametrù ve stochastických evoluèních rovnicích øízených frakcionálním Brownovým pohybem). Ing. Jana
Pospíšila jsme požádali o struènou prezentaci jeho úspìšné doktorské práce:
“Práce je vìnována odhadu parametrù
ve stochastických evoluèních rovnicích
øízených frakcionálním Brownovým pohybem. V práci jsou prezentovány pøesné
variace øešení stochastické rovnice vedení
tepla øízené èasoprostorovým bílým
šumem spoleènì s novými metodami
odhadu parametrù ve stochastických rovnicích v nekoneènì rozmìrných prostorech øízených frakcionálním Brownovým
pohybem. Práce má tedy pøevážnì teoretický charakter.
Pùvodní zámìr byl ale trochu jiný.
V akademickém roce 2003/04 jsem strávil
skoro dvanáct mìsícù pracovnì na prestižní University of Warwick, Coventry, Velká
Británie. Tam také vznikla první èást mojí
práce zamìøená na stochastickou rovnici
vedení tepla, která se mimo jiné vyskytuje
v modelech nanotechnologických procesù

vytváøení tenkých vrstev
materiálù.
Po návratu na ZÈU do
Centra nových technologií, kde jsem byl v té dobì
zamìstnán, jsem chtìl
výzkum v této oblasti dále
rozvíjet právì tímto smìrem, vždy• "nanotechnologie" jsou nyní støedem
zájmu vìtšiny svìtovì
vyspìlých výzkumných
center. Ovšem vzhledem
k absenci státních financí
pro výzkum na NTC ZÈU
jsem od té doby svoji práci nadále smìøoval pouze teoreticky.
Pod vedením školitele RNDr. Bohdana
Maslowského z Matematického ústavu
AV ÈR se mi podaøilo jednak proniknout
do problematiky stochastických evoluèních rovnic v Hilbertových prostorech
a také patøièným zpùsobem zobecnit dosažené výsledky v odhadu parametrù vystupující v tìchto rovnicích.
Doufám, že se mi letos podaøí publikovat tyto výsledky v prestižním (impaktovém) svìtovém èasopise.
Pøestože jsem svoji doktorskou práci
odevzdal již loni v létì, obhajoval jsem ji
teprve 28. února 2006. Od èervence 2005
ve svém výzkumu nadále pokraèuji na
katedøe matematiky FAV v rámci jejího
výzkumného zámìru.”
Cenu prof. Babušky udìluje každoroènì od roku 1994 Èeská spoleènost
pro mechaniku a Jednota èeských matematikù a fyzikù z podnìtu vynikajícího
matematika a inženýra èeského pùvodu
prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., který
nyní pùsobí na University of Texas,
Austin, USA.
(red)

První sváøeèští specialisté

na katedøe materiálu a strojírenské metalurgie FST
Vstup naší republiky do Evropské unie,
ke kterému došlo 1. 5. 2004, znamenal
provedení harmonizace èeských norem
v oblasti svaøování s normami EU. Tím
se znaènì zvýšily požadavky zákazníkù
na kvalitu svaøovaných konstrukcí.
V souvislosti se zavedením tìchto
norem došlo v ÈR též k transformaci procesu vzdìlávání a zkoušení technického
sváøeèského personálu podle dokumentù
Evropské sváøeèské federace EWF. Jedná
se pøedevším o normu "ÈSN EN 719 –
sváøeèský dozor – úkoly a odpovìdnosti",
podle které probíhají na certifikovaných
místech speciální školení budoucích mezinárodních sváøeèských odborníkù, a to:
z sváøeèský inženýr – IWE,
z sváøeèský technolog – IWT,
z sváøeèský specialista – IWS.
Ponìvadž prùmyslové podniky tyto sváøeèské specialisty požadují, katedra materiálu a strojírenské metalurgie FST si dala
za úkol podporovat zvyšování odbornosti
studentù v této oblasti. Ve spolupráci
s øeditelem Škoda Welding, s. r. o., Plzeò
Ing. Jiøím Bartákem a pod odborným
vedením doc. Jana Kalouse z katedry
materiálu a strojírenské metalurgie
(KMM), kteøí jsou držiteli diplomu "Mezinárodní sváøeèský inženýr – IWE", byl na
podzim 2005 realizován první kurz sváøeèských specialistù –- IWS. Studenti pátých
roèníkù KMM, kteøí obhájili diplomovou
práci se zamìøením na technologie svaøování v rámci certifikovaného studia "Navrhování a výroba svaøovaných konstrukcí",
tento kurz úspìšnì absolvovali. Jedná se
o Ing. Petra Fialu, Ing. Aleše France,
Ing. Františka Kalinu, Ing. Martina Poláka
a Ing. Václava Zedníka, kteøí se stali drži-

teli diplomu "Mezinárodní sváøeèský specialista – IWS".
Financování tohoto kurzu bylo podpoøeno
katedrou KMM i vstøícným pøístupem
dìkana FST doc. J. Horejce a ostatních
èlenù vedení FST.
Po úspìšném absolvování kurzu byly
diplomy všem úèastníkùm pøedány na
schùzi katedry KMM. Vedoucí katedry
doc. Václav Mentl poblahopøál absolventùm a ocenil jejich svìdomitý pøístup
k této nadstandardní formì studia. K dosaženému úspìchu popøál rovnìž dìkan FST
a vyjádøil podporu dalšímu specializovanému studiu v oblasti svaøování na KMM.
Doc. Jan Kalous,
Ing. Aleš Franc,
FST, KMM

Spolupráce s univerzitou v Magdeburgu úspìšnì pokraèuje
Koncem listopadu loòského roku probìhl v Magdeburgu a poèátkem ledna
2006 i na katedøe technologie obrábìní
(KTO) Fakulty strojní kontrolní den
projektu D-CZ 14/05-06 øešený v programu KONTAKT ve spolupráci s Institut für spanende Fertigung und Qualitätsicherung Univerzität Otto von Guericke Magdeburg. Tento projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci obou
institucí v oblasti technologie obrábìní.
Prvním spoleèným projektem byl již
v roce 1993 projekt Evropské unie ERB
CIPACT 930 767, na kterém se kromì
partnerù z Magdeburgu podíleli øešitelé

podobnì zamìøených pracoviš• z univerzit
v Dortmundu, Wroclavi a Miskolci. Tento
projekt trvající tøi roky a zamìøený na ekologické obrábìní øešil problematiku možného snížení množství øezné kapaliny pøi
vrtání otvorù. Øešení projektu pøispìlo
k úspìšnì se rozvíjející spolupráci FST
zejména s univerzitami v Dortmundu
a Magdeburgu. Spolupráce se postupnì
rozšíøila i na studijní pobyty našich studentù a doktorandù na tìchto univerzitách. Po
ukonèení zmínìného projektu v r. 1996
pokraèovaly do roku 1999 práce v oblasti
ekologie v programu KONTAKT spoleèným projektem katedry technologie obrábìní FST ZÈU Plzeò a IFQ OvG Magde-

Ing. Jiøí Èesánek,, prof. František Sova a prof. Herbert Popke pøi hodnocení velikosti
opotøebení bøitové destièky.

burg s názvem ,,Umweltschonende Zerspantechnik" a v období 1999 - 2002 spoleèným projektem ,,Výzkum chování

Frézovací hlava s výmìnnými noži.
obrábìcího stroje, nástroje a obrobku
v podmínkách rychlostního obrábìní."
V souèasnosti øešený spoleèný projekt
s názvem ,,Výzkum a vývoj dynamicky
stabilního frézovacího nástroje " je zamìøen na vývoj frézovacího nástroje s vìtší
odolností proti vzniku samobuzeného kmitání pøi obrábìní tìžkoobrobitelných materiálù a s menšími nároky na spotøebu elektrické energie pøi frézování. Tento nástroj
byl podle návrhu spolupracovníkù z IFQ
OvG Magdeburg zkonstruován na KTO
ZÈU a vyroben v Plzni. Využívá teoretických poznatkù o poklesu mìrného øezného
odporu se zvìtšující se tlouš•kou odebírané tøísky a pracuje tzv. dìleným øezem.
Princip dìleného øezu je patrný z dalšího
obrázku, kde je zøetelnì vidìt rozdìlení
odebíraného pøídavku do dvou vrstev.
Tento dìlený úbìr je umožnìn uspoøádáním bøitù frézy do dvou odstupòovaných
sekcí. Výsledky technologických zkoušek,
které byly realizovány jak v Plzni, tak
v Magdeburgu, jsou velmi nadìjné, nebo•
vykazují pøi dìlení pøídavku do dvou vrs-

tev úspory energie o 10 – 13% oproti klasickému nástroji.
Pro experimenty v letošním roce je pøipravena nová koncepce zkušebního nástroje, která odebírá pøídavek rozdìlený do
tøí vrstev. Pøedbìžné výsledky experimentù, které z vìtší èásti provedl doktorand Ing. Petr Dvoøák bìhem svého studijního pobytu v Magdeburgu, ukazují na
možnosti dalšího snížení øezných sil, a tím
i celkové energetické nároènosti frézovacího procesu. Další prioritou výzkumných
aktivit obou øešitelských týmù v letošním
roce je problematika stability øezného procesu pøi úbìru vìtších objemù materiálu
a pøi obrábìní vysokopevnostních ocelí.

Rozdìlení odebírané vrstvy materiálu.
K tomuto úèelu byl na KTO konstrukènì
zpracován a zadán do výroby frézovací
nástroj s nerovnomìrnou rozteèí bøitù. Pøi
experimentech z oblasti samobuzeného
a vynuceného kmitání se pøepokládá
(z dùvodu lepšího technického vybavení)
pøesunutí vìtšiny zkoušek na univerzitu
v Magdeburgu.
Doc. Karel Jandeèka,
FST, KTO
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