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1. Problematika práce
Práce je zaměřena na mobilní robotickou aplikaci do nejnáročnějšího prostředí, které vychází z
podmínek AČR a prověří autorovi znalosti mechatroniky.

2. Dosažené výsledky
Autor v rámci zadání a požadavkového listu potenciálního výrobce navrhl dvě varianty konstrukčního
řešení dvouosého vyrovnávacího mechanismu a dvě varianty zdvihacího mechanismu, varianty
vyhodnotil pomocí kriteriální analýzy a zpracoval podrobné konstrukční řešení konečných variant.
Toto řešení doplnil pevnostními výpočty a podrobil pevnostní analýze jednotlivých dílů a podskupin.
Následně navrhl senzorický subsystém a jeho komponenty. Práce je velmi dobře zpracována a v praxi
využitelná.

3. Původnost práce
Autor samostatně a komplexně zpracoval téma potenciálního výrobce, průběžně zpracovával údaje
jím poskytované a aktivně docházel na konzultace ve VOP.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována přehledně a logicky. Svým rozsahem splňuje požadavky dané zadáním. Grafická
úprava a pravopis předkládané práce je velmi dobrá. Autor textovou část vhodně doplňuje tabulkami,
grafickým znázorněním simulací mechanického zatížení a obrázky 3D modelů navrhovaných
mechanismů. Výkresová dokumentace vybraných dílů je až na drobné detaily na dobré úrovni.

5. Dotazy na studenta
1. V některých pevnostních analýzách jsou použity sítě s velmi velkými elementy. Jaký vliv může mít
velikost elementů na přesnost výsledku?
2. Jaká opatření jsou učiněna a jaká by bylo třeba ještě učinit, aby tento mechanismus mohl být
provozován i v nejnižších teplotách dle zadání, tzn. -32°C ?
3. Jaké je uvažování těsnění na plochých spojích, např. příruby a kryty článků ramene?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor má dobré znalostí v potřebných oborech a projevil značnou míru kreativity. Diplomová práce
je zpracována na odborné úrovni, vytýčené cíle byly splněny a celkově je práce na vysoké úrovni.
Práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 07.06.2018 Ing. Michal Barnáš


