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1. Problematika práce
Práce se zabývá aktuální problematikou rychlých montážních robotů, práce je koncipována jako
návrh nového výrobku pro firmu ELVAC. Konstrukční řešení je doplněno výběrem technických
prostředků řízení tohoto manipulátoru. Jednalo se o zadání relativně náročné, vyžadující jak znalosti v
oblasti konstrukce, tak znalosti z oblasti technických prostředků řízení robotů.

2. Dosažené výsledky
Zásadním výsledkem diplomové práce je konstrukční řešení paralelního manipulátoru se 4 stupni
volnosti a návrh technických prostředků jeho řízení. Jedná se o relativně známé řešení tzv. delta
manipulátoru.

3. Původnost práce
V diplomové práci se jedná o využití a inženýrskou aplikaci známého konstrukčního řešení
paralelního robotu typu Delta a řešení přímé a inverzní úlohy kinematiky tohoto robotu, které je v
literatuře také dostupné. Z tohoto pohledu je vše v pořádku, v textu práce nejsou dostatečně přesně
uvedeny citace na využitou literaturu.

4. Formální náležitosti práce
Práce splňuje všechny formální náležitosti kladené na diplomovou práci, ovšem obsahuje některé
věcné nedostatky a nesprávné postupy:
str. 4 - analýza komponent - pohonů - zde chybí formálně ss pohony, ovšem analýza znamená
prozkoumání vhodnosti pro daný účel, což zde není,
str. 4 - ložisko umožňuje "přenášet moment" - nevhodná formulace,
str. 6 - chybí analýza účelu použití manipulátoru, rozbor požadavků na počet stupňů volnosti apod.,
ani na str. 11 to není dodstatečně provedeno,
str. 9 - průmyslová sběrnice Profibus je záležitost protokolu, fyzicky běžící na HW vrstvě RS485 -
tedy nesprávné pojmy,
str. 15 - zavádějící formulace - rotace interfejsu se odstraní použitím 6 aktuátorů,
str. 21 - řešení inverzní úlohy je u paralelní kinematické struktury naopak jednodušší než u sériové,
nesprávné bodu v hodnocení,
str. 41 - volba výkonu pohonu není metodicky správně, dělá se pomocí výpočtu ekvivalentního
momentu.

Uvedené nedostatky snižují úroveň práce, jejich závažnost ale není zásadní a konstruované zařízení
by patrně bylo naprosto funkční.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké jsou hlavní problémy řízení tohoto manipulátoru pomocí PLC?
2. Jak se provádí návrh elektrického pohonu metodou ekvivalentního momentu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci a předkládá technické a konstrukční
řešení paralelního manipulátoru. Práci doporučuji k obhajobě.
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