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1. Problematika práce
Byla dobře prostudována a v teoretické části deklarována základní literatura oboru za účelem uvedení
problematiky laserového obrábění a základů technologie laserového obrábění. S ohledem na
konkrétní potřeby experimentální části práce byl rovněž dobře prostudován vliv fyzikálně -
mechanických procesů při laserovém obrábění materiálů, a to v kontextu se současnými metodami
hodnocení topografie povrchu. Je třeba zdůraznit aktuální a praktickou potřebnost pro provozní
podmínky, protože provozní parametry pro laserová řezání nejsou dosud aplikována a empirický
způsob jejich odhadu bývá neefektivní.

2. Dosažené výsledky
Stěžejním cílem práce byla systematická analýza vztahů mezi topografickými a technologickými
parametry textury povrchu strojírensky často užívaných materiálů (konstrukční oceli, titanové,
hliníkové a chromniklové slitině). Vzorky (celkem 100) byly řezány ve firmě Metakov s.r.o., a to
technologií CO2 laseru na laserovém systému PLATINO 2040 / CP3500 a ZAPHIRO / CV5000.
Obrobené povrchy těchto vzorků pak byly měřeny na opticko kontaktním profilometru Talysurf CLI
2000 a vyhodnocení bylo provedeno komerčním programem Talymap jednotnou metodikou
statistické analýzy. Klíčovou kapitolou práce je 6.6 a 6.7. na základě interaktivního algoritmu v
Matlabu. Po zadání parametru zkoumaného materiálu (pomocí Youngova modulu pružnosti, teploty
tavení nebo hloubky řezu) následuje optimalizace parametrů technologického režimu a příslušný
komparační výpočet distribuce teoretických a měřených drsností. Výsledky po teoretické i
experimentální stránce dobře prezentovány, ale pouze na šesti kovových vzorcích s rozdílnými
fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Verifikaci predikovaných výsledků je třeba rozšířit
kvantitativně i kvalitativně.

3. Původnost práce
Student přistupoval k tématice zodpovědně, průběžně konzultoval a projevoval se velmi samostatně
zejména v praktické části získávání výsledků měření.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracována přiměřeně obsažně, přehledně a pečlivě, nevykazuje žádné
zásadní nedostatky.

5. Dotazy na studenta
s. 44: „Nevýhody optických metod měření topografie povrchu jsou:…zatížená korelace na
normované parametry“. Ano, pokud jsou měření prováděna se stejnou přesností, mohou být
nekorelovaná. Specifikujte dodatečným odhadem a porovnejte přesnost provedených měření ve své
práci, odlište vlivy náhodné (statistické) a soustavné (systematické).

s. 53: „V mé bakalářské práci byly vyhodnoceny naměřené hodnoty parametrů drsnosti…“ V
seznamu citované literatury chybí odkaz na vlastní bakalářskou práci „Studium vlivu fyzikálně -
mechanických procesů na topografii povrchu při laserovém obrábění materiálů“. V rámci obhajoby
zdůrazněte návaznost tématiky obou kvalifikačních prací a odlište explicitně jejich přínos.

s. 27: Odlište jednotně metodicky plánovaný experiment a empiricky sestavený technologický režim
experimentu, a to za účelem spolehlivé deklarace výsledků a jejich uspokojující vypovídací hodnoty.

s. 60: Komparačně bylo provedeno měření rovněž na kontaktním profilometru Mitutoyo Surftest



SJ401 a vyhodnocení tohoto měření programem SURPAK SJ, vysvětlete svůj pohled na význam
„komparací“ výsledků s ohledem na problémy vyhodnocení dat (v důsledku v případech různého
kombinování parametrů zdvihu a fokusace).

s. 66: Na jakém principu byste doporučil limitovat hloubku dělicího řezu konkrétního druhu materiálu
řezaného laserem, a to v kontextu tavením a vypařováním materiálu při laserovém řezání a rovněž v
kontextu s primárním zadáváním parametrů materiálu do programu Matlab (pomocí Youngova
modulu pružnosti, teploty tavení nebo hloubky řezu) - vysvětlete ad teoretický přínos s.73.

s.69-72: Na komparačních grafech lze míru shody měřených a predikovaných výsledků hodnotit
kvalitativním odhadem (komparované hodnoty se relativně blíží, resp. relativně vzdalují). Navrhněte
způsob nalezení relativní nejistoty finálního výsledku popisujícího shodu u každého ze 6 vzorků a
umožňující tak porovnání zkoumaných vzorků navzájem.

s.69-72: Vysvětlete, proč je na komparačních grafech ve všech případech oscilace srovnávaných
hodnot (teoretických - měřených) právě v případě parametru Ra (střední aritmetická úchylka profilu)
vynikající a v případě Rad dochází ke značným oscilacím (nakolik dává smysl pouze drsnosti v
radiálním směru posuzovat).

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je výborně zpracovaná po odborné i formální stránce, navazuje a rozvíjí předchozí
tématiku práce bakalářské. Doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:
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