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Abstrakt: 

Tato práce řeší problematiku instrumentace dělené Hopkinsonovy tyče modifikované pro 

dynamická měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. Zaměřuje se na návrh  

a realizaci součástí souvisejících se samotným záznamem deformačních pulzů 

z tenzometrických snímačů (jednotka pro tenzometrická měření, napájecí jednotka, filtrace) až 

po součásti sloužící k řízení a synchronizaci experimentu (modul optických bran a trigger 

vysokorychlostní kamery). Součástí práce je také návrh softwarového řešení, s grafickým 

uživatelským rozhraním, umožňujícím nastavení parametrů záznamu měření, samotné 

zaznamenání měřených veličin a jejich uložení pro potřeby vyhodnocení experimentu. 

Použitelnost a spolehlivost implementovaného řešení pro rutinní experimenty 

instrumentovaného SHPB je potvrzena provedenými experimenty se vzorky auxetických 

struktur. Tyto experimenty se následně podařilo spolehlivě vyhodnotit. Výsledkem této práce 

je soubor technických řešení (hardwarových i softwarových) zlepšujících kvalitu a spolehlivost 

měřených dat a také zvyšující celkový komfort obsluhy instrumentovaného zařízení SHPB. 

 

Klíčová slova:  

SHPB, instrumentace, tenzometrie, LabView 
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Abstract: 

This thesis deals with problems of instrumentation of a Split Hopkinson Pressure Bar modified 

for dynamic testing of materials with low mechanical impedance. Aim of the thesis is focused 

on design and implementation of components related to the strain wave measurement based on 

strain gauges (i.e. tensometric measurement unit, power supply unit, filtration) and the 

components used for the control and synchronization of the experiment, such as module of laser 

trough-beam photoelectric sensor). Aside from design of hardware components, the thesis also 

deals with development of a control software with graphical user interference that allows 

selection of parameters of the dynamic tests and their storage for the evaluation of experiments. 

The applicability and reliability of the implemented solutions is assessed by SHPB experiments 

with samples of auxetic structures. It is shown that the experiments were reliably evaluated and 

that the presented set of hardware and software technical solutions improves the quality and 

reliability of the testing components, while increasing the overall comfort of operation of the 

SHPB instrumentation, too. 

 

Key words:  

SHPB, instrumentation, strain-gauge measurement, LabView 
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1. Úvod 

Pro celkový popis mechanických vlastností určitého materiálu nelze vycházet pouze z běžně 

používaných kvazi-statických testů, jako je zkouška tlakem, tahem či ohybem. Dynamické 

zatížení materiálu vytváří širokou škálu mechanických reakcí, které je třeba určit 

experimentálně. Názorným příkladem může být inteligentní plastelína, vykazující rozdílné 

mechanické vlastnosti vzhledem k rychlosti deformace. Při pomalé rychlosti deformace 

neklade větší odpor a vykazuje plastické vlastnosti, avšak při zvyšování rychlosti deformace 

přechází od tuhnutí až k tříštění. Závislost deformačního chování na rychlosti zatěžování 

vykazují i běžně používané materiály, což v případě neočekávaného dynamického zatížení 

součásti, ať již vlivem poruchy stroje, nebo kolizí s dalším tělesem, může mít vliv na kritické 

vlastnosti materiálu, jako je modul pružnosti, mez kluzu či mez pevnosti. Pro zjištění vlastností 

materiálu v celém spektru namáhání je tedy nutné použít dynamické zkoušky, jako je rázová 

zkouška pádem, Taylorův test či dělená Hopkinsonova tyč (dále jen SHPB, z angl. Split 

Hopkinson Pressure Bar). Data z těchto testů pak slouží mimo jiné pro stanovení parametrů 

konstitutivních rovnic, které komplexně popisují chování daného materiálu.  

Využití pak můžeme nalézt například v automobilovém a leteckém průmyslu. Významným 

problémem v letectví může být nasátí cizí součásti proudovým motorem, který pracuje za velmi 

vysokých rychlostí a dojde tak k šíření velmi silných rázů, vedoucích až destrukci motoru. 

Těmto a dalším nehodám lze zabránit použitím materiálů vhodných vlastností. 

V automobilovém odvětví jde nejčastěji o realizaci deformačních zón tak, aby při jejich rychlé 

deformaci pohltily co nejvíce energie a snížily tak výsledné síly působící na osádku vozidla. 

Dalším využitím může být balistická ochrana vojenských vozidel, pomocí absorbérů 

z auxetických struktur [1]. Auxetické struktury se vyznačují záporným Poissonovým číslem  

a díky tomu dokáží efektivně reagovat na šířící se deformaci ve struktuře. Výzkum auxetických 

struktur v současnosti probíhá také na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní  

a proto testování těchto struktur sloužilo jako ověřovací experiment předkládané práce.  

 

V rámci této práce byla řešena instrumentace SHPB pro potřeby měření materiálů s nízkou 

mechanickou impedancí. Instrumentace byla provedena na zařízení, kterým v současné době 

disponuje Ústav mechaniky a materiálů Fakulty dopravní a zahrnovala implementaci 

teoretických poznatků čerpaných z literatury a jejich aplikaci pro účely plánovaných měření. 

V rámci práce vznikla celá řada elektronických zařízení sloužících pro měření požadovaných 
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veličin. Práce dále zahrnovala tvorbu softwarového rozhraní pro automatický záznam dat, dle 

parametrů definovaných v součinnosti s prací kolegy Marcela Adorny, věnované jejich 

následnému zpracování a vyhodnocení.  

 

Práce je rozdělena do několika kapitol a je členěna následujícím způsobem: kapitola dva 

popisuje metodiku měření, shrnuje historický a současný vývoj a uvádí měřené veličiny a nutné 

korekce s nimi spojené. Třetí kapitola popisuje provedenou instrumentaci celého zařízení, 

návrh pomocných součástí, logiku zapojení jednotlivých funkčních celků a vyhodnocení 

měření. Ve čtvrté kapitole je uvedeno softwarové řešení pro vyčítání a záznam dat včetně 

grafického uživatelského rozhraní. Kapitola pět zahrnuje provedený ověřovací experiment. 

Kapitola šest je pak závěrem celé práce shrnující výsledky instrumentace. Hodnotí dosažené 

cíle vzhledem k provedeným měřením a uvádí směr, kterým se bude vývoj zařízení v blízké 

budoucnosti ubírat. Nedílnou součástí práce je i obrazová příloha obsahující podrobná schémata 

zapojení navržených a realizovaných řešení a podklady pro realizaci desek plošných spojů. 
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2. Metodika měření pomocí dělené Hopkinsonovy 

tlakové tyče 

2.1 Úvod 

SHPB je zařízení určené pro měření materiálových vlastností za vysokých rychlostí deformace. 

Umožňuje naměřit pracovní diagram materiálu a průběh rychlosti deformace ve vzorku. Měřicí 

zařízení se skládá ze dvou dlouhých tyčí zpravidla kruhového průřezu, mezi nimiž je umístěn 

měřený vzorek. Zařízení je schematicky znázorněno na obr. 1. V tyčích je nárazem projektilu 

urychleného vzduchovým dělem nebo jiným mechanismem vyvozen elastický napěťový pulz. 

Tento pulz se šíří první tzn. incidentní tyčí směrem ke vzorku, kde část pulzu projde do vzorku, 

čímž způsobí jeho deformaci a následně projde do druhé tzn. transmisní tyče. Část pulzu se na 

rozhraní incidentní tyče a vzorku odrazí zpět. Prošlé i odražené napěťové vlny jsou na obou 

tyčích měřeny pomocí tenzometrů [2].  

 

Obr. 1: Zjednodušené schéma dělené Hopkinsonovy tyče, převzato a upraveno z [3]. 

 

Materiál tyčí je volen tak, aby se jeho mechanická impedance co nejvíce blížila impedanci 

vzorku. Zvolený materiál musí také vykazovat dostatečnou mez kluzu, aby nedocházelo 

k plastické deformaci při šíření pulzů. Průměr tyčí nesmí být menší než průměr měřeného 

vzorku. Čela tyčí i vzorku musí být opracována tak, aby jejich plocha dosahovala maximální 

možné rovinatosti a byla vzájemně paralelní pro dosažení co nejlepšího kontaktu mezi čely pro 

průchod vlny s minimálním útlumem a odrazy na rozhraní tyčí. Díky významným modifikacím, 

kterými metoda prošla od jejího vzniku, hlavně v oblasti měřicí techniky, zpracování signálu  

a numerických metod, došlo ke zvýšení přesnosti a opakovatelnosti měření. Lze tak s vysokou 

přesností spolehlivě provádět experimenty při rychlosti řádově 103 s-1 [3]. 
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Za předpokladu, že nedojde k překročení hranice elastické deformace v tyčích, je možné 

z hodnot naměřených na tenzometrických snímačích spočítat hodnoty napětí a deformace 

v čase. Za předpokladu experimentu, ve kterém bylo dosaženo dynamické rovnováhy, lze 

napětí ve vzorku  vyjádřit dle práce H. Kolskyho [4] následujícím vztahem: 

 
, 

(2.1)

kde  je modul pružnosti transmisní tyče,  průřez transmisní tyče,  je průřez vzorku a  

je poměrná deformace měřená na transmisní tyči. Podélná deformace vzorku v závislosti na 

čase lze vyjádřit jako:

2
, 

(2.2)

kde  poměrná deformace měřená na incidentní tyči,  je délka vzorku před deformací  

a  je rychlost šíření elastické vlny. Integrací rovnice (2.2) dostaneme podélnou deformaci 

vzorku:

2
 

(2.3)

  

2.1.1 Historie Hopkinsonovy tlakové tyče 

V roce 1914 navrhl Bertram Hopkinson experiment [5], pro měření tlakové vlny šířící se 

ocelovou tyčí, přičemž jako zdroj pulzu sloužila vystřelená kulka nebo přiložená výbušnina. 

Sestava experimentu na obr. 2 obsahovala ocelovou tyč (A) zavěšenou na drátech a krátkou 

ocelovou tyč (B) magneticky přidrženou v kontaktu s čelem delší tyče.  
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Obr. 2: Bertram Hopkinsonův experiment pro měření tlakových vln, převzato a upraveno z [5]. 

 

Napěťový pulz je iniciován v tyči (A) kulkou či explozí 28 g střelné bavlny (E) ve vzdálenosti 

25 mm od čela tyče (C), což vytvoří tlakovou vlnu putující napříč tyčí. Kolmo k tyči je pak 

uchyceno záznamové zařízení (F), složené ze dvou stejně dlouhých ramen, jejichž konce jsou 

spojeny s perem spočívajícím na papíru. Tímto je docíleno záznamu pohybu tyče (A). Pokud je 

délka tyče (B) menší než polovina délky tlakové vlny v tyči (A) dojde k odražení tyčí opačným 

směrem způsobeným superpozicí vlny v tyčích při odrazu od zadního konce tyče (B). Pokud je 

délka tyče (B) rovna polovině délky tlakové vlny, nebo vlnové délky tlakové vlny, zůstane tyč 

A na místě a tyč (B) je urychlena směrem od tyče (A). K zachycení tyče (B) slouží balistické 

kyvadlo (D), které je také zavěšeno a osazeno stejným záznamovým zařízením pohybu jako  

u tyče (A). Měřením hybnosti tyče (B) zachycené v balistickém kyvadle (D) je možné spočítat 

trvání iniciačního pulzu a maximální tlak jím vyvolaný [5,6].  

V roce 1923 navázali na Hopkinsonovu práci Landon a Quinney [7]. Hlavními body jejich 

výzkumu byl vliv délky tyče na rozložení tlakové vlny, změna průměrného tlaku při oddalování 

nálože a změně průměru tyče. Dále sledovali maximální hodnoty tlaku vyvolané náloží střelné 

bavlny, vliv zkosení konce tyče na straně nálože a experimentovali s betonovými tyčemi  

V roce 1941 Dennison a Bancroft [8] vyřešili rovnice, které odvodil v roce 1876 Pochhammer  

a Love [9], popisující rychlost šíření podélné vlny ve válcových tyčích. Pochhammer také 

poukázal na disperzní chování deformační vlny. Ovšem k uplatnění jejich práce došlo až 
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s rozvojem počítačů a tím snadnějšího zpracování dat. V roce 1948 osadil R. M. Davis [10] 

incidentní tyč cylindrickými kondenzátorovými snímači a mohl tak měřit axiální i radiální 

výchylky tyče. Díky umístění snímače na konec tlakové tyče a tím eliminaci kratší tyče a měření 

její hybnosti, umožnil měření slabších tlakových pulzů a přesnější měření jejich periody, což 

umožnilo získání průběhu změny tlaku v čase.  

V roce 1949 došlo k nejzásadnější změně. H. Kolsky přidal druhou tlakovou tyč (transmisní), 

viz. obr. 3 se vzorkem měřeného materiálu umístěným mezi incidentní a transmisní tyčí. 

Odvodil vztahy pro výpočet napětí ve vzorku, jeho deformace a deformace závislé na čase, 

pomocí dat získaných z incidentní i transmisní tyče. Pro svá měření používal záznamovou 

metodu pomocí kondenzátorových snímačů, kterou popsal R. M. Davis. Ve své práci také uvedl 

zásadní problémy vyskytující se při měření materiálů za vysokých hodnot rychlosti deformace 

jako jsou setrvačné jevy ve vzorku. Stanovil, že vzorek musí být dostatečně tenký pro zanedbání 

jeho axiální setrvačnosti, pro jeho radiální setrvačnost pak platí že roste s druhou mocninou 

průměru. 

 

Obr. 3: Schéma dělené Hopkinsonovy tyče dle H. Kolskyho, převzato a upraveno z [4]. 

 
Kolského metoda využívající dvě měřící tyče, se stala velice úspěšnou a preferovanou metodou, 

pro testování materiálů za vysokých rychlostí deformace, a to díky své robustnosti a přesnosti. 

Díky použití dvou tyčí namísto Hopkinsonovy jedné je tento typ sestavy znám pod názvem 

dělená Hopkinsonova tyč. Tato sestava je s obměnami nejčastěji používána dodnes. 
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Jako první k měření deformačních vlny použil tenzometrické snímače, sestrojené poprvé roku 

1938, Krafft et al. (1954) [11]. Nahradil tak dosud používané kondenzátorové mikrofonní 

snímače. Použití tenzometrů se stalo standardní technikou pro měření na SHPB. Dále vyřešil 

problém s komplikovaným využitím výbušniny pro tvorbu deformačního pulzu, jelikož tato 

metoda nepřinášela zcela reprodukovatelné výsledky, realizoval náhradu v podobě 

vzduchového děla s projektilem (impaktorem). Dosáhl tak opakovatelných výsledků s menším 

úsilím. Použití projektilu mimo jiné generuje obdélníkový tvar deformačního pulzu, který je 

pro tento typ testů vyhovující [6]. Schéma SHPB dle J.M. Kraffta je zobrazeno na obr. 4.   

 

Obr. 4: Schéma dělené Hopkinsonovy tyče dle J.M. Kraffta, převzato a upraveno z [11]. 

 

Další významnou práci na experimentech SHPB, po inovacích v 60. letech, provedl Hauser  

et al. [12] v letech 1961-1970, kdy se věnoval statickému a dynamickému zatěžování měkkých 

ocelí za vysokých teplot a teorii šíření deformačních vln [13,14]. Ve stejné době se Hunter  

a Davies věnovali testování polymerních materiálů jako je polyethylen, guma a další [15].  

V dalších letech zůstávaly jako hlavním měřícím elementem tenzometrické snímače díky 

konzistentnosti měřených dat a vysoké přesnosti. Při stále se zvyšující výpočetní kapacitě 

počítačů a tím možnosti získávat větší množství přesnějších dat, věnovali vědecké týmy více 

pozornosti datové analýze a zpracování signálu. Pozornost byla také věnována vlastnostem 

měřících tyčí, vlivu geometrie vzorku a numerickým simulacím [16, 17]. Kolem roku 1983 se 

řada vědeckých pracovníků stejně jako Follansbee a Fraz [18] věnovala disperzním korekčním 

technikám určujícím přesněji tvar pulzu ve chvíli nárazu do vzorku. V současné době se 

používají korekční metody založené na experimentální analýze šíření elastické vlny v tyčích 

[19]. 
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2.1.2 Alternativní metody pro dynamická měření 

 

Taylorův test  

Alternativní metodou pro stanovení mechanických vlastností materiálu za vysokých rychlostí 

deformace je Taylorův test. Tento test spočívá v urychlení rovně zakončeného plného válce 

z testovaného materiálu proti tuhé překážce. V důsledku nárazu dojde ke zkrácení a deformaci 

válcového vzorku. Z délky původního vzorku a délky nedeformované části po provedení testu 

lze pro tabulkové typy vzorků stanovit dynamickou mez kluzu. Během dopadu jsou na rozhraní 

vzorku a překážky generovány kompresní deformační vlny šířící se napříč vzorkem. Pokud je 

dopadová rychlost vzorku dostatečně vysoká generuje se jak elastická, tak plastická vlna. Díky 

vyššímu modulu pružnosti v elastické zóně deformace, je rychlost šíření elastické deformační 

vlny vyšší než plastické vlny. Elastická vlna se šíří materiálem a je následována plastickou 

vlnou s výrazně nižší rychlostí. Na konci vzorku dojde k odrazu elastické vlny, která se poté 

šíří vzorkem opačným směrem. Při interakci odražené elastické vlny a původní plastické vlny 

dojde k rozptýlení energie a tím zastavení šíření plastické vlny [20]. Při Taylorově testu lze 

dosáhnout rychlosti deformace až 104 s-1 při relativně nízkém urychlení vzorku. Nejčastěji je 

tento test využíván jako ověřovací experiment, kdy je porovnávána geometrie vzorku po testu 

s počítačovým modelem pro ověření schopnosti modelu stanovit průběh a rychlost deformace. 

 

Padostroj 

Padostroj (z angl. Drop tower) je zařízení umožňující provádět testy pro měření odezvy 

materiálových struktur za nízkých a středně velkých nárazových energií. Princip zařízení 

spočívá ve využití gravitačního zrychlení jako zdroje energie pro urychlení vertikálně 

posuvného závaží, které je mechanicky vyzvednuto do požadované výšky. Závaží je poté 

uvolněno a pomocí vodicích kolejnic nasměrováno na vzorek umístěný ve spodní části. 

Velikost dopadové rychlosti lze regulovat výškou vytažení závaží až po maximum dané 

konstrukcí zařízení. Instrumentovaný padostroj může být osazen senzory pro měření akcelerace 

(akcelerometry) a reakčních sil (impaktní siloměry) při nárazu. Dále senzory realizující spoušť 

záznamových zařízení (optické brány, indukční snímače atd.) a rychloběžnými kamerami pro 

záznam deformace vzorku pro inspekci správného průběhu experimentu či pozdější DIC 

analýzu. Realizace padostroje je cenově přijatelnější a technicky jednodušší, než SHPB ovšem 
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je omezena výrazně nižšími dopadovými rychlostmi (jednotky ms-1). Na obr. 5 je zobrazen 

instrumentovaný padostroj umístěný na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT 

s instalovanou rychloběžnou kamerou.   

 

Obr. 5: Padostroj vyvinutý na Ústavu mechaniky a materiálů.  

 

2.1.3 Současný vývoj měření pomocí SHPB 

Společným znakem současného výzkumu, nezávisle na použitém zkoumaném materiálu  

a měřících aparatur, je snaha využít možnosti počítačových simulací a vytvářet tak odpovídající 

modely testovaných materiálů. Nejčastěji je pro tyto účely použita metoda konečných prvků 

(dále jen FEM z angl. Finite Element Method). Díky větší dostupnosti a výkonnosti 

rychloběžných kamer je také více využíváno metod digitální korelace obrazu (dále jen DIC 

z angl. Digital Image Correlation) pro přímé sledování deformace vzorku [21]. Jednotlivá 

vědecká pracoviště také inovují měřící zařízení v závislosti na měřených materiálech  

a strukturách, jejichž množství roste také díky rozvoji 3D tisku například metodou selektivního 

spékání laserem (dále jen SLS z angl. Selective Laser Sintering). Jedním ze směrů, kterým se 

ubírá dnešní výzkum využívající SHPB, je testování porézních struktur s pravidelnou či 
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nepravidelnou vnitřní strukturou. [22,23,24]. Tento výzkum probíhá i na Ústavu mechaniky  

a materiálů Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kde již proběhla řada úspěšných měření 

auxetických struktur [25]. Problematikou testování porézních materiálů a zkoumání 

mechanismů jejich porušení se zabývá mnoho autorů. Shrnutí základních výsledků těchto prací 

je uvedeno např. v práci autorů G.W. Ma, Z.Q. Ye et al. [26]. 

 

2.2 Vyhodnocení průběhu deformace pomocí DIC 

Jak uvádí část 2.1.3, je stále více využíváno metod DIC pro přímé sledování deformace vzorku 

během jeho deformace. Princip této metody spočívá v použití rychloběžné kamery umožňující 

pořízení obrazového záznamu deformované struktury vzorku v průběhu experimentu s vysokou 

snímkovací frekvencí (dále jen fps z angl. Frames Per Second) a následnou analýzou určující 

pohyb vyznačených obrazových bodů (navázaných na strukturu vzorku) mezi po sobě jdoucími 

snímky. Na základě znalosti pohybu vhodně zvolených bodů lze vyhodnotit celkovou 

deformaci vzorku v celé jeho ploše. Jelikož se jedná o dvoudimenzionální metodu, je nutné, 

aby osa snímacího zařízení tvořila normálu ke snímané ploše, a předešlo se tím zkreslení 

výsledků, nebo úplné ztrátě korelace a tím možnosti vyhodnocení. Korelační proces začíná 

definováním polohy a rozměru korelační mřížky, představující množinu pixelů, u nichž je 

vyhodnocováno posunutí. K nalezení konkrétních pixelů jsou použity tzv. subsety, což jsou 

čtvercová pole o rozměrech (2M +1) x (2M + 1), kde M je polovina šířky subsetu, se středem 

ve sledovaném pixelu. Takovéto pole je již nezaměnitelné, a lze tak určit přesnou polohu 

sledovaného pixelu. Z hlediska rychlosti výpočtu je také vhodné definovat oblast hledání, jež 

je určena jako okolí každého referenčního subsetu, ve kterém je subset na následujícím snímku 

hledán.  Výše popsaná problematika je ilustrována na obr. 6 na případu stochastického 

černobílého vzoru. 
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Obr. 6:  DIC – sledované pixely (červeně), subsety (žlutě), oblast hledání (modře). 

   

2.3 Popis zkušebního zařízení a jednotlivých funkčních části 

Zkušební zařízení SHPB, kterému se věnuje tato práce je umístěno na Ústavu mechaniky  

a materiálů Fakulty dopravní. Základními prvky jsou kompresor k natlakování vzdušníku, 

hlaveň urychlující impaktor, měřící tyče (mezi nimiž je umístěn vzorek) a tlumič. Vzduchové 

dělo pro urychlení impaktoru je realizováno vzdušníkem o objemu 20 l dimenzovaného na 

maximální provozní tlak 16 barů. Uvolnění natlakovaného vzduchu obstarává magnetický 

ventil s krátkým časem otevření, navazující na ocelovou hlaveň délky 2500 mm. V koncové 

části hlavně je také umístěna dvojice optických bran pro měření rychlosti impaktoru. Průměr 

impaktoru, incidentní i transmisní tyče je v současné konfiguraci 20 mm. Materiál tyčí 

(zpravidla hliníková slitina EN-AW-7075 nebo PMMA) se liší dle testovaného materiálu, což 

ovšem nemá vliv na realizovanou instrumentaci. Incidentní i transmisní tyč jsou délky  

1600 mm a jejich souosý pohyb s přesností 1 mm m-1 zajišťuje osm polymerních kluzných 

pouzder uložených v domkách z hliníkové slitiny. Incidentní i transmisní tyč je osazena 

tenzometry pro měření deformačních vln. V koncové části sestavy je umístěn tlumič, pro 

pohlcení zbytkové kinetické energie experimentu. Součástí zařízení je obvykle i rychloběžná 

kamera zaznamenávající průběh deformace vzorku. Schematicky je celá soustava znázorněna 

na obr. 7, kde jsou vyznačeny i jednotlivé funkční prvky. Na obr. 8 je pak zobrazeno zařízení 

umístěné na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT. 
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Obr. 7: Schéma sestavy SHPB s popisem funkčních částí. 

  

 

Obr. 8: Sestava SHPB na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT. 
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2.3.1 Postup měření 

Nejprve je impaktor umístěn do výchozí pozice v hlavni (nejblíže vzdušníku). Následuje 

vložení vzorku mezi incidentní a transmisní tyč. Pomocí kompresoru je natlakován vzdušník 

na požadovanou hodnotu. Při výstřelu (otevření rychlého ventilu) dojde k urychlení impaktoru 

a následnému nárazu do incidentní tyče, čímž je generován deformační pulz v incidentní tyči. 

Průběh pulzu je zaznamenán na incidentní i transmisní tyči pomocí tenzometrických snímačů 

a uložen pro pozdější analýzu. Následnou analýzou měřených deformačních pulzů je získán 

průběh sil na rozhraní vzorku a měřicích tyčí. Dalším zpracováním naměřených pulzů lze dostat 

závislosti deformace na napětí případně poměrné rychlosti deformace na deformaci. 

 

2.4 Tenzometrická měření 

2.4.1 Princip tenzometrického snímače 

Odporový tenzometr je nejpoužívanějším typem tenzometru. Princip odporového tenzometru 

spočívá ve změně elektrického odporu vodiče při jeho mechanickém namáhání. Vztah mezi 

relativní změnou odporu ∆  /  a relativním prodloužením ∆  /  je dán vztahem:  

∆ ∆
 

kde  je konstanta citlivosti tenzometru [29]. Hodnota  nabývá pro fóliové tenzometry 

přibližně hodnoty 2. Dalším faktorem je rozměr aktivní části tenzometru (mřížky). Pomocí 

tenzometrů s kratší mřížkou lze měřit vyšší frekvence ovšem na úkor jejich složitější instalace. 

Velikost mřížky tenzometru má také vliv na maximální velikost měřitelné deformace, která 

roste s délkou mřížky. Jak je vidět tyto dva parametry jsou protichůdné, neexistuje tedy obecně 

ideální tenzometr. Na obr. 9 je zobrazeno rozložení deformace tenzometru, z něhož je vidět, že 

s rostoucí délkou tenzometru je měřená hodnota deformace více průměrována. 

 

(2.4) 
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Obr. 9: Rozložení deformace tenzometru, upraveno a převzato z [3]. 

 

Maximum deformace se nachází ve středu tenzometru a průměrnou deformaci  dostaneme 

integrací průběhu dle:  

cos	 2 . 

Pro funkci cos s amplitudou např. 1, bude naměřená deformace rovna,  

sin	
	, 

kde  je délka tenzometru,  je frekvence a  rychlost vlny [2]. 

Mimo standartně užívané fóliové tenzometry jsou dnes využívány i tenzometry polovodičové. 

Tyto tenzometry jsou vyráběné z křemíku ve tvaru tyčinek s vhodnou krystalografickou 

orientací jejich podélné měřicí osy dotovaného nejčastěji bórem nebo hliníkem. Změna odporu 

polovodičových tenzometrů vzhledem k deformaci zkoumaného tělesa  je popsána vztahem 

[27]: 

Δ
 

kde C  a  jsou konstanty daného tenzometru. Hodnota   nabývá hodnot řádově -120 až 250 

a  se v závislosti od výrobního procesu hodnot 3 000-10 000. 

 

 

Maximální deformace 

Průměrná deformace 

Podélný směr 

(2.5) 

(2.6) 

(2.14) 
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Nelineární závislost změny elektrického odporu na deformaci dle vztahu 2.14 je ilustrována na 

obr. 10. 

  

 

Obr. 10: Ukázka nelineární závislosti změny elektrického odporu na deformaci polovodičových tenzometrů. 

 

2.4.2 Vlastnosti tenzometrů 

Při výběru vhodného typu tenzometru pro danou aplikaci je nutné zohlednit více parametrů. 

Výrazně rozdílné parametry vykazují fóliové a polovodičové tenzometry. Výhody a nevýhody 

polovodičových tenzometrů pro využití v aplikaci SHPB jsou shrnuty následujícím seznamem, 

setříděném dle důležitosti [28, 29]: 

 

 Vysoká citlivost, F faktor až 250. 

 Velmi malá hystereze křemíkových polovodičů ±0.05 %, která je definována jako 

největší odchylka výstupního signálu při stejné zatěžovací síle během zatěžovacího  

a odlehčovacího cyklu mezi nulovou a nominální hodnotou zatěžující síly. 

 Polovodičový tenzometr dovoluje vyšší frekvenční odezvu až 1 MHz. 
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 Výrazně menší rozsah měřitelných deformací (přibližně ± 2 500 µε), na rozdíl od 

fóliových tenzometrů, které jsou schopné měřit násobně větší deformaci  

(přibližně ± 50 000 µε). 

 Nelineární závislost odporu na deformaci vyžadující následnou korekci naměřených 

dat (viz. část 2.8.3). 

 Náročnější manipulace a instalace na zaoblené povrchy vzhledem ke křehkosti 

polovodičů. 

 Kratší životnost vzhledem k počtu provedených deformačních cyklů. 

 Vyšší citlivost na změny teploty. 

Důležitým parametrem je také hodnota budicího napětí. Při jeho zvyšování roste i napětí 

výstupní, což zlepšuje poměr signál-šum. Maximální velikost budicího napětí je limitována 

zahříváním tenzometru v důsledku procházejícího proudu a pro daný typ tenzometru je vždy 

uváděna výrobcem. Velikost výstupního napětí (zesílení) lze ovlivnit způsobem zapojení 

tenzometrů a zvoleným typem (fóliový, polovodičový).  

 

2.4.3 Wheatstoneův můstek 

Jelikož je změna odporu tenzometru při měřených deformacích příliš malá pro přímé měření, 

využívá se zapojení do můstku, kde není přímo měřena změna odporu tenzometru, ale 

v souvislosti s ním vzniklé napěťové nevyvážení můstku. Existuje řada možných můstkových 

zapojení, z nichž nejčastěji používané je tzv. Wheatstoneův můstek. Jeho zapojení je na  

obr. 11. Pokud bude docházet ke změnám odporů řádově do 1 % platí pro napětí  na 

výstupních svorkách můstku následující:  

1
4
∙
∆ ∆ ∆ ∆

	, 

kde  je budicí napětí můstku,	  jsou jednotlivé aktivní tenzometry či pevné rezistory 

(∆ 	je poté nulové). Při zapojení je nutné dodržet, aby změna odporu  a  ubírala jedním 

směrem a  a  směrem opačným. Pokud jsou tyto podmínky splněny je citlivost můstku 

největší a hovoříme tak o plném (celém) mostu [30]. Pro aplikace, kde není možné nebo účelné 

instalovat tenzometry do plného mostu (čtyři aktivní tenzometry), je dvojce tenzometrů 

nahrazena odpovídajícími rezistory. Pokud takto nahradíme dva tenzometry mluvíme o 

(2.7) 
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polovičním mostu (dva aktivní tenzometry/ dva pevné rezistory) a v případě nahrazení třech 

tenzometrů o mostu čtvrtinovém (jeden aktivní tenzometr/ tři pevné rezistory). Princip měření 

spočívá v připojení napětí na odporový můstek a jeho vyvážení tak, aby na výstupních svorkách 

 bylo napětí blížící se nule. Každá výchylka od takto nastaveného napětí je způsobena 

deformací tenzometrů. 

 

Obr. 11:  Schéma Wheatstoneova můstku. 

 

Obecný vztah pro přepočet měřeného napětí na deformaci tenzometru je popsán rovnicí: 

4

0

		, 

kde B tzv. bridge faktor zohledňující fyzickou konfiguraci tenzometrů na měřeném objektu,  

G je zesílení zesilovače. Přehled konfigurací tenzometrických snímačů na měřeném objektu 

využitelných pro experimenty SHPB v rámci této práce i s odpovídajícím  faktorem ilustruje 

obr. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

(2.8) 
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											 		 1																																	 		 2																													 		 2 1  

Obr. 12: Přehled používaných můstkových konfigurací v aplikaci s odpovídajícím B faktorem. 

 

2.5 Vstupní hodnoty experimentu 

2.5.1 Rychlost impaktoru 

Rychlost impaktoru je přímo ovlivněna výchozím tlakem ve vzdušníku. Závislost rychlosti 

impaktoru na použitém tlaku nelze obecně vyjádřit a je tedy nutné provést kalibraci pro každou 

délku a materiál impaktoru zvlášť.  

Rychlost impaktoru je určujícím faktorem rychlosti deformace vzorku. Generované deformační 

vlny jsou detekovány tenzometrickými snímači umístěnými na incidentní a transmisní tyči. 

Pokud jsou impaktor a incidentní tyč vyrobeny ze stejného materiálu o hustotě ρ a mají shodný 

průměr, je napěťový pulz v incidentní tyči  ve vztahu s rychlostí impaktoru  dle	 31 : 	

1
2

 

Amplituda deformačního pulzu v incidentní tyči 	je	ve	vztahu	s	rychlostí	impaktoru	dle:  
 

2
 

(2.9) 

(2.10) 

  Čtvrt-můstek                            Poloviční můstek                          Plný můstek 
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2.5.2 Parametry impaktoru a měřicích tyčí 

Pro impaktor a incidentní tyč vyrobenou ze stejného materiálu při teoretické nulové disperzi, 

definuje délka impaktoru trvání deformačního pulzu dle vztahu [2],  

  
2
	, 

 
kde  je délka impaktoru,  rychlost šíření vlny v impaktoru. Prodloužením délky impaktoru 

můžeme také zvyšovat poměrnou deformaci vzorku, bez navyšování rychlosti impaktoru, a to 

v možných případech, kdy zvýšení rychlosti nedovoluje limit soustavy způsobený například 

výkonem vzduchového děla.  

Délky tyčí je nutné dimenzovat tak, aby nedocházelo k interferenci odražených vln. Ve většině 

případů instrumentace SHPB jsou tenzometry umístěny v polovině měřicích tyčí. Pokud 

nedochází k výrazné disperzi, platí pro toto rozložení podmínka, že incidentní tyč musí být 

minimálně dvojnásobné délky, než je délka impaktoru, což je odvozeno například v pracích  

T. Nicholas [21] a B. P. Hugues [31].  

Materiál tyčí je volen tak, aby se jeho mechanická impedance co nejvíce blížila impedanci 

vzorku. Pokud se impedance liší, je nutné provést řadu kalibrací a korekčních metod. Zvolený 

materiál musí také vykazovat dostatečnou mez kluzu, aby nedocházelo k plastické deformaci 

při šíření pulzů.  

 

2.5.3 Umístění tenzometru 

Pro umístění tenzometrů dle schématu na obr. 7 na incidentní i transmisní tyči platí, že 

tenzometr na incidentní tyči je určen pro měření incidentního a odraženého pulzu a tenzometr 

na transmisní tyči pro měření pulzu prošlého. Jako nástroj pro zjištění vhodné polohy 

tenzometrických snímačů je možné využít Lagrangeův X-t diagram [2]. Tento diagram, obr. 13 

znázorňuje pozici jednotlivých pulzů v čase napříč měřícím zařízením. 

 

(2.11) 
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Obr. 13: Lagrangeův X-t diagram. 

 

V počátku diagramu je umístěna volná hrana impaktoru. Modrá čárkovaná čára značí čelo 

incidentní tyče. Žluté čáry značí umístění tenzometrů. Šikmé černé čáry potom šíření 

deformační vlny v čase. Vodorovná červená čárá určuje nutný odstup daný délkou 

deformačního pulzu. Je nutné dodržet dostatečnou vzdálenost tenzometru od vzorku tak, aby 

nedošlo k překrytí procházející a odražené vlny. V případě umístění tenzometrů v příliš velké 

vzdálenosti dochází k disperzi a zkreslení signálu. V praxi je umístění tenzometrů také značně 

limitováno omezeními danými konstrukcí zařízení. V případě současné konfigurace 

instrumentovaného zařízení jsou tenzometry umístěny v polovině obou tyčí a to 800 mm od 

okraje. 

 

2.5.4 Prvky pro záznam signálu 

Měření a záznam dat vyžaduje zařízení s dostatečně vysokou vzorkovací frekvencí (dle 

Shannonova teorému musí být minimálně dvojnásobná než nejvyšší harmonické složky 

vzorkovaného signálu), tak aby bylo možné deformaci pulzu věrně popsat. Pro běžná měření je 

vyžadována vzorkovací frekvence alespoň 1 MHz a šířka pásma min. 100 kHz [32]. 
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Malá citlivost převážně fóliových tenzometrů často vyžaduje předřazení zesilovacího prvku 

před vzorkovací zařízení (A/D převodník). Obecně volíme zesilovače s co nejmenším šumem, 

s cílem minimalizovat zkreslení výsledku zhoršením poměru signál-šum.  

 

2.6 Teorie korekci na naměřených datech 

2.6.1 Šíření deformačních vln 

Při dopadu impaktoru na incidentní tyč, je na jejich rozhraní generován tlakový pulz šířící se 

oběma tyčemi. Jakmile tlakový pulz dosáhne volného konce impaktoru je odražen jako tahový 

a šíří se směrem k incidentní tyči. Po dosažení rozhraní s incidentní tyčí dochází k oddělení 

obou tyčí což má za následek přerušení generování tlakového pulzu v incidentní tyči. Délka 

generovaného tlakového pulzu v incidentní tyči je tedy rovna dvojnásobku délky impaktoru. 

Tato skutečnost je ilustrována graficky na obr. 14 [33]. 

 

Obr. 14: Schéma šíření napětí na rozhraní dvou tyčí. 

 

 



33 

 

Jakmile generovaný pulz dorazí na konec incidentní tyče dochází k odrazu, jehož povaha je 

dána okrajovými podmínkami jako jsou, fixní konec, volný konec a spojení s jinou tyčí.  

Pro případ volného konce platí, že výsledné napětí na konci tyče musí být vždy nulové. Tlaková 

napěťová vlna je na volném konci odražena jako tahová a obráceně. U deformace dochází na 

konci tyče k efektu zdvojnásobení velikosti deformace, přičemž je zachována její orientace. 

 

2.6.2 Disperze deformační vlny 

Deformační pulz generovaný v tyčích je složen z mnoha frekvenčních složek, které mají 

v daném materiálu rozdílnou rychlost šíření. Tato skutečnost vede k disperzi pulzu napříč 

tyčemi, jak poprvé zmiňuje Pochhammer [9]. Vzhledem k umístění tenzometrů v polovině 

incidentní i transmisní tyče dojde mezi měřícím bodem a vzorkem k nezanedbatelné disperzi 

pulzu, jak ilustruje obr. 15. 

 

Obr. 15: Ukázka disperze signálu na lichoběžníkovém pulzu, upraveno a převzato z [33]. 

 

 Ke správnému určení pulzu na rozhraní incidentní tyče a vzorku je nutné provést korekci 

měřeného pulzu na disperzi. Toho je docíleno transformací signálu z časové do frekvenční 

oblasti a následným fázovým posunem jednotlivých frekvenčních složek adekvátně k časové 

disperzi. Takto upravený signál je transformován zpět do časové oblasti. Pulz lze definovat 

superpozicí jednotlivých frekvenčních složek jako,

Čas [µs] 

A
m

pl
itu

da
 [V

] 

Bez disperze 
Disperze 
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1
cos 2 ∙ sin 2 ∙  

(2.13)

Kde N je počet datových bodů a k nim náležící hodnoty frekvence f, časového indexu n a času 

t. Konstanty  a  zastupují reálnou a imaginární složku amplitudy signálu. Pro korekci 

signálu je nutné fázově posunout jednotlivé frekvenční složky. Toho je možné dosáhnout 

následnou úpravou rovnice 2.5,

  

∑ cos 2 ∙ sin 2 ∙             (2.14) 

 

2 ∙ ∙ 2 ∙ ∙ ∙                        (2.15) 

 

kde  fázové zpoždění vyšších frekvencí pulzu přicházejícího od rozhraní vzorku a incidentní 

tyče.  je rychlost šíření vlny o nekonečné vlnové délce a  jsou jednotlivé rychlosti šíření 

vln o vlnových délkách získaných pomocí Fourierovi transformace.   je vlnová délka 

definována jako ⁄  a  je vzdálenost, kterou vlna urazila před její detekcí. Provedení korekce 

na disperzi je nutné převážně u větších vzdáleností měřícího bodu od rozhraní vzorek-incidentní 

tyč a v případech kdy jsou tyče zhotoveny z viskoelastických materiálů (například z PMMA). 

V případě nevhodně provedené korekce může dojít ke změně průběhu signálu a tím snížení 

korektnosti měření. 

 

2.6.3 Korekce fóliových tenzometrů  

 

Měření, při kterých dochází k větším deformacím tenzometru, jsou negativně ovlivněna 

chybami způsobenými odchylkou od lineární závislosti deformace na změně napětí. Korekci 

této nelinearity je možné provést vhodným vztahem odpovídajícím použitému můstkovému 

zapojení. Přehled vztahů pro výpočet deformace  a následné korekce u tří základních typů 

můstkového zapojení je shrnutý v tab. 1. Parametr ν je Poissonovo číslo. 
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Typ zapojení   

Čtvrt můstek 

(viz. obr. 12a)  

Deformace 
4

 

Korekce 
2

2
 

Poloviční můstek 

(viz. obr. 12b)   

Deformace 
2

 

Korekce 
4

4
 

Plný můstek  

(viz. obr. 12c)   

Deformace 
1

2 1
4

 

Korekce 1
4

4 1 1
 

 

Tab.  1: Výpočet deformace a korekce pro fóliové tenzometry u základních typů můstkového zapojení 
používaných v aplikaci SHPB. 

 

2.6.4 Korekce polovodičových tenzometrů  

V důsledku nelinearity polovodičových tenzometrů (viz. část 2.4.1) je nutné rozšířit vztahy, 

popisující přepočet měřeného napětí na můstku na skutečnou deformaci tenzometru, o zahrnutí 

této nelinearity. Přehled vztahů pro výpočet deformace a následné korekce u tří základních typů 

můstkového zapojení je shrnutý v tab. 2. 
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Schéma zapojení   

Čtvrt můstek 

(viz. obr. 12a) 

Deformace 
16

2
 

Korekce 
2

2
 

Poloviční můstek 

(viz. obr. 12b) 

Deformace 
8

2
 

Korekce 
4

4
 

Plný můstek 

(viz. obr. 12c) 

Deformace 
1 1 8 1

2 1
 

Korekce 
4

1 1 4 1
 

 

Tab.  2: Výpočet deformace a korekce pro polovodičové tenzometry u základních typů můstkového zapojení. 

 

2.6.5 Filtrace signálu z tenzometrů 

Signály z tenzometrických snímačů jsou ovlivněny elektrickým šumem. Částečné řešení 

umožňuje úprava měřicího zařízení viz. část 3.5.6. Další možností je aplikování vhodného filtru 

na surová naměřená data. Vhodným filtrem může být například běžně používaný Butterworthův 

filtr, vyznačující se plochou amplitudovou charakteristikou v propustném pásmu a malým 

fázovým zkreslením. 
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2.6.6 Pulse-shaping 

Technika tvarování pulzu tzv. pulshe-shaping spočívá v umístění vhodného materiálu (pulse-

shaperu) mezi incidentní tyč a impaktor. Principem je tvarování deformační vlny plastickou 

deformací pulse-shaperu. Díky této plastické deformaci lze odfiltrovat nežádoucí vysoké 

frekvence, které jsou nejvíce zatíženy disperzním chováním. Snižuje také strmost náběhu 

deformační vlny, což umožňuje vhodnější reakci vzorku na příchod deformačního pulzu a tím 

menší vliv tzv. ramp-in efektu, který udává vliv zpoždění odezvy vzorku na deformaci vlivem 

setrvačnosti vzorku mezi tyčemi a je závislý od rychlosti šíření vlny ve vzorku. Tato technika 

tvarování pulzu byla poprvé představena při testování keramických vzorků, kdy docházelo 

k porušení vzorku před dosažením napěťového rovnovážného stavu. Použití tvarovaného pulzu 

tento problém vyřešilo. Ačkoli technika tvarovaného pulzu obecně snižuje dosažitelnou 

rychlost deformace vzorku, umožňuje dosáhnout konstantní rychlost zatěžování. Oba tyto 

parametry lze ovlivnit vhodným výběrem materiálu pulse-shaperu, jeho geometrií, délkou 

impaktoru a jeho rychlostí.  
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3. Instrumentace  

3.1 Úvod  

V této kapitole je podrobně popsána stěžejní část předkládané práce, a to tvorba hardwarových 

řešení umožňujících měření a záznam sledovaných veličin, v rámci prováděných experimentů 

SHPB na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní. Jako první bylo realizováno 

konstrukční řešení pro umístění optických bran, které slouží jako spouštěč záznamu dat a také 

umožňují stanovit rychlost impaktoru. Pro zapojení optických bran byla navrhnuta  

a realizována řídící jednotka nutná k přizpůsobení úrovně signálu pro obvody A/D převodníku 

digitalizační měřicí karty. Tato jednotka také disponuje samostatným výstupem sloužícím pro 

spuštění záznamu rychloběžné kamery. Samostatnou kapitolou bylo celkové řešení 

tenzometrického měření zahrnující metodiku instalace tenzometrů, tvorbu vhodného hardwaru 

a opatření pro redukci elektrického šumu. Jelikož jsou pro měření používány různé typy 

tenzometrů o rozdílném ohmickém odporu, je měřicí jednotka navržena na principu modulů, 

jejichž snadná výměna umožňuje použití rozdílných typů tenzometrů. Dalším krokem bylo 

nahrazení nevyhovujícího laboratorního zdroje napětí, z důvodu zvlnění signálu, vhodnějším 

zdrojem na bázi bateriových článků. Realizovaná napájecí jednotka zprostředkovává stabilní 

stejnosměrné napětí pro každý měřící bod zvlášť se sníženým zvlněním signálu oproti 

laboratornímu zdroji. Navržená a realizovaná řešení byla začleněna do původní infrastruktury 

SHPB zařízení a celková funkčnost byla ověřena za pomoci experimentálních zkoušek (více 

v kapitole 5), které potvrdily jejich plnou funkčnost a schopnost použití v rutinních 

experimentech SHPB. 
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3.2 Blokové schéma instrumentovaného SHPB 

Blokové schéma na obr. 16 ilustruje jednotlivé dílčí části instrumentovaného SHPB a jejich 

vazby. Jako zdroj elektrické energie pro jednotlivé prvky SHPB slouží elektrický rozvaděč, 

podrobně popsaný v části 3.3. Základní ovládací prvky tvoří tři panely (vyznačeny červeně), 

kterými lze řídit napájení a ovládat vypouštěcí a odpalovací ventil. Funkční bloky realizované 

v rámci předkládané práce jsou ve schématu vyznačeny zeleně. O funkci optických bran  

a spoušť rychloběžné kamery se stará první z nich, tj. modul optických bran (podrobněji popsán 

v části 3.4). Tenzometrická jednotka zprostředkovává zapojení tenzometrů do volitelných 

můstků a je detailně popsána v části 3.5.4. Jako zdroj stejnosměrného napětí pro tenzometrická 

měření slouží napájecí jednotka popsána v části 3.5.5. Signály z tenzometrické jednotky jsou 

před vstupem do měřicí karty zesíleny aktivním diferenciálním zesilovačem (EL-LNA-2, Elsys 

AG, Švýcarsko) o zesílení 10x (šířka pásma 20 MHz) nebo 100x (šířka pásma 15MHz). 

Zesílený analogový signál je přiveden na vstup 16-bitového A/D převodníku (PCI-9826H, 

ADLINK Technology, Inc., Taiwan), s maximální vzorkovací frekvencí 20 MHz a maximální 

délkou záznamu 65 536 hodnot na kanál.    

        

Obr. 16: Blokové schéma SHPB. 
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3.3 Elektroinstalace SHPB  

Napájení jednotlivých částí SHPB je řešeno centrálním rozvaděčem umístěným u vzdušníku 

zařízení. Stávající elektroinstalace byla v rámci instrumentace modifikována do stavu 

popsaného níže. Logiku elektroinstalace znázorňuje blokové schéma na obr. 17. Pomocí 

ovladače napájení s příslušným bezpečnostním klíčem je rozvaděč připojen k síťovému napětí. 

Pokud je tak učiněno, je tento stav signalizován zelenou signálkou. Přes ochranný jistič na  

13 A je připojena zásuvka pro kompresor. Na následující jistič 6 A je přiveden transformátor 

na 24 a 12 V, z nichž je napájen modul optických bran, odpalovací ventil, senzor tlaku, 

vypouštěcí ventil a bezpečnostní světla. Pokud vzroste tlak ve vzdušníku nad hodnotu 1 bar 

jsou automaticky rozsvíceny zelené výstražné majáky. Umístění majáků je znázorněno na  

obr. 18. Snížení tlaku umožňuje ovladač vypouštění s oranžovou signálkou svítící v případě 

uzavření vypouštěcího ventilu. K iniciaci výstřelu slouží ovladač odpalování opatřený 

bezpečnostním klíčem a červenou signálkou, varující před možným výstřelem stiskem 

odpalovacího tlačítka. Stejné výstražné signálky jsou v tomto případě rozsvíceny na ovladači 

vypouštění a na stranách profilu nosné části SHPB. Technické provedení ovladačů 

se zmiňovanými prvky je znázorněno na obr. 19.  

 

 

Obr. 17:  Schéma elektroinstalace SHPB. 
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Obr. 18: Umístění zelených majáků a červených signálek na konstrukci SHPB. 

 

 

Obr. 19: Ovládací prvky SHPB: ovladač napájení (zeleně), ovladač vypouštění (oranžově) ovladač odpalování 
(červeně). 

 

3.4 Optické brány 

Optické brány instalované na SHPB slouží pro měření rychlosti projektilu a jako spoušť 

(trigger) pro záznam měření. Měřící soustavu tvoří dva páry (přijímač a vysílač) optických 

senzorů (FS/FE 10-RL-PS-E4, Sensopart, Německo), umístěných u konce hlavně, jak je 

znázorněno na obr. 20. Jakmile čelo impaktoru protne laserový paprsek první brány je změřen 
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čas do protnutí paprsku druhé brány. Ze znalosti vzdálenosti obou bran lze průměrnou rychlost 

mezi bránami vypočítat jako:  

∆
 

kde  reprezentuje vzdálenost mezi optickými branami a ∆  naměřený čas.  

 

Obr. 20: Schéma umístění optických bran. 

 

Pro umístění bran byly navrženy a zhotoveny držáky, které jsou přichyceny k nosné konstrukci, 

jak je znázorněno na obr. 21. Díky tomu je zajištěna stabilita bran při běžné manipulaci se 

zařízením a odolnost proti vibracím při provozu.  

 

Obr. 21: Konstrukční řešení optických bran. 

x 

 

(3.1) 
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Optické brány vyžadují napájení stejnosměrným napětím 10-30 V. Stejné je i výstupní napětí, 

které ovšem nekoresponduje s maximálním vstupním napětím A/D převodníku digitalizační 

měřicí karty, které je 5 V. Za tímto účelem byl vytvořen modul s vhodným rozhraním, který 

slouží pro přizpůsobení úrovně napětí pro obvody A/D převodníku. Také bylo nutné realizovat 

spoušť pro rychloběžnou kameru vázanou na signál z optických bran. Toho bylo docíleno 

přidáním samostatné větve v elektrickém obvodu připojené na výstup optické brány č. 2. 

Blokové schéma na obr. 22 zobrazuje logiku zapojení. Výsledný modul s popisem funkčních 

prvků je na obr. 23. Elektrické schéma celého obvodu a návrh plošného spoje je uveden 

v příloze 8.1 a 8.2. 

 

Obr. 22:  Blokové schéma modulu optických bran. 

 

Obr. 23:  Modul optických bran s popisem funkčních prvků. 
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3.5 Tenzometrie 

3.5.1 Technologické postupy instalace tenzometrů 

Pro instalaci tenzometrů byla zvolena metoda lepení pomocí kyanoakrylátového lepidla 

(sekundového). Výběr vhodného lepidla významně ovlivňuje kvalitu aplikace a při použití 

nevhodného lepidla lze negativně ovlivnit samotné měření (nedostatečná tuhost kontaktu– 

prokluz). Primárně je voleno lepidlo doporučované výrobcem tenzometru. K vytvoření 

kvalitního spojení, je nutné dodržet několik základních kroků úpravy povrchu, a to krátce před 

aplikací tak, aby nedošlo k oxidaci povrchu: 

 Hrubé čištění – odstranění hrubých nečistot, laků, barev, lepidel a vybroušení nerovností 

hrubším brusným papírem. 

 Broušení – vyhlazení povrchu sadou brusných papírů o hrubosti 600 zrn/cm2 – 1 200 

zrn/cm2.  

 Odmaštění – silným rozpouštědlem např. acetonem naneseným na netkanou látku či 

lékařskou vatu je odstraněna nežádoucí mastnota. Čistící materiál je používán vždy jen 

na jedno čištění. 

 Dodatečné zdrsnění – pro lepší přilnavost je možné povrch zdrsnit brusným papírem 

zbaveným mastnoty. 

 Dočištění – tampónem či netkanou látkou napuštěnou odmašťovačem jsou pohyby 

v jednom směru odstraněny zbylé nečistoty. Takto ošetřený povrch je připraven pro 

aplikaci. 

 

3.5.2 Instalace tenzometru na zařízení SHPB 

Na očistěný a zdrsněný povrch (v souladu s odstavcem 3.5.1) bylo vyznačeno požadované 

umístění tenzometru (viz. obr. 24a). Před přilepením tenzometru bylo nutné zajistit, aby jeho 

lepený povrch byl také důkladně očištěn a použité lepidlo mělo laboratorní teplotu.  Na okraj 

proužku průhledné lepicí pásky byl pomocí pinzety přenesen tenzometr jeho vrchní stranou  

a takto připravený byl přichycen na vyznačené místo (viz. obr. 24b). Na místo aplikace 

tenzometru bylo poté naneseno dostatečné množství lepidla a pomocí teflonové fólie byl 

tenzometr přitlačen k povrchu tyče. Tím bylo vytlačeno přebytečné lepidlo a zajištěno 

rovnoměrné přichycení tenzometru. Tento proces bylo třeba provést tak, aby nedošlo k posunutí 
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tenzometru vlivem zatěžování. Po vytvrzení lepidla (řádově minuty) byla odstraněna použitá 

fólie a bylo zkontrolováno, zda nedošlo k posunutí či poškození tenzometru. Následovalo 

přilepení pájecího bodu, který slouží jako přechod mezi tenkými vodiči tenzometru a vodiči 

vedoucími k měřicímu modulu (viz. obr. 24c). Následně byly připájeny propojovací vodiče 

tloušťky 0,5 mm v souladu s doporučením uvedeným v [35] a proměřen elektrický odpor 

tenzometru (viz. obr. 24d). 

  

Obr. 24: Postup lepení tenzometru: a) zdrsněný čistý povrch s vyznačením pozice tenzometru, b) umístění 
tenzometru před lepením, c) přilepený tenzometr a pájecí bod, d) propojení s přívodními vodiči. 

 

3.5.3  Realizace měřící sestavy 

Jak bylo uvedeno v části 2.4.3, je nutné zapojit tenzometrické snímače do vhodného 

Wheatstoneova můstku tak, aby bylo možné měřit změny výstupního napětí. Za tímto účelem 

byla realizována sestava pro tenzometrická měření, která splňuje následující požadavky: 

a) 

d) c) 

b) 
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 Připojení až šesti měřících míst s možností snadné volby zapojení do čtvrt-můstku nebo 

polovičního můstku.  

 Možnost měřit s různými typy tenzometrů o rozdílných hodnotách měrných 

elektrických odporů. Adaptace zařízení na jiný typ tenzometru snadno proveditelná 

uživatelem.  

 Možnost vyvážit můstek tak, aby na výstupu bylo napětí blížící se nule. Bez rozdílu 

použitého můstku či typu tenzometru. 

 Implementace vhodných opatření k minimalizaci šumu způsobeného přívodními vodiči, 

zdrojem napětí a okolními vlivy.  

 Realizovat nezávisle zdroj stejnosměrného napětí s minimálním zvlněním pro každé ze 

šesti měřících míst. 

 

3.5.4 Jednotka pro měření s tenzometry 

Základní myšlenkou realizovaného řešení je vytvoření samostatných měřících karet, pevně 

osazených rezistory o elektrickém odporu shodném s daným typem tenzometru. Tato karta pak 

tvoří tu část zapojení, která je specifická pro každý typ tenzometru. Ostatní neměnné části 

měřícího obvodu jsou vstupní a výstupní konektory a ovládací prvky. Schéma zapojení pro 

jeden měřící bod je na obr. 25. Červeně orámované součásti se nachází na kartě, ostatní prvky 

jsou součástí šasi jednotky. Platí že =	  (schéma na obr. 25) a hodnota jejich odporu se co 

nejvíce blíží odporu daného typu tenzometru. Vyvážení můstku je řešeno přidáním 

potenciometru do jedné z větví můstku, sériově k vhodnému rezistoru  Musí platit, že součet 

odporu rezistoru a poloviční hodnoty z rozsahu potenciometru je přibližně roven ostatním 

rezistorům v daném můstku. 
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Obr. 25: Schéma zapojení měřícího obvodu.  

 

Karty se nachází v paticích s možností snadné výměny pouhým vysunutím a vložením karty 

jiné. Ukázka technického řešení umístění šesti karet do slotů uvnitř měřicí jednotky je na  

obr. 26. Fotografie čelní a zadní strany sestavy je na obr. 27.     

 

 

Obr. 26:  Vnitřní část tenzometrické jednotky s označením funkčních částí.  
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Obr. 27: Jednotka pro tenzometrická měření. Čelní strana (nahoře), zadní strana (dole). 

 

Všechny modulární jednotky jsou umístěny do dvoudílného plastového boxu o rozměrech 

295×215×120 mm. Ve středu je rovnoměrně rozloženo 6 patic (2) pro měřící karty se svorkami 

pro připojení ovládacích prvků vstupních a výstupních konektorů. Volba zapojení do 

polovičního můstku nebo čtvrt-můstku je řešena přepínači (3) umístěnými na přední straně, 

které umožňují zapojení rezistoru na místo tenzometru a obráceně. Na přední straně je umístěn 

kolík potenciometru (4) a BNC konektor (5) jako výstup pro připojení k digitalizační kartě nebo 

zesilovači. Na zadní straně jsou pak napájecí konektory (6) pro každý slot jeden a celkem 24 

konektorů o průměru 4 mm (7) pro připojení tenzometrů.  

V současné době jsou pro SHPB zařízení používány a otestovány karty s impedancí 120 Ω 

(fóliové tenzometry) a 1000 Ω (polovodičové tenzometry). Vyhotovení všech plošných spojů 

včetně oboustranných (měřicí karty) bylo provedeno svépomocí za použití fotocitlivé desky  

a fóliové předlohy vytvořené v aplikaci (EAGLE 7.7.0, CadSoft, U.S.). Návrhy plošných spojů 

včetně popisu logiky zapojení, jsou uvedeny v příloze 8.3 a 8.4.  
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3.5.5 Napájecí jednotka 

Důvodem realizace této jednotky byly nevyhovující vlastnosti dosud používaného 

laboratorního zdroje. Výstup laboratorního zdroje vykazoval značné zvlnění a šum signálu  

a disponoval pouze omezeným počtem výstupních svorek. Po sérii testů bylo ověřeno vhodné 

použití bateriových zdrojů, které vykazovaly výrazně menší zvlnění a šum výstupního signálu, 

jak je patrné na obr. 28.  

 

 

Obr. 28: Porovnání velikosti zvlnění pro různé zdroje. 

 

Návrh napájecí jednotky měl také za cíl umístit všech šest nezávislých zdrojů napětí, pro 

jednotlivé měřicí body, do jednoho boxu. Zajistit nabíjení všech článků s indikací plného nabití, 

a to připojením síťového napětí na vstupní konektor. Bylo také nutné zajistit odpojitelnost 

baterií od nabíjecí části obvodu kvůli možnému zvýšení šumu v měřícím obvodu. Fotografie 

sestavy je zobrazena na obr. 29. 

Jako zdroj napětí byly zvoleny lithiové články s kapacitou 2600 mAh a deklarovaným 

výstupním napětím 4,2 V. U těchto článků se nepředpokládá pokles napětí během série měření, 

což je žádoucí. K nabíjení každého článku slouží prefabrikovaný nabíjecí obvod lithiových 

článků o rozměrech 25×19×10 mm. Tento nabíjecí obvod vyžaduje vstupní napětí 4,5 – 5,5 V  

a dokáže dobíjet proudem až 1 A. Jako zdroj napětí pro nabíjení slouží síťový adaptér 
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s výstupním napětím 5 V a maximálním výstupním proudem 1 A. Tento adaptér je společným 

zdrojem pro 3 nabíjecí obvody, což má za následek menší nabíjecí proud. Rychlost nabíjení 

není však pro určenou aplikaci omezující. Celá napájecí sestava je složena ze dvou identických 

bloků, každý o třech lithiových článcích, třech nabíjecích obvodech a jednom síťovém adaptéru. 

Společné pro tyto dvě části je pouze síťové napětí v případě zapnutí. Po zapojení celé jednotky 

do sítě je nutné přepnout hlavní spínač (1) do polohy zapnuto. Rozsvícení dvou červených LED 

(2) s popisem 5 V indikuje správnou funkci napájecích adaptérů. Jelikož jsou lithiové články 

opatřeny dvoupólovým spínačem (3), který je zcela separuje od nabíjecího obvodu, je nutné 

tento spínač přepnout do polohy 1. Nabíjení každého lithiového článku reprezentují dvě LED 

diody (4) zelená a červená. Pokud svítí červená dioda článek se nabíjí. Zelená dioda značí plné 

nabití. Pokud diody střídavě blikají není článek připojen a přepínač se nachází v poloze dvě. 

Na výstupním konektoru (5) je vždy napětí na článku, bez ohledu na polohu spínačů. Celkové 

elektrické schéma a seznam součástek, je uveden v příloze 9.4.   

 

 

Obr. 29: Ovládací panel napájecí jednotky po realizaci prvního bloku se třemi lithiovými články s označenými 
funkčními prvky. 
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3.5.6 Korekce signálu z tenzometrických snímačů 

Po realizaci napájecí jednotky došlo k výraznému snížení šumu signálu. Míra šumu byla však 

stále nezanedbatelná a zkreslovala měřená data. Dalším významným zdrojem šumu může být 

použitá kabeláž (přívodní vodiče, měřicí kabely aj.). Z tohoto důvodu byly v rámci 

instrumentace použity pro kabeláž stíněné kroucené páry. 

Další snížení šumu signálu vyžadovalo zařazení pasivního prvku na principu frekvenčního 

filtru. Užitné frekvence pro rekonstrukci signálu jsou ve frekvenční oblasti do 200 KHz. 

K odfiltrování vyšších frekvencí lze použít dolní propust realizovanou kondenzátorem  

o vhodné kapacitě v takzvaném dvojbranném zapojení, kdy je k sériově zapojenému odporu 

paralelně připojen kondenzátor viz. obr. 30. Mezní frekvence  dolní propusti realizované 

tímto zapojením vyjadřuje vztah:  

1
2

	 

Kde  je hodnota sériově zapojeného odporu v našem případě rezistivita použitého tenzometru 

a  je kapacita kondenzátoru. Vzhledem k nejmenší používané rezistivitě tenzometrů 120 Ω 

byl použit kondenzátor o kapacitě 6,6 , realizující propust o 201	 . Pro 

polovodičové tenzometry o rezistivitě 1 000 Ω je hodnota  rovna 241	 .  

 

Obr. 30:  Schéma zapojení dolní propusti. 

 

Kondenzátor  je připojen na vnitřní část výstupního BNC konektoru tenzometrické jednotky. 

Porovnání šumu měřeného signálu před a po realizaci frekvenčního filtru je na obr. 31.  

(3.2) 
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Obr. 31:  Porovnání šumu měřeného signálu před realizací frekvenčního filtru (modře) a po realizaci filtru 
(zeleně). 

 

3.6 Vysokorychlostní obrazový záznam 

Data získaná měřením na SHPB pomocí tenzometrických snímačů poskytují informaci  

o průběhu napěťové vlny. Pouze z průběhu napěťové vlny však nelze detailně usuzovat na 

deformační chování vzorku se složitou vnitřní strukturou. K vyhodnocení deformačního 

chování (metodou DIC) a k inspekci průběhu experimentu bylo využito obrazového záznamu 

z rychloběžné kamery (viz. část 2.3). Na základě známého pohybu bodů spjatých 

s pozorovanou strukturou bylo možné přesně určit deformaci struktury snímaného vzorku. 

V SHPB zařízení na Ústavu mechaniky a materiálů je při experimentech pro pořízení 

obrazového záznamu používána digitální vysokorychlostní kamera (FASTCAM SA5, Photron, 

Japonsko) umožňující maximální rychlost záznamu až 1 000 000 fps při sníženém rozlišení  

64×16 pixelů. S rostoucí snímkovací frekvencí klesá maximální rozlišení (1024×1024) a čas 

expozice (náročnější podmínky osvětlení). Pro zvolený experiment je tak klíčové zvolit správné 

parametry tak, aby zaznamenaná data byla použita pro pozdější analýzu (především pro DIC). 

Nutnou součástí sestavy na obr. 32 jsou také výkonná světla (Constellation 60, Veritas, USA) 

s vysocesvítivými LED diodami (2), zajišťující dostatečnou světelnost scény. Z důvodu 

rychlých deformačních dějů je nutné chránit optické součásti kamery (1) a LED světla (2) proti 

možným odletujícím fragmentům. K tomuto účelu slouží ochranný kryt z nerezového plechu 

(3), opatřený třemi průzory z čirého plexiskla umožňující pozorovatelnost deformace vzorku. 
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Obr. 32: Sestava pro měření rychloběžnou kamerou. 

 

3.6.1 Instrumentace spouště kamery 

Obrazový záznam je z důvodu velkého objemu dat a omezené kapacitě vnitřního úložiště 

kamery nutné pořizovat jen v časovém horizontu deformace vzorku a jeho blízkém okolí. Navíc 

z hlediska časové synchronizace obrazového záznamu a dat z tenzometru je klíčové znát přesný 

okamžik začátku snímání. Použitá rychloběžná kamera umožňuje připojení externí spouště na 

principu TTL (z angl. Transistor-Transistor Logic). Tato logika vyžaduje jako spouštěcí signál 

nástupnou či sestupnou hranu. To znamená, že úroveň napětí na vstupu se musí měnit skokově 

v rozmezí 0-0,8 V do oblasti 2-5 V nebo obráceně.  

Shodný typ signálu poskytují i optické brány zmiňované v části 3.4 jen s nevyhovujícím 

výstupním napětím 24 V. V modulu optických bran (viz. část 3.4) bylo nutné implementovat 

měnič napětí. Při průchodu impaktoru optickou branou vzroste napětí na optickém přijímači z  

0 na 24 V. V modulu je toto napětí sníženo na 4 V a jako vzestupná hrana přivedena na výstup, 

kde je připojena spoušť kamery.  Jako výstup slouží standartní BNC konektor umístěný na levé 

straně modulu. Logiku zapojení zobrazuje blokové schéma na obr. 33. 
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Obr. 33:  Blokové schéma zapojení prvků pro měření rychloběžnou kamerou. 
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4. Softwarové řešení pro měření a záznam 

sledovaných veličin 

4.1 Úvod 

Pro realizaci softwarového řešení a uživatelského rozhraní bylo zvoleno programovací 

prostředí LabView (National Instruments, USA). Hlavním důvodem volby tohoto prostředí je 

široká podpora měřicích zařízení různých výrobců (třetích stran) a jejich snadná implementace. 

Navíc prostředí umožňuje jednoduchou tvorbu uživatelských ovládacích rozhraní (dále jen GUI 

z angl. Grafical User Interface). V případě vytvořeného řešení pro SHPB slouží LabView pro 

řízení dvou čtyř kanálových digitalizačních karet vyhodnocujících jak signály z optických bran, 

tak z tenzometrických snímačů. Základní částí je virtuální prvek reprezentující určitou funkční 

část systému a je tvořen dvěma hlavními částmi: přední panel a blokové schéma. Přední panel 

slouží pro interakci s uživatelem a může obsahovat ovládací prvky, indikátory a prvky sloužící 

k prezentaci výsledků. Blokový diagram obsahuje grafický zdrojový kód. Všechny objekty 

umístěné na předním panelu mají v blokovém diagramu zakončení v podobě terminálů, 

s kterými lze následně pracovat. Blokový diagram obsahuje také struktury a funkce, které 

provádí operace a poskytují údaje indikátorům.  

 

4.2 Realizované řešení 

Výrobce digitalizačních karet podporuje prostředí LabView a byla tedy k dispozici knihovna 

umožňující implementaci těchto karet do tohoto prostředí. Vytvořené prostředí pro SHPB 

obsahuje funkční prvky z této knihovny (ovládání digitalizačních karet) doplněné o standartní 

funkce prostředí LabView (ukládání dat, vizualizace dat atd.). Blokové schéma vytvořeného 

řešení je znázorněno v příloze 8.6, čelní panel je zobrazen na obr. 34.  

Responzivní uživatelské rozhraní na obr. 34 je pro lepší orientaci členěno do funkčních  

oddílů s odpovídajícími popisy. Funkce červeně orámovaných oddílů jsou: (1) nastavení 

základních parametrů měřicí karty, (2) záložky pro zobrazení nastavení karty 1 (MASTER) 

nebo 2 (SLAVE), (3) nastavení měřených napěťových rozsahů pro kanály 1- 4, (4) nastavení 

parametrů spouštěcího signálu pro začátek měření (prahové napětí, vzestupná/sestupná hrana, 
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číslo kanálu), (5) nastavení parametrů pro záznam signálu (vzorkovací frekvence, počet vzorků 

na jeden kanál, počet vzorků před a po spouštěcím signálu), (6) zobrazení průběhu naměřených 

signálů, (7) nástroje pro interakci se zobrazením naměřených signálů (přiblížení/oddálení, 

výřez, posunutí ad. ), (8) legenda měřených signálů.   

 

Obr. 34: Grafické uživatelské rozhraní v prostředí LabView. 

 

Pří ukládání záznamu experimentu je k naměřeným datům přidána datová hlavička, obsahující 

parametry provedeného měření pro následné vyhodnocení v prostředí Matlab (Mathworks 

Inc.). Výsledný soubor je uložen ve formátu *.ini (z angl. Initialization file). 
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5. Ověřovací experiment 

5.1 Úvod 

Ověření správné funkce všech dílčích částí realizované instrumentace jako celku bylo 

provedeno v rámci testování deformačního chování auxetických struktur pro rozdílné rychlosti 

deformace. Testovány byly tři rozdílné auxetické struktury. Auxetické struktury jsou materiály 

se záporným Poissonovým číslem, vykazující vlastnosti vhodné pro aplikace vyžadující 

vysokou absorpci energie. Struktury tohoto typu mohou být připraveny pomocí 3D tisku 

kovových slitin. Klíčovým faktorem ovlivňujícím deformační chování struktury je použitá 

rychlost deformace. Instrumentovaná sestava SHPB je jednou z možných metod testování 

materiálů za vysokých rychlostí deformace. Za účelem stanovení procesu deformace během 

testu byl vzorek sledován rychloběžnou kamerou, u níž byl pořízený obrazový záznam 

analyzován pomocí DIC. U všech měřených dat bylo sledováno, zda splňují stanovené 

požadavky vzhledem k realizované instrumentaci.  

 

5.2 vzorek 

Testovány byly tři typy auxetických struktur: 2D cut missing-rib, 2D inverted honeycomb a 3D 

inverted honeycomb. Tyto struktury byly vyrobeny metodou SLS ze slitiny austenitické 

nerezové oceli 316L - 0407. Vizualizace jednotlivých struktur je na obr. 35. 

 

 

Obr. 35:  Měřené auxetické struktury, (a) 2D cut missing-rib, (b) 2D inverted honeycomb, (3) 3D inverted 
honeycomb. 

 

                     (a)                              (b)                               (c) 
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Vzorek se strukturou cut missing-rib měl rozměry 11,7×12,0×13,0 mm (š×d×v) a nominální 

porozitu 53,1 %. Vzorek struktury 2D inverted honeycomb měl rozměry 12,0×12,0×13,0 mm 

(š×d×v) a nominální porozitu 52,3 %. Vzorek struktury 3D inverted honeycomb měl rozměry 

12,1×12,0×13,0 mm (š×d×v) a nominální porozitu 74,0 %. Všechny struktury měly šířku vzpěr 

0,6 mm.  

 

5.3 Popis experimentu 

Incidentní a transmisní tyč sestavy SHPB byla osazena fóliovými tenzometry (3/120 LY61, 

HBM, Německo) za účelem měření deformační vlny během testu. Tenzometry byly zapojeny 

do polovičního Wheatstoneova můstku (viz. obr. 12b). Fóliové tenzometry byly zvoleny 

navzdory jejich nízké citlivosti, v porovnání s jejich linearitou a schopností měřit vyšší hodnoty 

deformace očekávané během měření. Z důvodu nízké citlivosti fóliových tenzometrů bylo 

nutné použít aktivní diferenciální zesilovač se zesílením 100. Proces deformace vzorku byl 

zaznamenán digitální rychloběžnou kamerou při 100 000 fps a rozlišení 320×192 pixelů.  

Pro stanovení celkové míry stlačení vzorku je účelné přesně stanovit pohyb tyče (rychlost) 

v průběhu experimentu. Jelikož povrch měřících tyčí sám o sobě nevykazuje vhodný charakter 

pro použití DIC z důvodu velmi nízké kontrastnosti povrchu. Pro možnost analyzovat pohyb 

tyčí byl na jejich konce umístěn černobílý stochastický vzor, jak je znázorněno na obr. 36.  

 

 

Obr. 36: Tyče s aplikovaným stochastickým vzorem s vloženým vzorkem.  
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Vzorek byl vložen mezi čela incidentní a transmisní tyče tak, aby došlo k co nejpřesnějšímu 

kontaktu se vzorkem a eliminovalo se tak zkreslení deformační vlny. Prostor se vzorkem byl 

chráněn krytem, zamezující odletu případných fragmentů.  

Před výstřelem impaktoru byl spuštěn měřící skript v rozhraní LabView čekající na signál 

z optických bran způsobený přerušením laserového paprsku impaktorem. Od tohoto okamžiku 

je dle nastavení (Pre trigger scans) uložena část dat před a dle nastavení (Post trigger scans) 

část záznamu po tomto okamžiku. Simultánně signál z optických bran spouští (pomocí jednotky 

optických bran viz. část 3.4) záznam z rychloběžné kamery. Synchronizace těchto záznamů 

musí být provedena s vysokou přesností (řádově mikrosekundy). Po provedení testu jsou hrubá 

data automaticky uložena na pevný disk počítače k další analýze. Kamera byla umístěna na 

stativu ve vzdálenosti 600 mm od boční stěny bezpečnostního krytu, osazena objektivem  

a zaostřena na měřený vzorek. LED světla byla situována co nejblíže vzorku, pro dostatečnou 

světelnost scény. Experimentální zařízení je zobrazeno na obr. 37.   

 

Obr. 37:  Část měřicího zařízení s měřeným vzorkem a rychloběžnou kamerou. 

 

5.4 Výsledky měření 

Jednotka optických bran spolehlivě zaznamenala průchod impaktoru první i druhou optickou 

branou a synchronně spustila záznam rychloběžné kamery. Měřený signál z jednotky optických 

bran je zobrazen na obr. 38. 
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Obr. 38: Signál z jednotky optických bran: brána č.1 (červeně), brána č.2 (modře). 

 

Záznam z tenzometrických snímačů splnil všechna stanovená kritéria na kvalitu signálu.  

U všech vzorků byl zaznamenán průběh napětí na realizovaném měřícím bodě incidentní  

a transmisní tyče. Průběh měřeného signálu z tenzometrických snímačů je na obr. 39.  

 

Obr. 39: Průběh měřeného signálu z incidentní a transmisní tyče. 
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Pro všechny testované vzorky byla naměřená data následně exportována, spolu s hlavičkou 

obsahující parametry záznamu, do vhodného formátu pro vyhodnocení. Všechny provedené 

experimenty zaznamenané pomocí realizované instrumentace bylo možné spolehlivě 

vyhodnotit. Ukázka diagramu rychlosti deformace na deformaci pro strukturu 2D cut  

missing-rib, je na obr. 40.   

 

 

Obr. 40: Vyhodnocená data struktury 2D cut missing-rib, závislost napětí na deformaci (vlevo), závislost 
poměrné rychlosti deformace na deformaci (vpravo). 

 

5.5 Záznam z rychloběžné kamery 

Díky funkci realizované spouště kamery synchronizované jednotkou optických bran, byl 

pořízen obrazový záznam celého deformačního děje s dostatečným předstihem začátku 

deformace. Vysoce svítivá LED světla zajistila dostatečnou světelnost scény pro následné 

vyhodnocení pomocí DIC. Ukázka vybraných snímků zaznamenaného deformačního děje 

vzorku 3D inverted honeycomb je zobrazena na obr.41. 

 

 

 



62 

 

        

         

Obr. 41: Průběh deformace vzorku 3D inverted honeycomb. 

 

Na obr. 42 a obr. 43 jsou znázorněny výsledky z provedené DIC analýzy pro vzorek 2D inverted 

honeycomb. Na obr. 42 je posunutí v podélném směru a na obr. 43 je deformace v příčném 

směru. 

 

 

Obr. 42: Průběh posunutí v podélném směru struktury 2D inverted honeycomb. 
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 Obr. 43: Průběh příčné deformace struktury 2D inverted honeycomb. 

 

5.6 Závěr z provedených ověřovacích experimentů 

V rámci celého experimentu bylo proměřeno celkem 18 materiálových vzorků. Naměřená data 

u každého ze vzorků vykazovala požadované vlastnosti na kvalitu záznamu. Úroveň šumu 

tenzometrických signálů po zesílení nebránila spolehlivému vyhodnocení odvozených veličin. 

Synchronizace signálu optických bran a spouště rychloběžné kamery fungovala v průběhu 

experimentu spolehlivě. Všechny realizované technické prvky plnily svou funkci během celého 

měření a nevykazovaly žádné odchylky od požadovaných vlastností. Zmiňované skutečnosti 

potvrdilo následné úspěšné vyhodnocení naměřených dat což umožnilo publikovat výsledky  

v [25]. 
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6. Závěr 

6.1 Zhodnocení výsledků a naplnění cílů 

V této práci byla navrhnuta a realizována technická a softwarová řešení pro instrumentaci 

sestavy SHPB určené k testování měkkých materiálových struktur za vysokých rychlostí 

deformace. Všechna dílčí realizovaná řešení byla průběžně testována za účelem ověření jejich 

správné funkce před jejich využitím v ověřovacím experimentu. V rámci ověřovacího 

experimentu, kdy byly testovány rozdílné auxetické struktury, vykazovaly všechny 

instrumentované části požadované vlastnosti a naměřená data byla posléze úspěšně 

vyhodnocena a výsledky publikovány v impaktovaném časopise [25]. Experiment také 

prokázal, že provedená instrumentace zvýšila kvalitu a spolehlivost pořizovaných dat a také 

komfort obsluhy instrumentovaného SHPB zařízení. 

6.2 Realizovaná řešení 

V rámci instrumentace bylo realizováno několik dílčích celků. Řídicí jednotka optických bran 

pro měření rychlosti impaktoru, která dále umožňuje synchronizaci záznamu měřených dat 

z tenzometrických snímačů a rychloběžné kamery. Modulární sestava pro tenzometrická 

měření umožňující použití rozdílných typů tenzometrů a volbu můstkového zapojení opatřená 

frekvenčním filtrem redukujícím vysokofrekvenční šum signálu. Byla realizována napájecí 

jednotka založená na principu separátních bateriových zdrojů s minimálním zvlněním 

výstupního signálu a integrovaným nabíjecím obvodem. Dále bylo vytvořeno grafické 

uživatelské rozhraní v prostředí LabView umožňující nastavení dvou vysokorychlostních 

digitalizačních karet a zobrazující měřené průběhy signálů z tenzometrů a optických bran 

s možností jejich uložení pro pozdější vyhodnocení.   

6.3 Další vývoj 

V rámci dalšího rozvoje instrumentace SHPB zařízení, je plánována realizace prvku pro 

uživatelsky snazší vyvážení odporových můstků a vývoj komplexnějšího řešení pro maximální 

redukci šumu měřeného signálu. Celá měřicí sestava bude také upravena, prodloužením nosné 

konstrukce a zařazením delších měřicích tyčí. Tato úprava umožní dosahovat větší maximální 

deformace vzorku a stávající hodnoty deformace realizovat při nižší rychlosti deformace. Tyto 

úpravy s sebou ponesou další nutné zásahy do instrumentace SHPB.   
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8. Obrazová příloha  

 

PŘÍLOHA 8.1 

Elektrické schéma modulu optických bran. Úprava napětí pro měřící kartu (modré oblasti 1,2), 

spoušť rychloběžné kamery (červená oblast 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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PŘÍLOHA 8.2 

Návrh plošného spoje pro modul optických bran. 

 

 

Modul optických bran 

Rozložení na DPS 
Konektor Funkce 

 

1 OP_BRÁNA_1T_IN24V 

2 OP_BRÁNA_1T_GND 

3 OP_BRÁNA_1R_GND 

4 OP_BRÁNA_1R_OUT24V 

5 OP_BRÁNA_1R_IN24V 

6 OP_BRÁNA_2T_IN24V 

7 OP_BRÁNA_2T_GND 

8 OP_BRÁNA_2R_GND 

9 OP_BRÁNA_2R_OUT24V 

10 OP_BRÁNA_2R_IN24V 

11 LED_DIODA (+) 

12 LED_DIODA (-) 

13 IN_24V(+) 

14 GND 

15 Výstup_BNC_2 

16 Výstup_BNC_2 

17 Výstup_BNC_1 

18 Výstup_BNC_1 

19 Spínač on/off 

20 Spínač on/off - IN24V) 

21 Trigr (+) 

22 Trigr (-) 

 

 

 

 

1 

2 

5 

7 

4 

6 

8 

9 

3 
13 

12 

11 

10 

21 

20 

22 

18 

19 

16 

17 

15 

14 



70 

 

PŘÍLOHA 8.3 

Návrh plošného spoje s paticí pro zásuvné karty. 

  

Patice pro kartu 

Rozložení na DPS Konektor Funkce 

 1 IN_3,7V(+) 

2 GND 

3 Tenzometr 1 

4 Tenzometr 1 

5 Tenzometr 2 

6 Tenzometr 2 

7  

8  

9  

10 Trimr 

11 Trimr 

12 Přepínač 

13 Přepínač čtvrt-můstek 

14 Přepínač poloviční můstek 

15  

16 Výstup BNC 

17 Výstup BNC 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

18 17 13 

11 12 14 15 16 

10 

5 
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4 3 7 
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PŘÍLOHA 8.4 

Návrh plošného spoje zásuvné karty pro tenzometrický modul. 

 

Zásuvná karta 

Rozložení na DPS Konektor Funkce 

 

1 IN_3,7V(+) 

2 GND 

3 Tenzometr 1 

4 Tenzometr 1 

5 Tenzometr 2 

6 Tenzometr 2 

7  

8  

9  

10 Trimr 

11 Trimr 

12 Přepínač 

13 Přepínač čtvrt-můstek 

14 Přepínač poloviční můstek 

15  

16 Výstup BNC 
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PŘÍLOHA 8.5 

Elektrické schéma napájecí jednotky. 
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PŘÍLOHA 8.6 

Blokové schéma SW řešení v prostředí LabView.  


