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POSUDEK OPONENTA 
diplomové práce Bc. Jana FALTY 

„Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření“ 

vypracované na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, Ústav mechaniky a materiálů v roce 2017. 

Kód studijního programu: N 3710 - IS - Inteligentní dopravní systémy. 

 

 
 Posuzovaná práce má celkem 73 stran, obsahuje 43 obrázků, 2 tabulky a 6 obrazů v Příloze. 

 

Zadání diplomové práce odpovídá požadavkům na prokázání autorových teoretických i 

praktických dovedností, s důrazem na schopnost prokázání konstruktivního inženýrského 

přístupu při řešení konkrétní problematiky. S rozvojem možností technologií výroby 

moderních materiálů se stále zvyšují i požadavky na jejich konstrukční spolehlivost a 

mechanickou odolnost. Zároveň musí tyto materiály často splňovat svou funkci v různých 

chemicky i teplotně nepříznivých prostředích při kombinaci s mechanickým zatížením. Je 

proto důležité, možná více než dříve, znát komplexně vlastnosti a chování používaných 

materiálů. Deformační chování materiálu při dynamickém zatížení je jednou z velice 

důležitých charakteristik, a proto je téma zadané diplomové práce vysoce aktuální a vychází z 

potřeb aplikační praxe. 

 

 Náplň práce je plně v souladu s osnovou, která byla autorovi zadána pro její 

vypracování. Těžiště díla spočívá v komplexním řešení problematiky instrumentace dělené 

Hopkinsonovi (SHPB) tyče, která se nachází v Ústavu mechaniky a materiálů, Fakulty 

dopravní ČVUT. Vzhledem k rozsáhlosti úkolu bylo nutné řešit téma systematicky od návrhu 

vhodného ovládání SHPB, volby druhu a umístění  tenzometrů na tyče, dále jejich zapojení a  

snímání dat. Při tom bylo nutné vyřešit šum snímaného signálu pomocí filtrace a volby 

vhodného napájení. Průběh deformace zkoušeného materiálu byl také zaznamenáván a 

vyhodnocen pomocí optické metody DIC (digital image correlation), ke které musel být 

vyhotoven ochranný rám vzorku a použito vhodné osvětlení.  Samostatnou kapitolu tvoří 

instrumentace spouštěcí optické brány se synchronním spouštěním rychlé kamery. Ke všem 

těmto prvkům byla navržena logická elektroinstalace. Dále byla zkonstruována jednotka pro 

měření a záznam signálu z tenzometrických snímačů s vlastním softwarem pomocí nástroje 

LabView (NI, USA) s ovládáním digitalizačních karet, vizualizací a ukládáním dat a dalšími 

praktickými nástroji. Úspěšnost navrženého softwarového a hardwarového řešení byla 

nakonec testována při reálných experimentech se vzorky s auxetickou strukturou. 

 

 Z obsahu práce je patrné, že se její autor podrobně seznámil s rozsáhlou problematikou 

dynamických měření tohoto typu (35 citací literatury) a úspěšně dokázal realizovat velmi 

moderní instrumentaci schopnou úspěšného provozu SHPB. Tato skutečnost je velice 

podstatná, neboť díky této instrumentaci je možné produkovat kvalitní výzkumné výsledky v 

budoucnosti. 

 



Za hlavní odborné výsledky diplomové práce považuji konstrukci měřící tenzometrické 

ústředny s vlastním funkčním softwarem. Dále realizaci individuálního akumulátorového 

napájení pro snížení šumu výstupních signálů a funkční spouštěcí optickou bránu. Autor také 

prokázal dobrý smysl pro návrh logických elektroobvodů realizací elektroinstalace 

instrumentace SHPB. 

 

 Formální úroveň práce je na dobré úrovni s velmi kvalitním grafickým zpracováním. 

Rovněž jazyková úroveň zpracování je, až na některé chyby a překlepy, kvalitní. Z 

formálního hlediska mám následující připomínky: 

- Obr.28   chybí jednotky os grafu 

- duplicita v používání symbolu F (rovnice 2.4, 2.13) 

- lepší uspořádání dat v jednotlivých odkazech na literaturu, nejednotnost systému odkazů. 

Tyto formální závady nesnižují odbornou kvalitu práce. 

 

 K práci mám následující dotazy a poznámky, respektive náměty do diskuze: 

 

- Lze tímto zařízením měřit i jiné módy zatěžování než tlakový, případně jak? 

 

- Mohl by autor objasnit příčinu rozdílů meze kluzu materiálu stanovenou pomocí statické a 

dynamické zkoušky? 

 

- Byly porovnávány výsledky měření experimentů z te nzometrů a DIC,  jaké byly rozdíly? 

 

-Při lepení tenzometrů pro dlouhodobé využití by bylo vhodnější užití speciálního epoxidu. 

Nebylo uvažováno o použití křížových tenzometrů v protilehlých polohách (kompenzace 

šumu, silnější signál a zahrnutí eventuálního ohybu)? 

 

 

Závěr: 

 

Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky dané zásadami pro její vypracování a svými 

výsledky dosáhla splnění hlavních vytčených cílů. Potvrdila autorovu schopnost použít 

znalosti získané studiem i z praxe a prokázala jeho samostatnost i dobrý úsudek při řešení 

zadaného úkolu. Proto práci navrhuji k obhajobě a celkově ji hodnotím stupněm B jako velmi 

dobrou. 

 

  

 

 

V Praze 14. června 2017                                                                Ing. Martin Šperl, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


