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Zásady pro vypracování:
1. Z dostupných zdrojů (viz literatura uvedená v zadání + další články, internet)
zpracovat přehled teorie offsetů ploch, zobecněných offsetů ploch (základní definice a
věty) a souvisejících pojmů (Minkowského suma, konvoluce ploch apod.). Dále se
zaměřit především na plochy s racionálními (zobecněnými) offsety, podmínky, kdy
k dané racionální ploše existuje racionální (zobecněný) offset (např. plochy s lineární
normálou) apod.
2. Z dostupných zdrojů zpracovat stručný přehled diferenciální geometrie ploch
(základní definice a věty zejména pro popis křivostí ploch).
3. Použít dostupné algoritmy založené jak na (zobecněných) offsetech ploch, tak na
metodách diferenciální geometrie pro řešení jednoho z klíčových problémů obrábění,
tzv. podříznutí, a to jak při 3-osém, tak při 5-osém obrábění.
4. Navrhnout nové postupy, příp. vylepšení stávajících postupů pro řešení problému
„podříznutí“, jež mohou vést např. k rozšíření použitelnosti algoritmů využívajích
(zobecněných) offsetů ploch, tak např. ke stanovení globálních podmínek
obrobitelnosti různých částí plochy frézami různého poloměru (využitím diferenciální
geometrie ploch).
5. Ve zvoleném softwaru (Matlab, Mathematica) vytvořit programový balík pro
identifikaci problémových oblastí při obrábení zadané plochy, založený na
algoritmech navržených v bodě 4.
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