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Další připomínky k bakalářské práci: 

Předmětem předložené bakalářské práce je numerická analýza šíření napěťových pulzů v tyčích 
dynamického testovacího zařízení SHPB (dělená Hopkinsonova tyč) v uspořádání dle Kolskyho. 
Pro analýzu byla využita metoda konečných prvků, kdy simulace nelineárních dynamických 
jevů byly provedeny s využitím explicitního řešiče jako plně kontaktní problém. Hlavním cílem 
práce bylo provedení sady parametrických simulací SHPB experimentu pro odhalení faktorů 
ovlivňujících tvar napěťových pulzů, jejichž znalost je nezbytná pro správnou volbu parametrů 
měření a kalibraci experimentů pro zjišťování dynamických mechanických vlastností materiálů 
za vysokých rychlostí deformace. 

V rámci řešení bakalářské práce byly vytvořeny nástroje pro tvorbu numerických 
geometrických modelů komponent zařízení SHPB včetně tzv. tvarovačů pulzů, jejichž účelem 
v sestavě SHPB je žádoucím způsobem ovlivnit tvar napěťové vlny tak, aby bylo možné 
dosáhnout spolehlivých a opakovatelných výsledků při měření materiálů s různou mechanickou 
impedancí. Ke generování numerických modelů, provedení simulací i vyhodnocení výsledků 
byly vytvořeny skripty pro automatizaci procedur, jež významným způsobem usnadňují další 
využití výstupů bakalářské práce 

Nejdůležitějším přínosem předložené bakalářské práce je provedení komplexní numerické 
analýzy jevů ovlivňujících tvar napěťových pulzů při experimentu SHPB, jež je ve svém rozsahu 
v rámci bakalářského studia výjimečná a významně přispívá k úspěšnému řešení problémů 
základního výzkumu na ústavu K618. Vedle jasně formulovaných závěrů, jež jsou velice 
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významné pro využití v experimentální praxi, je nutné ještě vyzdvihnout také úroveň 
teoretického úvodu a zejména samostatnost autora při řešení a zpracování bakalářské práce. 

Bakalářskou práci  doporučuj i  k obhajobě. 
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