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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Magnetostrikční senzor polohy a jeho modelování v prostředí Ansys 
Jméno autora: Marek Novák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídící techniky 
Oponent práce: Ing. Lubomír Musálek 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídící techniky  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student splnil zadání 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student zvolil správný postup řešení vzhledem k tomu, že v zadání bylo použití SW ANSIS. Vzhledem k novým možnostem 
na FS bych doporučoval použití COMSOL multiphysics. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student použil jak literaturu, tak znalosti ze studia. Dále se naučil s sw ANSYS, se kterým se ve studiu potká minimálně, a 
popsal postup, kterým by se dalo s tímto sw seznámit.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje drobné gramatické chyby a některé věty, které nedávají smysl (např. poslední věta v druhém odstavci 
úvodu) 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V práci nedošlo k narušení citační etiky, student použil celkem 16 citací 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce se zabývá Magnetostrikčními vlastnostmi látek a jejich použití pro senzory polohy. V první části se student 
zabývá samotnou magnetostrikcí a materiály, které tuto vlastnost mají. Zde si vybere také zkoumaný materiál 
senzoru. Dále provádí simulaci magnetostrikce pomocí sw ANSYS a MAXWELL. Problém je, že sw ANSYS 
neumožnuje použití změny polohy v čase. Z tohoto důvodu bych pro další modelování použil např COMSOL 
Multiphysics, případně jiný sw počítající magnetická a silová pole. Na základě těchto simulací poté navrhnul měřící 
pracoviště. Práce je poo formální stránce celkem v pořádku ale vyskytují se v ní někdy nesmyslné věty. Práci 
doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky  k obhajobě: 

1. Vysvětlete význam poslední věty v druhém odstavci v úvodu? 
2. Je nějaký fyzikální důvod prokládat body v grafu 9 polynomem 3. řádu, nebo je tento polynom použit 

pouze z důvodu „tvaru“ bodů? 
3. Jak dlouho probíhal jeden výpočet pomocí  sw ANSYS? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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