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1. Dosažené výsledky
Práce se zabývá návrhem kamerové plošiny s fotoaparátem, určené k umístění na stožár a umožňující
pořizovat snímky okolí. Práce má celkem 36 stran a jeden sestavný výkres.

V úvodní části je uvedena rešerše dostupných kamerových plošin, uveden požadavkový list a dále je
zde rozpracováno několik variant a na základě hodnotové analýzy je vybrána optimální, která je dále
podrobně řešena. U obrázků navržených variant nejsou uvedeny popisy - je problém se orientovat co
je co. V další část se zabývá konstrukčním řešením kamerové plošiny, dimenzování vhodných
pohonů (obsahuje chyby - viz dále) a volbou senzorického a akčního subsystému včetně vhodné
komunikace mezi operátorem a kamerovou plošinou.

2. Problematika práce
Práce řešila konstrukční návrh kamerové plošiny s více s tupni volnosti. Řešené téma má běžnou
náročnost pro konstrukční obor bakalářského studia a má využitelnost v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultací velice omezeně, prakticky pak až v samém závěru.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje řadu nedostatků a nepřesných, respektive zavádějících tvrzení.
Např. v úvodu je uvedeno, že senzorový systém bude zajišťovat polohu a směr.. Toto je záležitost
akčního systému, senzorový systém pouze poskytuje informace...
Dále např. chybějící části vět - str. 12 "Od Hongkongské firmy...".
V úvodu na str.17 - Hodnotová analýza - se uvádí, že budou porovnány dvě varianty, navržené jsou
ale tři...
Na straně 24 je provedeno dimenzování pohonu. Zde je ale chybný výpočet (vztah [3]). Správně má
být 196 Nmm a ne 408 Nmm! Tedy i vybraný krokový motor je předimenzován! Do zmiňovaného
výpočtu také vstupuje hmotnost m=2,5 kg. Není zřejmé, jak se k ní došlo?

V příloze je uveden sestavný výkres. Ten ale v řadě případů nesplňuje požadavky na výkresovou
dokumentaci.
Není zde také např. zřejmé, kudy bude vedena kabeláž k motoru KM1? V tabulce nejsou uvedeny
typy krokových motorů...
Fotoaparát je zde upevněn běžným šroubem - patrně se zapuštěnou hlavou. Běžně se však na tomto
místě používá  šroub se speciální hlavou uzpůsobený pro manipulaci prsty.
Na pravé části rámu (11) jsou nad krokovým motorem KM2 (4) zakresleny dva šrouby. Není zřejmé,
jaký je jejich význam...

V textu je také řada překlepů a gramatických chyb.

5. Dotazy na studenta
1. Proč jste v hodnotové analýze nehodnotil počet stupňů volnosti? Varianty 2 a 3 přece nejdou
stabilizovat v případě, že je stožár nakloněný.
2. Co má znázorňovat obr. 5.1.2 na str. 24?
3. Proč byl při výpočtech dimenzování pohonů zvolen koeficient k = 4?
4. Proč byly vybrány řídicí jednotky krokových motorů CD30M, když by dostačovaly i (patrně



levnější) CD20M?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce má řadu nedostatků, tak jak jsou uvedeny výše. Práce v základních bodech splnila zadání. Pro
praktické ověření by se však musela dále dopracovat.
Práci doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:
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