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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Mat¥jem Mºourkem na téma

Ohybový sníma£ posuvu

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá analýzou vlastností sníma£e posuvu, jehoº princip je zaloºen
na tenzometrickém m¥°ení deformace nosníku (planºety) umíst¥ného pod m¥°eným t¥lesem. Mezi
deformací nosníku a pr·hybem existuje vztah, který je v práci stanoven.

První £ást práce je teoretická, zam¥°ená na analytické ur£ení závislosti síly a pr·hybu nosníku.
Popisuje napjatost p°i ohybu nosníku a Bernoulliho rovnici pr·hybové £áry ohýbaného nosníku. Dále
je popsána nelineární závislost mezi zát¥ºnou silou a pr·hybem nosníku pouºitelnou v p°ípad¥ velkých
posuv·. Porovnány jsou výsledky poskytované dle lineárního i nelineárního výpo£tu pr·hybu.

Dal²í £ást práce je praktická - experimentální získání závislosti deformace m¥°ené tenzometry na
pr·hybu nosníku. Po p°epo£tu deformace na nap¥tí je téº provedeno srovnání nam¥°ené závislosti
s lineárním i nelineárním analytickým °e²ením.

Zadání bakalá°ské práce klasi�kuji jako pr·m¥rn¥ náro£né. S ohledem na body zadání a obsah
práce lze konstatovat, ºe zadání bylo spln¥no.

Zvolený postup °e²ení pro pr·hybu nosníku je odpovídající pro malé i velké pr·hyby. Odbornou
úrove¬ práce hodnotím velmi dob°e. Student nastudoval z doporu£ené literatury problematiku neli-
neárního °e²ení pro velké pr·hyby nad rámec b¥ºného u£iva. Zvládnul p°i tom °e²ení tzv. eliptického
integrálu.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou i jazykovou úrove¬. Kapitoly na sebe logicky navazují.
V textu v²ak byly netypicky pouºity kulaté závorky pro £íslo odkazu na literaturu a hranaté pro
£íslování rovnic.

Pouºita byla odpovídající literatura, seznam je uveden na konci práce. Jednotlivé poloºky jsou
citovány v textu.

Práce poskytuje experimentáln¥ ur£ené kalibra£ní k°ivky sníma£e posuvu a ukazuje téº moºnost
pouºití vhodného analytického °e²ení pro kalibraci.

Záv¥r

Zadání bakalá°ské práce bylo spln¥no. S ohledem na rozsah °e²ení daného problému a formu zpracování
doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohodnotit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).



Dotaz

Ze dvou m¥°ení byly získány dv¥ kalibra£ní k°ivky sníma£e. Jaké je jejich reálné pouºití?
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