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2 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 
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Student Tomáš Kratěna se ve své bakalářské práci zabývá stanovením metodiky pro vytvoření 
kinematického modelu a nastavení emulátoru řídicího systému pro verifikaci obrábění s 3D modelem 
stroje s výměnnými vřetenovými jednotkami. Bakalářská práce je přehledně rozdělena do šesti 
hlavních kapitol. Po úvodní kapitole se student nejprve věnuje současnému stavu a možnostem 
řešení simulačních modelů strojů v různých CAM systémech. V rámci této činnosti bylo ověřeno, že 
simulace obrábění se stroji s výměnnými vřetenovými jednotkami není dosud v CAM systémech 
propracována tak, že by byla pro uživatele různých CAM systémů dostupná. Prokázána byla možnost 
využití CAM systému Siemens NX v kombinaci se software Machine Configurator pro vytvoření 
takového simulačního modelu stroje s prověřením dispozice potřebných funkcí. V další kapitole 
následuje stanovení metodiky pro vytvoření simulačního modelu stroje s výměnnými vřetenovými 
jednotkami právě s využitím dispozic CAM systému Siemens NX a Machine Configurator se 
zahrnutím nutné úpravy souborů a adresářové struktury. Další vhodně zařazená kapitola obsahuje 
analýzu vstupních informací z hlediska samotného stroje Waldrich Coburgh PowerTec s výměnnými 
vřetenovými jednotkami s uvedením speciálních podprogramů, které jsou vytvořeny výrobcem stroje 
pro funkčnost výměnných jednotek, a které je nutné implementovat i v rámci simulačního modelu 
stroje, resp. emulátoru řídicího systému stroje. Student zde prokázal důkladnou práci s velkým 
množstvím zdrojového kódu (podprogramů), speciálně vytvořeného výrobcem stroje v jazyku ř.s. 
Sinumerik 840D, obsahující velké množství parametrů a proměnných, ke kterým není k dispozici 
bližší popis, či vysvětlení. V další kapitole je uvedena aplikace vytvořené metodiky na stroj Waldrich 
Coburgh PowerTec s vytvořením emulátoru jeho řídicího systému pro účely simulace obrábění. 
Student zde předvedl nutné úpravy a nastavení 3D modelu stroje na úrovni CAM systému Siemens 
NX a zároveň vytvoření vlastních podprogramů emulátoru řídicího systému na základě podprogramů 
od výrobce stroje tak, aby tyto podprogramy zajišťovaly funkčnost stroje pro účely simulace obrábění 
a umožnily uživateli CAM systému verifikovat obráběcí proces. Lze konstatovat, že cíle bakalářské 
práce byly splněny. Bakalářská práce je přehledná, text je doplněn mnoha obrázky a odkazy na 
použitou literaturu. Student postup zpracování diplomové práce pravidelně konzultoval. Student 
prokázal nejen schopnost systematické práce s literaturou, či v tomto případě i převážně s odbornými 
dokumenty, ale také tvořivý přístup k práci s vysokým aplikačním potenciálem.  
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