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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější, neboť sestává z návrhu koncepce zařízení realizující funkci laserového

plotru, realizace HW včetně desky plošných spojů a implementace firmware/software, který bude laser řídit.
Ač to není v zadání uvedeno, očekává se i vytvoření konstrukce samotného plotru, aby mohla být
demonstrována jeho funkčnost.

2. Splnění požadavků zadání zadání nesplněno
 Vytvořená koncepce zařízení neumožňuje nahrání požadovaného motivu k řezání (4. bod zadání). Navržené

zařízení je založeno na zakoupených HW modulech, nebyla tedy vytvořena žádná deska plošných spojů (5. bod
zadání). Vytvořený SW (6. bod zadání) slouží k návrhu tzv. "pálícího plánu", neumožňuje řídit navržený laserový
plotr ani do něj nahrát požadovaný motiv. Oživení plotru (7. bod zadání) se zakoupenými HW moduly, přesněji
řečeno pouze jeho "rozpohybování v jednotlivých osách", tedy neprobíhalo s implementovaným SW, ale bylo
dosaženo pomocí externího SW.

Podstata DP - vytvoření laserového plotru - nebyla splněna. Vzhledem k obtížnějšímu zadání lze
akceptovat zjednodušení (např. použití existujících HW modulů, apod.). Implementovaný software připomíná
spíše CAD program. Vytvořený plotr řídit neumí.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Některé obrázky (4.3, 8.7) však zaujímají zbytečně velkou

plochu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je členěna do 10 kapitol, které na sebe logicky navazují. K práci mám však následující připomínky:

Práce obsahuje odstavce s jednou, často krátkou, větou a kapitoly s jedním nebo dvěma krátkými
odstavci.
Úvod abstraktu znesnadňuje jeho pochopení ("..práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se
věnuje... Druhá část popisuje... Dále navazuje část...").
Kapitola 3 (Rozdělení laserů) je nevhodně strukturovaná do podkapitol - typy laserů jsou až v
podkapitolách třetí úrovně.
Na str. 25 je odkaz na kapitolu 6.4, která neexistuje.
Základní pojmy k řezání jsou umístěni v kapitole o konkrétním SW nástroji (kap. 7.1).
Obrázky 3.4 a 3.5 mají (zřejmě omylem) stejný popisek.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce obsahuje větší množství gramatických chyb (překlepy, čárky ve větách, shoda přísudku s podmětem, atd.),

skloňovaná anglická slova a nevhodné zalamování řádků (za jednopísmennými předložkami, mezi číslem a jeho
jednotkou).
U obecného trojúhelníku nelze používat slova "přepona" a "odvěsna" (str. 40). Obrázek 3.1 by bylo vhodné
vložit/nazvat spíše jako tabulku než obrázek.

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Literatura sestává z 26 zdrojů (většinou online), které souvisí s řešenou problematikou. U matematických znalostí

spadající pod učivo střední školy ([14] sinová a cosinová věta, [19] vzdálenost bodu od přímky) by bylo vhodné
použití kvalitnějšího zdroje než online, pokud už musí být zdroje uvedeny.
Citační značky jsou umístěny většinou až na konci jednotlivých podkapitol. Na str. 48 se vyskytují dokonce 4
citační značky na konci kapitoly 8.10, takže nelze určit, které části byly převzaty a odkud byly převzaty.
Dále mám k práci s literaturou následující výtky:

Většina informací v kapitole 3 byla údajně čerpána z [25]. Zde se ale nenacházejí. Rovněž obrázky 3.1 -
3.5 se v [25] nevyskytují.
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U kapitoly 4.2 chybí uvedení zdroje.
Obrázek 4.2 nebyl převzatý z [16], nýbrž spíše z https://brmlasers.eu/laser-machines/co2-laser-
machines/brm-100160/.
U obrázku 5.5 ani 7.4 není uveden zdroj, přičemž obrázek 7.4 byl jistě převzat z [9].
Pojem "Můstek" je citován z [26]. V [26] se však slovo "můstek" ani nevyskytuje.
U [15] je název stránky "QT" nikoliv "Software development made smarter"

7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Cílem práce mělo být zkonstruovat laserový plotr, do kterého bude možné nahrát motiv k vyřezání. Realizace HW

byla zjednodušena propojením zakoupených existujících bloků. Po vytvoření konstrukce plotru se student zaměřil
na implementaci konkurenceschopného CAD softwaru pro návrh "pálícího plánu", který nebyl předmětem zadání.
Výsledkem práce je tak hotová konstrukce plotru a CAD software, který v tuto chvíli nedokáže řídit
plotr.

Implementovaný SW zvládá základní operace spojené s laserovým řezem (vkládání můstků, propalů a mašlí).
Jelikož by implementace studentem zamýšleného CAD SW mohla být předmětem samotné DP, bylo by třeba
ještě větší množství práce, aby byl SW konkurenceschopný (chybí např. posun a otáčení komponent, měření
vzdálenosti, tzv. nesting nebo automatické vložení propalů, můstků a mašlí, apod.).

8. Využitelnost výsledků
 Všechny části realizace vyžadují další práci, aby mohly být dále využitelné.
9. Otázky k obhajobě
 1. Co znamená "energie nižší kvality" a "energii s vyšší kvalitou" (str. 5)?

2. Proč byl pro uchování a přenos řezaného motivu do plotru zvolen právě formát HPGL/PLT? Jakou
výhodu má např. oproti formátu G-code, který se používá u některých frézek nebo 3D tiskáren?

3. Reprezentuje vstupní soubor obrys řezaného objektu nebo se jedná o trajektorii řezu? Uvažujete ve
vašem SW s tloušťkou řezu?

10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Odevzdaná textová zpráva patří spíše mezi podprůměrné. Lze ocenit studentova mechanická zručnost, neboť

konstrukce plotru byla skutečně vyrobena. Implementovaný SW však plotr řídit nedokáže. Podstata samotné
práce (vytvoření laserového plotru) tedy nebyla splněna a jsem nucen práci hodnotit stupněm F.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 15. června 2018
  .................................

podpis
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