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Komentáře k diplomové práci:
Práce řeší aktuální problematiku laserového mikroobrábění polymerních materiálů při změně
technologických parametrů pro různá rozlišení DPI. Cílem bylo posouzení vlivu změny
technologických parametrů výkonu, posuvové rychlosti a hustoty drah DPI na výslednou
hloubku řezu a také promítnutí těchto změn do konečné ceny výrobku.
Literární studie podává velmi podrobný přehled nejen o fyzikální podstatě laserového záření,
dělení laserů, ale prezentuje i současné obráběcí možnosti technologických laserů včetně
některých aspektů konstrukce těchto zařízení. Závěr teoretické části práce je věnován
charakteristice a vlastnostem PMMA a PP, které byly vybrány pro experimentální obrábění.
Náplní praktické části byla aplikace těchto získaných teoretických poznatků do procesu
laserového mikroobrábění PMMA
a PP a následného
statistického vyhodnocení
naměřených hodnot a jejich ekonomického zhodnocení, čímž byly splněny všechny body
zadání.
Diplomant se řídil pokyny vedoucího práce a získané výsledky pravidelně konzultoval.
Zpracováním své DP ukázal, že umí prakticky využít výsledky studia na vysoké škole.
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