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1. Dosažené výsledky
Hlavní cíl práce - konstrukční řešení lineárního pojezdu průmyslového robotu byl splněn.
Konstrukční řešení pojezdu s ozubeným řemenem má některé problémy, mezi hlavní patří základní
rám stroje, kde je nutno dodržet přesně rovinnost horních ploch rámu pro montáž vodících kolejnic,
což při svařované konstrukci těchto rozměrů bude velmi obtížné. Také montážní deska neumožňuje
případnou korekci polohy vozíku při nepřesné rozteči kolejnic. Uvedené řešení i při zajištění
rovinnosti horních ploch pro kolejnice vyžaduje velmi přesné vrtání otvorů jak na rámu, tak na hlavní
desce, což může být velmi problematické. Volba pohonu s asynchronním motorem a brzdou (kromě
jeho dimenzování) a konstrukční řešení uložení ozubených kol a připojení motoru s převodovkou je
vyhovující. Úvodní výpočty základního zatížení pojezdové desky jsou poněkud nesrozumitelné a
vyžadují upřesnění. Chybí zde dynamická vertikální síla při nouzovém zastavení pohybu robotu s
maximálním vyložením, je zde pouze počítáno s účinkem dynamického momentu při nouzovém
zastavení a jeho promítnutí do dvojice sil FM. Není zde řešena otázka výškového nastavení nohou
svařovaného rámu a jejich kotvení do podlahy. Bakalář používá nevhodné formulace - např. "...aby
nedošlo ke ztrátovým vlastnostem." Výpočet výkonu motoru ve vztahu 15 není správný, motor je
silně předimenzován, na sílu Fpm je třeba volit maximální moment motoru, jmenovitý moment (popř.
výkon motoru) by měl vycházet ze síly při rovnoměrném pohybu - tedy musí překonávat jen tření.
Také zvolené zrychlení, (resp. příliš krátký čas zrychlování) je nevhodně a zbytečně velké. Řešení
ozubeného řemene a aretace posuvné desky čepem je vyhovující. Dimenzování řemene na základě
dynamické brzdné síly při nouzovém zastavení je vyhovující až na vztah 21, kde nelze přičítat k
bržděné hmotnosti hmotnost řemenic.

2. Problematika práce
Práce se zabývá řešením lineárního pojezdu robotu s využitím běžného a relativně levného
asynchronního pohonu, z toho důvodu je nutno doplnit zařízení aretačním mechanismem v krajních
polohách.

3. Přístup studenta k řešení práce
Bakalář od počátku velmi odpovědně přistupoval k řešení bakalářské práce, velmi samostatně
pracoval na možných řešeních vzniklých problémů, které pravidelně konzultoval s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Textová část práce je přehledná, s vyhovujícími obrázky, a je na dobré formální úrovni, kromě
úrovně technického vyjadřování. Výpočty by bylo vhodné více doplnit schématickými obrázky s
rozborem silového zatížení. Výkresová dokumentace vykazuje řadu nedostatků, mezi hlavní patří
nevhodná tloušťka čar, ostatní přílohy jsou na dobré úrovni.

5. Dotazy na studenta
1. Jaký bude správný výpočet zátěžných sil na pojezdovou desku dle vztahu 3.
2. Upřesněte dimenzování motoru pro dané silové poměry.
3. Jak byste zajistil rovinnost horních montážních ploch rámu při svařování.

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal schopnosti řešení technických problémů na bakalářské úrovni, práci doporučuji k
obhajobě.



velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2017 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn


