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oponentní posudek bakalářské práce
Jménosfudenta:Martin Novák
oponent bakalářsképráce: Ing. Jan Kutlwašer
Bakalařská práce studenta M. Nováka na téma ,,Yyužití obrobkové sondy pro měření obrobku..
vyěerpává zadáni v plnémrozsahu. Předložená práce je rozdělena do osmi kapitol a má celkem 52 stran.
Na začátku práce autor uvádi problematiku kontroly a měření ve rn.Íroběa ýhody použitíměření obrobku
při obrríběníza pomoci obrobkovésondy. Dále pak autor definuje cíle práce'
Kapitola 3 je věnována rozboru současnéhostavu. V této kapitole jsou popsány jednotlivé termíny, se
kterými se lze setkat v souvislosti s obrobkovou sondou. Samoďejmosti je zá|dadní popis firrrkce
obrobkovésondy.
Ve čtwtékapitole autor popisuje možnosti využiti obrobkové sondy' Podkapitola 4.4 je věnována popisu
konstrukce avzájemnému porovnání obrobkových sond výrobců Renishaw, Blum, Heidenhain. Na závěr
tétokapitoly jsou porowány nejběžnějipouŽívanéřídicí systémyobriíběcíchstrojůz hlediska jejich použití
s obrobkovou sondou.
Pátá kapitola obsahuje náwh moárostí ukládání dat naměřených obrobkovou sondou. Autor se v této
kapitole věnuje již jen řídicímu systémuHeidenhain iTNC 530. Tato kapitola je nejobsáhlejšía popisuje
celkem čtyři rozdílnépřístupy k exportu dat z měření obrobku. Týo varianty jsou mezi sebou porormány
v následující,tedy šestékapitole. Z porovnáni vartant vyšla vítězně varianta číslo3, která obsahuje řešení
s vyržitím funkce F.print. Závěr kapitoly 6 obsahuje ukázku vstupního, ýsfupního protokolu a program
s měřicím cyklem, kteý byl zpracován na ukazkové součástia její náčrtvčetněukázky měřeníje uveden
v při|oze práce'
V závěru je práce celkově shmuta,na konci je seznam literatury a příloha, zmíněnáýše.
Po ťormální a grafické striínce je práce ryracovína velmi dobře, proto pouze několik připomínek.
V kapitole 5.2 (strany 32 a 33) je uvedena část programového kódu' kteý má zajistit vykopírování
relevantních dat změření. Tento kód, psaný pro DELPHI 2009,by byl vhodnějšínahradit vývojovým
diagramem. V práci je takéněkolik gramaticlcýchchyb'
Velmi kladně hodnotímkvalifu a dobrou čitelnost obtazi použitýchv práci. Pozitirmě hodnotím logickou
provázanost texfu a styl.

Navrhovaná výsledná klasifikace

výborně

otázky:
1) Je tentopostupziskániměřenýchdataplikovatelnýi na starší
typy řídicíhosystému
HEIDENHAIN (4.xx)?
2) Z čehousuzujete,ževelikostděrje špatněnaměřena?(Přílohač.1,3. líst)
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