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Slovní hodnocení:
N a p | n ě n íc í l ůp r á c e :
Diplomová práce se zabývá vývojem řídícíhoSW pro CNC laserový Ťezacístroj určenýpro tvorbu výpalků
p|echů'Vyvinutý SW je jiŽ pouŽívánvprůmyslovémprostředí'Diplomová práce je rozdělenado šestikapitol,
z nichŽ první dvě jsou je věnovány teoretickémupopisu a popisu vývojovéhoprostředí,ostatníkapitoly jsou
prakticky zaměřené.Diplomová práce je psána v anglickémjazyce.
Úvodní kapitola obsahujekrátký popis historie avyuŽití CNC strojůsuvedenímjejich principiálních druhůse
zaměřenímna laserovoutechnologii.Následuje popis vývojovéhoprostředí'v kterémje ovládací SW nawŽen.
Praktická částDP začínástanovenímharmonogramuprací,kteréje nutnésplnit pro úspěŠné
dokončenícelého
projekru.Následuje mechanický popis CNC laserovéhostroje s identifikacía popisem částí,kteréjsou nezbytné
pro ovládání stroje (edná se zejménao motory ovládající pohyb v osách x, y a ov|ádáni polohy laseru - osa z).
pozice laseru v osách x,y a kontrola
Součástítétokapitoly je po spuštěnía ov|ádánímotorůvyčítánískutečné
konstantnípozice laseru nad obrobkem.
StěŽejníčástípráce je pro správnou funkčnoststroje je nastavenía vyladění ovládání servomotorů,kteréje
popsáno v kapitole 4. Správnévyladěníumožníobráběnípři vyššíchrychlostech a tím k vyššíefektivitě stroje.
V kapitole je podrobně popsáno toto nastavenímotorůa jejich ov|ádání s uvedením nastavených/skutečných
rychlostí a jejich odchylek. Následuje nastavenísynchronizace obou motorů,kterémusí být na ve|mi přesné
úrowi z důvoduminimalizace chyb. Dalšíčástje věnována měřenípozičníchchyb, na skutečném
obrobku, které
se pohybova|i při uvedenído provozu řádově na úrovniněkolika desetin milimetru. Největšípodí| chybovosti
byl způsobennadměrnou vů|ímechanických částístroje, kterése podařilo identifikovat a minimalizovat. Po
vy|aděníse pozičníchyba sníŽilana úroveň20 um.
Kapitola 5 popisuje graficképrostředínavrŽenéhoov|ádacíhoprogramu CNC stroje. Posledníkapitola obsahuje
testovánístrojepomocívýroby obrobkůs měřenímjej ich parametrůpro ověřenísprávnéfunkcionality stroje.
Práce je na velmi vysoké úrovni,a to jak z hlediska jejího zpracování,tak i z formálního hlediska. Praktický
význam práce je ověřený, nasazenímCNC stroje do průmysIového
prostředí.
Závěrečnákapitola obsahuietakébudoucípráce. kterélze v řídícímSW orovésta tím zvýšit ieho efektivitu.
Losická stavba a stvlistická úroveňnráce:
Diplomová práce je členěnado 6 kapitol. Stylistická i grafická úroveňpráce je na velmi vysokéúrowi. Musím
vyzdvihnout lysokou samostatnosta zodpovědnoststudentapři psaníDP.
Využití zámért, námětů a návrhů v praxi:
Výstup z DP (řídícíSW) je jiŽ nasazenv průmyslovémprostředí,čímŽje dokázáno vyuŽitív praxi.
otázky k obhajobě:
1. Porovnejte principiální druhy CNC strojůz h|ediskajejich použití.
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