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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází, předpokládám, z požadavku na odstranění náročné manipulace se
žhavými polotovary a výkovky v metalurgické laboratoři FMMI. Diplomant bohužel nespecifikoval,
o kterou laboratoř se jedná. Poněvadž se jedná o problematiku manipulace a návrhu manipulačního
zařízení, je toto téma vhodné pro obor robotika.

2. Dosažené výsledky
Cílem zadání diplomové práce tedy bylo navrhnout,  zařízení k manipulaci s polotovary určenými ke
kování. Diplomant analyzoval současný stav vývoje robotů a manipulátorů, které by bylo možno
aplikovat pro zadanou manipulaci. Součástí této analýzy je i výběr možných komponent vhodných
pro konstrukci manipulátoru. Na základě analýzy byly navrženy čtyři varianty řešení. Pomocí
hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta.
Optimální varianta manipulátoru je dále konstrukčně zpracována doložena výpočty a výkresovou
dokumentací. V závěru je proveden výpočet nákladů na nákup komponent navrženého manipulátoru.

3. Původnost práce
Téma diplomová práce je svou problematikou specifické a lze předpokládat, že je původním dílem
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující a zásadní připomínky:

- V kapitole 2.2 "Současná situace v lab...". diplomant nespecifikoval potřebné rozsahy pohybů,
pouze v požadavkovém listu uvádí velikost pracovního prostoru. V této kapitole měl diplomant
specifikovat požadované trajektorie pohybu.

- Z rozboru stavu laboratorního pracoviště není patrné rozložení teplot v jednotlivých částech
laboratoře.

- Rovněž není zdůvodněna hodnota opakované přesnosti polohování 0,04 mm.

- V technických parametrech varianty A, nejsou uvedeny rozměru pracovního prostoru, pouze
rozměry robotu, tyto nemohou v žádném případě splňovat požadavky na velikost pracovního
prostoru.

- Toto rovněž platí pro variantu B a C. Ve variantě D nejsou rozměry uvedeny vůbec.

- V kapitole 4.,  definuje diplomant kritéria pro výběr optimální varianty. Tato kritéria by měla
odpovídat požadavkovému lisu. Velikost pracovního prostoru a nosnost manipulátoru jsou jedny z
nejdůležitějších parametrů pro návrh manipulátoru.

- Na obrázku 5.1 postrádám pozice jednotlivých komponent pracoviště, ty jsou pouze na obrázku
3.11, který je o 7 stránek vpředu.

- Konstrukční řešení rámu manipulátoru z hliníkových profilů není vzhledem prostředí vhodné,
Diplomant nijak neřeší odstínění těchto profilů od vysoké teploty.

- Použití komponent od více výrobců (Haberkorn, Hivin, Güdel), pro jednoduchá manipulační
zařízení není vhodné.



- U obrázků nejsou uváděny pozice, na které by byly odkazy textu.

- V kapitole 6.2 je první věta "na obrázku výše je vidět zjednodušené schéma..., obrázek jsem
nenalezl.

- Výkresová dokumentace neodpovídá zvyklostem, např. rozmístění pohledů, (Sestava manipulátoru
nebo Svařenec rámu lineárního aktuátoru).

- Nevhodné velikosti svarů na výkresu svařence.

- Funkčnost jednotlivých zařízení lze posoudit velmi obtížně, poněvadž výkresová dokumentace
neobsahuje řezy, pouze na v sestavě válečku a ten je ještě špatně označen.

5. Dotazy na studenta
1) Popište činnosti při manipulaci s polotovary.

2) Zdůvodněte hodnotu opakované přesnosti polohování.

3) Co označuje číslice u velikosti koutového svaru, jak se označují tupé svary.

4) Jak vysoká bude teplota při manipulaci v oblasti použitých hliníkových profilů.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je velmi slabé úrovni, vychází to s faktu, že diplomant neprovedl důkladný rozbor
požadované technologie, jak vyplývá z mých připomínek. Nicméně doporučuji diplomovou práci k
obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 03.06.2013 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


