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1. Dosažené výsledky
Diplomant v rámci řešené práce navrhnul koncepty koncových efektorů pro robotizovaná pracoviště,
která měla být navržena a provozována jako kolaborativní. Úvodní analytická část vhodně popisuje
aktuální stav techniky a související legislativu v této oblasti. Na základě této analýzy byly stanoveny
obecné požadavky, které musí navržené efektory splňovat, aby je bylo možno provozovat ve
spolupracujícím režimu. Diplomant dále provedl analýzu zadání 3 pracovišť a na jejím základě
sestavil detailní požadavky na efektory vycházející z logiky návrhu celých pracovišť. Následně byly
navrženy možné koncepce efektorů pro stanovené požadavky. Tyto koncepce byly rozpracovány do
úrovní potřebných pro jejich vzájemné posouzení a výběr nejvhodnější pro konečné rozpracování.
Pracoviště A zůstalo pouze na úrovni konceptu, protože na základě rozpracovaných koncepcí a
dispozičního řešení celého pracoviště se prokázalo, že toto řešení by neplnilo požadavky na zadaný
pracovní cyklus, spolehlivost a rovněž finanční aspekty se ukázaly jako nepříznivé. Práce na tomto
pracovišti byly z těchto důvodů zastaveny.
Pro pracoviště B bylo navrženo několik konceptů palců pro standardní efektor robotu YuMi. Vznikl
zde velmi tvrdý požadavek na hmotnostní parametr čelisti, kdy jeden palec musí vážit 10 g. Při
syntéze vhodných tvarů čelistí bylo využito 3D tisku a byly analyzovány možné technologie pro
zajištění vyšší adheze styčných ploch navržených palců formou pogumování nebo vkládání pružných
insertů do čelistí. Při zohlednění finančních nároků na konstrukční materiál palců a jejich se jeví jako
vhodné řešení opustit použití standardního efektoru pro robot YuMi a řešit připojení standardního
dvoučelisťového efektoru, protože i toto pracoviště z důvodu nároků na pracovní cyklus nebude
provozováno jako spolupracující.
Pro pracoviště C, kde má být aplikován bin picking byl navržen přísavkový efektor. Tento byl
realizován a postupně upravován s ohledem na funkční testy ve spojení s použitým vision systémem.
Nakonec byly realizovány a testovány 3 prototypy efektoru. V rámci těchto testů se prokázalo, že
diplomant správně navrhnul a dimenzoval prvky pneumatického obvodu a jejich propojení s
kontrolérem robotu. Diplomant realizoval rovněž soupisky položek pro nákupy a následnou montáž
efektorů.
Dosažené výsledky s ohledem na zadané požadavky považuji za zdařilé a jejich praktická
uplatnitelnost byla prokázána funkčními testy.

2. Problematika práce
Diplomant v práci řeší aktuální téma nasazování kolaborativních robotů do výrobních procesů a
specifikuje obecné požadavky na koncové efektory pro tyto aplikace s ohledem na platnou legislativu
a požadavky na funkční bezpečnost robotizovaných pracovišť. Práce byla náročná z pohledu nutnosti
analýzy 3 rozdílných zadání na robotizovaná pracoviště se spolupracujícími roboty v automobilním
průmyslu. Diplomant se v této problematice dobře zorientoval a důsledným systematickým přístupem
se mu podařilo dosáhnout dobrých výsledků v rámci řešení aktuálních projektů katedry. Navržené
palce efektoru a přísavkové efektory sice vypadají jednoduše, ale jejich návrh je podrobně doložen
výpočty a ověřen realizací prototypů.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant řešil zadané téma systematicky, samostatně a aktivně. V případě potřeby prokázal rovněž
schopnost spolupráce s dalšími řešiteli projektu a koordinovat své aktivity v zadané oblasti návrhu
efektorů, kde zodpovědně dodržoval nastavené termíny. Konzultací využíval v přiměřeném rozsahu.
Konzultace byly věcné a podložené připravenými materiály v dohodnutém rozsahu. V případě



identifikovaných problémů přicházel s vlastními návrhy jak tyto řešit.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce na vysoké úrovni. Precizně zpracované obrázky vhodně doplňují
popisovanou problematiku. Text práce je srozumitelný a jasný. Struktura práce je logická a dodržuje
v úvodu stanovený postup řešení. Doložené výpočty vycházejí z přehledně zpracovaných
výpočtových schémat. Použité informační zdroje jsou vhodně voleny a řádně citovány.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké poznatky vyplývají z nakonec nerealizovaného pracoviště A?

2. Jaké poznatky jste si odnesl z realizace a testování prototypů?

3. Doporučil byste na základě své zkušenosti i nadále specifikovat zadání DP na právě řešených
projektech katedry? Co způsobovalo největší problémy?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost aplikovat znalosti získané v průběhu studia a samostatné systematické
technické práce. Dále prokázal, že je schopen pro přípravu a provedení konstrukčního návrhu
efektoru provést analytické posouzení zadání pro návrh komplexního robotizovaného pracoviště při
respektování související legislativy. Práci považuji za zdařilou a precizně zpracovanou. Hodnotím:
výborně.

Formátování hodnocení je dáno vlastnostmi IS EDISON.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 28.05.2019 Ing. Václav Krys, Ph.D.


