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Stručná osnova zadáníz
Navrhněte možné způsoby zlepšení dynamických vlastností sestaly suportu a raklové
komory flexotiskového stroje firmy SOMA Engineering.
Navrhlěte vhodná kritéria pro posuzová,ní dynamických vlastností rakolové komory
a sjejich pomocí zhodnot'te přínos navrhovaných konstrukčních úprav.
Navrhněte novou koncepci sestavy raklové komory s rychloupínáním včetně suportu
uložení ajeho pohonu. Nová koncepce musí zajišťovat opakovatelnost nastavené
polohy stíracích nožů po výměně raklové komory. Při návrhu bude kladen diraz na
minimalizaci hmotnosti, maximalizaci tuhosti a celkové zlepšení dynamických
vlastností.
Zpraaljte 3D model nové varianty.
Proveďte porovniiní dynamických vlastností staré a l"ýsledné varianty.
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