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1. Dosažené výsledky
Cílem diplomové práce bylo navrhnout laboratorní pracoviště se starším robotem, s využitím nových
dostupných nástrojů. Úvod diplomové práce obsahuje popis stávajícího pracoviště  s robotem ABB
IRB 1400 a jeho umístění v "Centru robotiky". Dále je v této části práce uveden popis a principy
internetu věcí,rozšířené reality a digitálního dvojčete, které by měly být nosnou problematikou
předložené diplomové práce. Poněvadž se jedná o časově náročnou problematiku, měl diplomant za
úkol vytvořit podrobný harmonogram činností. Jeho nástin je uveden v následující kapitole.
Zpracování bodu 3. zadání, vytvoření podmínek pro zprovoznění řídícího systému robotu považuji za
nedostatečný. V další části práce navrhl diplomant varianty laboratorního pracoviště. Pomocí
kriteriální analýzy vybral nejvhodnější variantu. Vybraná varianta, použití otočného stolu, je
zpracována rovněž variantně. Jednotlivé varianty jsou posuzovány na základě strukturálních analýz.
Vybraná varianta je konstrukčně řešena, doložena výpočty a výkresovou dokumentací. V další části
práce se diplomant zabývá návrhem celého  pracoviště včetně zajištění bezpečnosti, při jeho
provozování. Na tuto kapitolu navazuje možná aplikace IoT, využitím systému ThingWorx, pro
navržené laboratorní úlohy. Diplomant navrhl tři úlohy.  Pro dvě úlohy, Hanojské věže a Jenga byly v
systému Creo Illustrate vytvořeny animace, které byly převedeny do systému ThingWorx. Diplomová
práce obsahuje podrobný popis této činnosti. V závěru práce diplomant zhodnotil dosažené výsledky.
Jsou zde uvedeny i problémy, se kterými se musel potýkat během řešení této práce. Diplomová práce
obsahuje několik příloh, které jsou doloženy na CD. Například modely navržených úloh v Creo
Illustrate, apod.

2. Problematika práce
V předložené diplomové práci je řešeno laboratorní pracoviště, které je k dispozici v "Centru
robotiky". Jedná se o využití staršího typu robotu ABB IRB 1400, který obdržela katedra darem od
firmy ABB. Tento robot má zastaralý řídicí systém a je obtížné na něm aplikovat, pro jeho řízení,
nové verze systému Robot studio, který má katedra k dispozici. Proto se nabízí využití nových
softwarových nástrojů firmy PTC. Rozsah práce byl velmi náročný a mnohdy se zdálo, že nad síly
diplomanta.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně, pravidelně se zúčastňoval konzultací. Bohužel nevyužil možností
konzultací z odborníky z firmy AV Engineering, kteří mu sami nabízeli svou pomoc, proto se musel
řešením rozšířené reality prokousat sám.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je na požadující grafické a gramatické  úrovni.
K předložené práci mám následující připomínky:

- V kriteriální analýze jsou definovány hodnoty kritérií, není patrné jak byly určeny. Rovněž určení
jejich významností je pouze subjektivní názor diplomanta.

- Obrázek 32, motor a převodovku není nutné zobrazovat v řezu.

- V kapitole Posloupnost činností, není uvedeno, kdy student opustí pracoviště.

- Kapitola Logika pracoviště obsahuje věta: "Pohyb otočného stolu je přes řízen přes Windows PC,"
jedno přes je navíc.

- Animace pro laboratorní úlohy vytvořeny jsou v systému Creo Illustrate, chybí popis jak byly
vytvořeny a jakým způsobem se budou ovládat. Nebylo možné vytvořit video ve vhodném formátu?



- Rovněž návody na jednotlivé úlohy se mi nepodařilo otevřít.

K výkresové dokumentaci mám následující připomínky:

- V kusovníku, ve výkresu "Rám stolu" některé pozice by měly být před spojovacími součástmi.

- Kuličky v ložisek v řezu, není nutno šrafovat.

-Ve výkresu "Otočný stůl", není patrné jak bude otočná část zajištěna proti axiálnímu posuvu.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem je zajištěna otočná část stolu proti axiálnímu posuvu?

2) Jakým způsobem byly definovány hodnoty kritérií v kriteriální analýze?

3) V čem vidíte největší problémy při řešení zadaného tématu?

4) Popište postup aplikace IoT na modely vytvořené v Creu.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Přes počáteční potíže, kdy se diplomant potýkal s
koncepčními problémy návrhu laboratorního pracoviště, dalo by se říct, že některé body zadání splnil
jen s velkým úsilím. Celkový dojem z odevzdané práce je celkem příznivý, i když jsem očekával
více. Proto doufám, že prezentace rozšířené reality navržených úloh, při obhajobě práce, tento dojem
vylepší. Proto navrhuji tuto práci  k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 04.06.2018 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


