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1. Problematika práce
Zavážení vysoké pece je z hlediska řízení poměrně složitý proces s mnoha vstupy a výstupy, což je
odborně i časově velmi náročné, proto je praktická část této práce zaměřena na nejméně náročnou, ale
velmi potřebnou část, a to tvorbu simulace. K vytvoření kompletní simulace je potřeba nastudovat
nejen simulační prostředí, ale i teoretickou část simulovaného procesu.

2. Dosažené výsledky
Simulační software je funkční a byl použitý během vývoje  SW pro PLC a HMI. Autor se také podílel
na tvorbě HMI aplikace. Funkční blok ventilu (Step7) nebyl nasazen do praxe, jelikož vytvoření
bezpečného a plně funkčního bloku si žádá letitou praxi.

3. Původnost práce
Autor se zaměřil na vytvoření simulace v prostředí WinMod. Software byl tvořen na základě
standardů firmy Ingeteam, využívá základních bloků firmy, doplněnou o vlastní tvorbu, čímž vznikla
funkční a přehledná aplikace. Autor si také vyzkoušel základy práce v prostředí Step7 a ArchestA
IDE.

4. Formální náležitosti práce
Struktura práce je na dobré úrovni, řazení kapitol je logické a přehledné. Měl bych výhradu ke
kapitole 5: definiční listina je poměrně složitá část standardu (know-how) firmy Ingeteam a z popisu
není zcela jasná funkce a způsob použití, proto bych spíš místo popisu uvedl její funkci a místa
použití a toto zařadil do kapitoly 4. Práce obsahuje pár formálních a logických chyb, které celkovou
úroveň práce neovlivnily.

5. Dotazy na studenta
Jaké jsou výhody a nevýhody použití jednoho funkčního bloku pro zařízení stejného typu?

6. Celkové zhodnocení práce
Velká část této práce byla vytvořena v rámci reálného projektu firmy Ingeteam. Praktická část byla
zaměřena na vytvoření simulace v prostředí WinMod, v průběhu realizace byla dozorována a
připomínkována, tak aby výsledná práce byla vytvořena v souladu s požadavky firmy a byla použita
během testování softwaru pro vysokou pec v Krakově.
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