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1. Popis zvoleného témafu

Bakalářská práce se věnuje náwhu area|izaci pracoviště měření teplotních polí a deformací pro

potřeby simulačního programu Sysweld. Zminéné veličiny jsou při svďovárrí stále úce

vyhodnocovány, jelikož maji načný vliv na konečnou funkci svďovaných dílů a poskytují nám

důležité informace o průběhu svďovacího procesu. Z těchto důvodů hodnotím zvolené téma jako

aktuální.

2. Zpracování bakalářské práce

Práci |ze rozdělit do třech častí, a to na úvodní, teoretickou a experimentáLlní. Úvodní část se

věnuje charakteristice svďovacího procesu a faktorům ovlivňujícím rozl'ožerú napětí a deformací

při svařování.

V teoretické části autor přehledně popisuje princip funkce simulačního programu Sysweld. Uvádi

zik|adru moduly progrÍrmu a věnuje se problematice vsfupních dat. V další kapitole popisuje autor

funkci systému Weldmonitor a možtosti jeho vyuátí při monitorizaci svďovacích parametrů

v pniběhu svďovacího procesu. Zminěná kapitola vyniká přehledností, logickou návaznosti i

grafic\ilm zpracovttrnm. Dále se již autor věnuje problematice měření teplot pomocí termočlárrků.

Uvádijednotlivé druhy termočlrírrků a zaměřuje se na možrosti jejich využitt s ohledem na jejich

pracowí teplofu. V poslední kapitole se autor věnuje zaÍizeni pro digitální měření dat a popisuje

jak způsob ovládání systému' tak i nasledné vyhodnocení naměřených hodnot.



3. Experimentrílní část

V úvodu experimentalní časti práce si autor stanovuje zakladní požadavky na projektované

pracoviště a použitá zaÍizeru. V dalších kapitolách se autor věnuje jednotliým přípravkům,

zejména jejich konstrukci, ýrobě a funkci. Tato pasáž je psána přehledně a je vhodně doplněna o

obrazové mateňá|y vlastní tvorby, což velice oceňuji.

V další kapitole se autor věnuje odzkoušení funkčnosti nawhovaného zařizent na konkrétrím

experimentu. le zde podrobně popsálra příprava vzorku včetně geometrie a způsobu měření

sledovaných veličin. Výsledné hodnoty z měření jsou prezentovárry pro každou jednotlivou

housenku tříwstvého svaru. Zminěnápasiň vyniká preci-aností zprac'ovini a svědčí o schopnosti

autora samostatné twirčí práce.

V závěru se autor věnuje vyhodnocení funkčnosti realizovaného pracoviště s konstatováním faktu,

že měřící zaÍizeru prokázalo během zkušebního experimentu svoji funkčnost a je tak moáré ho

aplikovat i pro další experimenty. Dale konstafuje' že shoda naměřených hodnot se simulačními

vypočty v programu Sysweld je velmi dobrá

Při obhajobě prosím o zodpovězení několika nasledujících otázek:

l. Jaké faktory mají největší vliv na ýsledné hodnoty napětí a deformací po svďovaní?

2. Na čem závisi tvar teplotního pole při svďovaní?

3. V jalcých oblastech |zevyužit numerické simulace svďování?

4. Hodnocení baka|ářské práce

Přeďožená bakalďská práce j e na vysoké urovni. obsďrová strarrka prác e je zajimavá, přehledně

a precizrě zpracovaná.
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