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Pr3:" mi byta dodána k recenzi vedoucímdiplomové práce- Práce oosatru;e 

!a!á7'í, zasaa;ly p'ro uyp.u.ování diptomové práce,Prohtášení a Textovou část n"' p'iror,. pó ,.u'un!m.prohtédnutí práce vyptývá, žepráce byta vypracována u 
'ouruju 

s přitožeý'l zaruaumi. U abstraktu nejsouuvedena ktíčová slova, což nepov azuii r^).aí#rv]reoostatet<.

Cíl práce a jeho splnění
Cíte práce je uveden.v úvodu práce-.Cítem práce je atgoritmizace vad desekkrystalizátorů na zařizení p'o ptynuré odtévání oceli.
Sptnění vytýčeného cíte není komentováno v Závěru dÍptomové práce. Přesto lze
f&"T[':i'ů[J;.Tktadě 

tu^lu aipro'ouaJ.J.u u ,ouh.nu v Závěru, že

obsahová úroveň a výsledky práce
Teoretickou část diptomové práce lze rozdětit na tři samostatně čístované kapitoty:Expertní systémy, Krystatizáior a ÚJrzna nysiai;;,";r. V kapitote Expertnísystémy autor stručně popisuje Junou probíematiku, a to v rozsahu přibtižně
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3 stran. Jsou např. uvedeny výhody a nevýhody expertních systémů, mezi které
patří riziko sethání po změně podmínek a neschopnost poznat meze své

použitelnosti. Autor diptomové práce se nástedně zcela správně seznámil
s krystalizátorem zařizeni ptynutého odtévání (ZPo), jehož jednottivé desky jsou

hlavním předmětem praktické části práce. Uvedeny jsou dostupné informace
týkající se materiátů pro výrobu krystatizátorů, životnosti krystalizátorů
a parametrů majících vtiv na životnost krystatizátorů. Rozsah kapitoty činí přibtižně

7 stran. V posl'ední kapitote teoretické části práce se autor velmi stručně zaměřil
na údržbu krystatizátorů, a to v rozsahu necelých 2 stran. Tato problematika by si

zastoužila větší diskusi. Lze tedy usuzovat, že tato problematika není často
pubtikovaným tématem, a to z pochopitetných důvodů (utajení cenných postupů,

nezveřej ňování problematiky vad ).

Vtastní praktická část má osm dítčích podkapitol o rozsahu cca 33 stran. Rozsah je
dán rovněž četnými obrázky k dané problematice. Logicky a správně zahájit autor
práce tím, že se seznámil s Katatogem vad v ArcetorMittat ostrava a.s. a původní

a upravenou metodikou hodnocení vad, na kterou bylo v dané práci navázáno.
Autor práce nástedně popisuje jak vytvářel funkce příslušností pro détky, šířky

a htoubky vad. Poté je uvedena stručně báze pravidet (možné kombinace
proměnných). Násteduje popis řady provedených modelování, při kterých byt

expertní systém taděn. Vetmi ktadně lze ocenÍt vyuŽití parametrů konkrétních vad

zvyřazených desek krystatizátorů. Nutno zde upozornit, že např. vada uvedená na

obrázku 15 je ojedinětou vadou. Daný případ je řešen svýrobcem desky. Praktická
část práce končí simulací vývoje možného průběhu kvatity desky krystalizátoru.
Tuto část navrhuji verifikovat v rámci vhodné navazující práce.

Hodnocení tvůrčího vktadu autora práce nechávám na vedoucím diptomové práce,

s kteým byto prováděno vlastní modelování.

Formální úroveň

Předtožená diptomová práce je zpracována s pečtivostí. Jen obtížně lze nalézt
pravopisnou chybu. Na ojedinětou chybu' resp. přektep lze poukázat na straně 26:

,,... funkce přístušnosti by se změnily a měti by...".

Čístování citací mohlo začít od [1] a postupně pokračovat dá[e. Na straně 2 se

začiná s citací [3], poté je odkaz [13]. Toto nepovažujizazávažný nedostatek.

Připomínky a náměty do diskuse

Dte postední věty na straně 13 vyptývá, že taserový měřící systém fa DASFoS není

možno použít pro detekci vad desek krystalizátoru, kterými se zabývá tato práce.

Dte mého názoru laserový systém tze použít pro měření např. rýh, které bývají
velmi často na deskách bramových krystatizátorů. Zřejmě autor práce mě[ na mysti

to,že laserový systém neumí detekovat obnažení pokovení až na vlastní měděnou

desku krystatizátoru.
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Na straně 18 je uvedena max. možná htoubka vady 3,7 mm v souladu s tabulkou 2.Max' hloubka vady je dána ttoušťkou pokovení deiky, která v současnosti činí max.
2,5 mm. Může autor práce vysvětlit, jestti dojde k sethání výpočtu modelu, když
došto ke změně podmínek pokovení desek krystatizátoru, resp. budou používány
desky krystatizátorů o různých ttoušťkách po-kovení? Jak postupovat v janém
případě?

V kapitote 5.3 Báze pravidel jsou uvedeny možné kombinace vstupních proměnných
s přiřazením stupně kvatity. Jak se modei zachová při predikci rvitlty desky
krystalizátoru, pokud v bázi proměnných bude chybět určitá kombináce vstupních
parametrů?

Na straně 33 je diskutována max. détka a šířka vady. Je maximátní détka resp. šířka
dána celkovou délkou resp. šířkou desky nebo celkóvou détkou resp. šířkou daného
sektoru?

Celkové hodnocení

Po úspěšné obhajobě práce
a zodpovězení otázek čtenů zkušební komise Ňrhuji udětit panu Bc. ,vtarxu
Postulkovi akademický titut ,,lng." v daném oboru. óoxu;l panu Bc. Marku
Postulkovi za odvedenou práci s přáním datšího rozvoje v daném oboru a uptatnění
získaných znalostí. očekávám uptatnění a provozní oíěření modeLu v podmínkách
ArcelorMittal ostrava a.s., resp. jeho upravené verze. Toto tze považbvat za
největší přínos dané práce, tedy možnost praktického uplatněnivýstedků řešení.
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