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Cílem předloŽené diplomové práce by| návrh systému sběru dat v řídícím systému podélné
skládky uhlí se dvěma universálními skládkovými stroji, za úěelem řízenÍ skládkování a expedice
produktu.

Práce je sepsána v rozsahu 126 stran, včetně seznamu pouŽité literatury, přehledu v textu
pouŽitých zkratek, tabulek a obrázků a příloh. Autor rozdělil svoji práci do pěti kapitoI, včetně úvodu
do studované problematiky a závěru, shrnujícího obsah a výsledky diplomové práce.

V první části diplomové práce provedl autor analýzu a shrnutí rŮzných typů a architektur
skládek a metod zakládání a odebírání materiálu ze skládky a na skládku, jako vstupní informace
pro da|ší postup řešení' PopsaldůleŽité vlastnostia parametry skládkových technologií (zakládacích
a odebíracích zařízení) a procesů.

Následně rozdělil technologii skládkování na základní ěásti a stanovil, které informace je
třeba vjednotlivých částech technologií snímat a měřit kdosaŽení požadovaného monitoringu
pohybu materiálu v technologii skládky. Na základě toho pak stanovil měřící zařízenÍ a ěidla pro
stanovení množství a kvality pohybujícího se a sk!ádkovaného produktu (uhlí) technoIogií, a ěidla
pro měření geometrie zakládání a odebírání materiálu, a to včetně přenášených informací z těchto
čidel.

V další ěásti práce autor stanovil a popsal velmi pěknou Íormou jednotlivé prostředky sběru
dat a jejich komunikační propojení uŽité pro řešení sběru informací z navržených měřících zařízení a
ěidel. Nqvázal pak již vlastním konkrétním technickým řešením sběru dat ztechnologie podétné
skládky uhlí se dvěma universálními skládkovými stroji, které je řešeno distribuovaným systémem
PLC řídících systému instalovaných po rozvodnách jednotlivých techno]ogických zařízeni. ?ro
kaŽdou rozvodnu stanovil seznam snímaných binárních / anatogových vstupů a yýstupů a informací
snímaných jednotlivými komunikacemi s měřícími zařízeními a ěidly. Jednotlivé informace jsou
přehledně označeny, popsány, uveden jejich rozsah a jednotky a na jejich označení je následně
odkazováno i ve výkresové elektro dokumentaci, která je součástí diplomové práce. Závěrem je pak
stanoven komunikaění přenos všech informací ze systému sběru dat do nadřazeného řídícího
systému skládkování formou zápisu informací do tabulek databáze Ms sQL serveru.

Přílohou diplomové práce je elektro dokumentace navrŽeného systěmu sběru dat, která
systémově navazuje na výše uvedeny popis. obsah a forma dokumentace odpovídá standardům
uŽívaným v reálné praxi.

PředloŽená diplomová práce je sepsána přehledně a peělivě, s vnější úpravou a grafickým
zpracováním na velmi dobré úrovni. Autor práce přistoupil k řešení zadánÍ kompIexně v několika na
sebe navazujících krocích, přičemŽ je třeba velmi kladně ocenit qýslednou výkresovou dokumentaci
navrženého systému sběru dat. Tato část prezentuje diplomovou práci s konkrétními reálnými
qýstupy, které odpovídají běŽné praxi při návrhu a realizaci řídících systémů průmyslových
(výrobních) procesů.

PoŽadavky zadání byly splněny. PředloŽená diplomová práce a její zpracování splňují
zásadní poŽadavky, kladené na závěreěnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k
obhajobě. Výsledky práce mohou být vyuŽitelné při návzích a realizacích sběru dat v řídících
systémech skládkování sypkých materiálů.
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Diplomovou prácidoporuěujik obhajobě a navrhujihodnocenlA, 93 bodů.

Dotaz 1: Popište funkci PLc v systému sběru dat navrženém ve Vašídiplomové práci.
Dotaz 2: Popište obecné využití jednotlivých komunikačních sběmic navrhovaných

v systému sběru dat ve Vaší diplomové práci.

V ostravě 04.06.2014

lng' Ji í Uherek
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