
              
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

na p. Bc. Marka Hubenýho, 
 

který vypracoval diplomovou práci na téma: „Automatizace linky pro defektoskopii 
železničních kol“. 

 
 
Dosažené výsledky, přínos a praktická využitelnost práce: Předložená diplomová práce je 
zaměřena na návrh řídicího systému pro ovládání průmyslového procesu plné automatizace 
defektoskopické linky určené pro testování železničních kol. Hlavním cílem diplomové práce je návrh 
a realizace řídicího systému, který umožňuje automatizované řízení procesu testování, vyhodnocování 
a předávání železničních kol v navržených defektoskopických linkách.  
Předložená diplomová práce uvádí komplexní návrh průmyslového systému pro testování železničních 
kol. V první fázi diplomant uvádí návrh defektoskopických metod určených pro testování železničních 
kol na povrchové a podpovrchové vady. Na základě základních požadavků stanovených zadavatelem a 
teoretických znalostí diplomant správně navrhl využití metody ultrazvukové a magnetické práškové. 
Tyto metody jsou v práci relativně podrobně teoreticky popsány a následně je uvedena aplikace 
navržených metod pro automatizovanou defektoskopickou linku. Diplomant již během tohoto návrhu 
respektoval všechny důležité aspekty defektoskopických metod a správně uvažoval návaznost 
průmyslových procesů. Následně, s ohledem na zvolené metody, se zaměřil na návrh řídicího systému, 
který umožňoval jednak řízení procesu testování železničních kol, a jednak řízení procesu předávání 
železničních kol mezi navrženými testovacími linkami. Předávání železničních kol je prováděno 
prostřednictvím manipulátorů, jejichž řízení je velice složité a komplexní. Pro ovládání všech 
průmyslových procesů navrhl průmyslový řídicí systém PLC S7-300 2PN/DP. V diplomové práci je 
uveden podrobný popis navrženého řídicího systému, návrh řídicí logiky a nasazení ve zmíněné 
průmyslové aplikaci. Velice kladně hodnotím návrh tohoto komplexního řídicího systému, který byl 
diplomantem samostatně realizován. Diplomant tak kromě využití teoretických znalostí, které získal 
během studia, prakticky realizoval komplexní řídicí systém. Tento systém je v současné době 
nainstalován v průmyslové hale v Kazachstánu. Je nutné konstatovat, že všechny cíle diplomové práce 
byly splněny. 
 
Připomínky k práci : Diplomová práce velice přehledně uvádí postupný návrh řídicího systému 
s uvažováním všech průmyslových procesů, které z vlastního návrhu defektoskopické linky vyplývají. 
Práce je napsána  dosti podrobně, nicméně mám k jejímu obsahu některé připomínky: V práci je 
několik nepřesných formulací a pravopisných chyb, které mírně snižují úroveň předložené diplomové 
práce. Obrázky a návrhy uváděné v přílohách, na které se v diplomant v textu odkazuje, by měly být 
lépe popsány. V hlavní části diplomové práce chybí vývojové diagramy k realizovaným řídicím 
algoritmům. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti rozsahu diplomové práce je ovšem možné 
uvedené připomínky zanedbat. Je možné konstatovat, že výsledek práce přesahuje inženýrskou práci a 
je spíše vhodná pro práci většího rozsahu, nebo by se dala rozdělit na několik dílčích diplomových 
prací. 
 
Otázky na uchazeče: V práci jsou správně navržené defektoskopické metody určené pro detekci vad 
na povrchu a uvnitř železničních kol. Jakým způsobem jsou jednotlivá železniční kola, u kterých byly 
detekovány vady, označena, případně vyřazena z výrobního procesu? Je informace o vadném kole 
předávána do nějaké databáze? Pokud ano, do jaké databáze a jakým způsobem je tato databáze 
spojena s vnitropodnikovou databází? Můžete detailněji popsat princip předávání železničních kol 
mezi dopravníky a manipulátory? Jaký řídicí algoritmus je v tomto případě využit? 



              
 

 
 
 
Klasifikace: 
Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na kvalitu a rozsah předložené diplomové práce 
hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm  
      

B (velmi dobře) 
 

odpovídající bodovému hodnocení 87 bodů. 
 
V Praze, dne: 3.6. 2013       Ing. Václav Matz, Ph.D. 
 


