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Předložená diplomová práce se zabývá zprovozněním sériového robota Stäubli RX-60. Práce je pojata velice 
komplexně a popisuje celý proces, kdy na počátku je pouze samotný hardware robotického ramene bez znalosti 
řady parametrů a bez řídicího systému. Výstupem je pak funkční a zkalibrovaný robot. Rozsah samotné práce je 117 
stran, na přiloženém CD je dále 14 příloh včetně vytvořených programů a naměřených dat. Práce obsahuje 87 
obrázků a 12 tabulek.  

Po nezbytných formálních a úvodních kapitolách je první polovina práce věnována teoretickému rozboru celé 
problematiky. Jednotlivé kapitoly se věnují popisu funkce a regulace synchronních motorů, řízení v reálném čase 
z hlediska SW i HW, PWM modulaci a vektorovému řízení motorů, měření polohy resolverem, kinematickému 
popisu sériových robotů metodou transformačních matic, kinematické kalibraci, řešení přímé a inverzní kinematické 
úlohy, vytvoření simulačního model motoru a naladění parametrů kaskádní regulace. Je také vytvořen model robota 
v prostředí Simscape Multibody. Ve druhé polovině práce se autor věnuje přípravě elektroniky, oživení motorů a 
jejich odměřování, identifikaci převodových poměrů. Je důkladně představen řídicí program robota v prostředí 

TwinCAT. Následně je provedena a zpracována celá řada identifikačních a kalibračních měření s využitím laser-
trackeru Leica. Výsledkem je funkční a zkalibrovaný robot s polohovým řízením.   

Zadání hodnotím jako náročné. Z předchozího odstavce je zřejmý obrovský rozsah problémů, kterými se diplomová 
práce zabývá. Velice oceňuji, že se autorovi podařilo nejen systematicky řešit jednotlivé dílčí úkoly, ale také toto 
řešení srozumitelně zdokumentovat v textu práce. Diplomant dokázal velice dobře propojit znalosti získané během 
studia mechatroniky s informacemi z celé řady nalezených zdrojů a dotáhnout celé řešení do reálného funkčního 
zařízení. Úspěšně provedená kalibrace je potvrzením kvalitního vyřešení všech předchozích úkolů. Student prokázal 
také dobrou znalost práce v různých softwarových nástrojích.  

K samotnému zpracování bych měl jen málo připomínek. Zejména doporučuji pro lepší přehlednost při odkazování 
obrázků v textu důsledně používat jejich číselné označení. Také např. použití symbolu ‘x’ v tabulce 14.1. nepovažuji 
za úplně vhodné. Nicméně ani tyto ani jiné drobnosti nijak nesnižují srozumitelnost celé práce, kterou hodnotím 
velice kladně.  
 

Rád bych, aby se autor v průběhu obhajoby vyjádřil k následujícím otázkám: 
 

1) V kapitole 14.5 uvádíte, že jste zkoušel i kalibraci modifikovaného kinematického modelu robota s uměle 

dosazenými transformacemi 𝑇𝜑𝑧
(
𝜋

2
) a 𝑇𝜑𝑧

(−
𝜋

2
). Mohl byste ukázat, kde v modelu byly tyto transformace 

použité? Můžete vysvětlit, proč zahrnutí těchto úhlů mezi kalibrační parametry vedlo k neúspěchu celé 
kalibrace? 

2) V kapitole 8.3.1 popisujete Denavit-Hartenbergovu metodu jako pravděpodobně nejčastější způsob popisu 
robotu. Zároveň správně uvádíte, že ve své základní podobě tento popis není vhodný pro kalibraci. Dokázal 
byste v souvislosti s předchozí otázkou popsat kalibraci při použití modifikované Denavit-Hartenbergovy 
metody, kdy jsou do popisu dosazeny „nadbytečné“ parametry? 

3) V závěru zmiňujete několik dalších námětů pro navazující práci. Který z nich byste si vybral Vy osobně a jak 
byste postupoval?  
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Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Bc. Jindřicha Dvořáka dle mého názoru splnila vytyčené cíle, 
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm: 

 

„A – výborně“. 
 

V Praze dne 21. ledna 2022                            ……………………………………. 

                                                                                               Ing. Petr Beneš, Ph.D. 


