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1. Dosažené výsledky
Úvodní kapitoly diplomové práce obsahují podrobné analýzy technologií 3D tisku. Dále přehled hoby
frézek a komponent, se kterých lze takové zařízení sestavit. Na základě těchto analýz byl
specifikován požadavkový list. Dále diplomant navrhl tři varianty a pomocí hodnotové analýzy
vybral optimální variantu. Toto varianta je graficky zpracována, bohužel obsahuje jen minimum
popisu. Dále je práce doplněna některými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce jsou
vypočteny náklady na pořízení hoby frézky. Diplomant rovněž zhodnotil dosažené výsledky.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem hoby frézky pro domácí kutily. Jedná se o zařízení, které sice
není přímo z oblasti robotiky, ale s oborem souvisí.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant řešil zadanou problematiku samostatně, konzultací využíval velmi málo.

4. Formální náležitosti práce
K předložené práci mám tyto závažné připomínky:
- Práce obsahuje cca 74 stránek textu z toho 48 stran  jsou pouze popisné což je cca 65%. Vlastní
řešení obsahuje převážně obrázky, minimum popisu a výpočtů.
- Vybraná optimální varianta je pouze subjektivní názor diplomanta, definice úrovně hodnot kritérií
není podložena výpočtem. Rovněž určení váhy významnosti kritérií je pouze jeho názor.
- V požadavkovém listu jsou specifikovány technologie, pro které je navrhované zařízení uvažováno.
Ve výpočtové části postrádám výpočet odporů při mikrofrézování, řezání, popřípadě vrtání, i když v
požadavkovém listu není uvedeno.
-  Popis vybrané varianty obsahuje většinou jenom obrázky. V těchto obrázcích by měly být uvedeny
pozice a podrobný popis k těmto obrázkům.
- Při stanovení přesnosti posuvů stroje  je ve vztahu (1) chyba: 39,89÷200=0,199, nemělo tam být
39,89/200?
- V kapitole 7.2 Stanovení parametrů - sil působících od motorů nejsou žádná schémata. Nelze
posoudit jejich správnost.
V obrázku  58, síla Fgy a Fgx jsou ve stejném směru?
- Vypočtená deformace v pevnostní analýze 0,2 mm nemusí být dostatečnou pro tuhost stroje. Je to
pouze od statického zatížení. Dynamické účinky tady nejsou brány v úvahu.
- Úvaha o maximální hmotnosti obrobku je poněkud scestná. Pokud by se skutečně brala maximální
hmotnost 10 kg, pak třeba hliníková kostka o hmotnosti 10kg, by měla rozměry 140x100 půdorys a
výšku cca 250 mm.
- Není patrné jakým způsobem budou řízeny rychlosti posuvů pro jednotlivé technologie.
Připomínky k výkresové dokumentaci:
- Ve výkresu sestavy chybí osy, dále krajní  polohy jednotlivých posuvů. Není jasné jak budou vodicí
tyče upevněny v rámu stroje.
- Není zřejmá  funkce poz 7, zajištění tyče.
-  Z výkresů  pojezdů pro osy x a y je patrné, že pohony jsou realizovány pomocí krokových motorů a
ozubených řemenů. Kontrola radiálního zatížení hřidele motoru ve výpočtové části není  provedena.

5. Dotazy na studenta
1. Proveďte výpočet řezných odporů pro frézování a vrtání.
2. Proveďte kontrolu zatížení hřídelů krokových motorů od radiální síly.
3. Jakým způsobem budou řízeny rychlosti posuvů pro jednotlivé technologie.



4. Jak budou vodicí tyče posuvů  upevněny v rámu stroje.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na velmi slabé úrovni jak po stránce odborné i formální. Nedostatečná
textová a výpočtová část tuto práci silně degraduje. Přesto si myslím, že by měl diplomant dostat
šanci svou práci obhájit, a proto ji navrhuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2015 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


