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na p.: .....................................................Jan Zlámalík................................., 

 

který vypracoval bakalářskou práci na téma:  Simulátor parkovacího domu  

  

 Student měl za úkolem vytvořit simulátor parkovacího domu pomocí dvou PLC. Jeho práce se 

měla skládat z následujících častí: zpracování rešerše týkající se technologie automatizace parkovacích 

domů, návrh a realizace simulátoru parkovacího domu, realizace řízení procesu parkování 

v parkovacím domě, vytvoření vhodné vizualizaci a ověření řešení pomocí hardwarového blackboxu.  

 Bakalářská práce studenta je členěna na šest kapitol. Kapitola dva po úvodní kapitole se 

zabývá rešerší stávajících technologických řešení automatických parkovacích domů, kde student 

popisuje jednotlivé typy dostatečně jasně a na konci kapitoly je shrne ve srovnání jednotlivých aspektů 

ceny, propustnosti, redundanci a hustoty.  

 Kapitola tři se zabývá s řešením simulátoru parkovacího domu pomocí hardwarového 

blackboxu postaveném na PLC Micro850. Autor tady popisuje použitý HW, jeho nastavení co se týče 

vstupů, výstupů a komunikaci. Dále následuje popis softwarového řešení, kde projednává 

v jednotlivých podkapitolách programy pro běh částí simulátoru.  

 Kapitola čtyři se zabývá s řešením řízení hardwarového blackboxu pomocí PLC 

Compactlogix. Podkapitoly projednávají popis samotného hardwaru použitého na řízení a dál samotné 

softwarové řešení. Autor zde dobře využil možnosti členění samotného projektu na jednotlivé 

podprogramy a rutiny.  

 Pátá kapitola popisuje vizualizaci a jeho řízení pomocí PLC Micro850 z blackboxu. Autor 

vypracoval vizualizační projekt důkladně, využil možnosti a schopnosti panelu Panelview 800.  

 Poslední kapitola je závěr, kde autor projednává dosažené výsledky a postup svého řešení.  

 

 Dle mého usouzení autor splnil požadavky zadání, provedl řádnou rešerši, následně 

vypracoval program pro simulaci automatického parkovacího domu. Program byl dobře rozdělen do 

jednotlivých podprogramů, autor ukázal schopnost používat ladder diagram i strukturovaný text jako 

programovací jazyk. Program vytvořený pro řízení blackboxu je dobře postaven, autor prokázal 

schopnosti využívat přednosti softwaru RSLogix 5000 v strukturování programu a taky použil více 

programovacích jazyků. Vizualizace byla vytvořena vzorně, autor využil schopnosti a možnosti panelu 

i vývojového prostředí. Autor používal citace a označování obrázků a tabulek správně. Vytvořená práce 

svědčí o bakalářských schopnostech autora, lze jí považovat za jeho vlastní práci.   

Otázky: 

1. Co je to uživatelský funkční blok? V které části Vašeho programu by se dal použít? 

2. Umožňuje řízení asynchronních nebo synchronních motorů kontrolér CompactLogix 

L33ERM, použitý pro řízení blackboxu?  

3. Umožnuje RSLogix5000 použití sekvenčního řízení? Který programovací jazyk nato slouží? 

Klasifikace : A 

 

V Bratislavě dne : 28. 05. 2019   ..................................................... 

    oponent 

(jméno + podpis ) 
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