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je zde rozpracovaná teorie rázu, která je základem pro tento test. Tato práce se také 

zabývá koncepčním návrhem a stanovením základních parametrů zařízení podle daných 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

 

A   amplituda    [m] 

A   práce     [J] 

A, As    plocha průřezu   [m2] 

A   amplituda    [m] 

E   modul pružnosti v tahu  [MPa] 

Ec   energie    [J] 

Eztr   energie    [J] 

F, Fp   síla     [N] 

Li, Lt, Lst, Lp, Ls   délka     [m] 

P, P1, P2   síla     [N] 

S   síla     [N] 

U, U0, U1, U2   amplituda    [m] 

a   zrychlení    [m/s2] 

c, c1, c2   rychlost vlny    [m/s2] 

ec   hustota energie   [J/m3] 

k   konstanta úměrnosti   [N/m] 

m, m1, m2   hmotnost    [kg] 

t, τ   čas     [s] 

u1, u2   posuvy     [m] 

v, v10, v20, v11, v21, v22,  vs, v,  rychlost    [m/s] 

w     výchylka    [m] 

x     souřadnice    [m] 

y     souřadnice    [m] 

z     souřadnice    [m] 
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α     konstanta    [m3/N2/3] 

α     úhel     [rad] 

ε     součinitel restituce   [-] 

ε, εs     deformace    [-] 

μ     Poissonovo číslo   [-] 

𝜑0, 𝜑1, 𝜑2    fáze     [rad] 

ρ,ρ1, ρ2     hustota    [kg/m3] 

σ, σs, σi, σt, σst    napětí     [MPa] 

𝜏     čas     [s] 

ω     úhlová frekvence   [s-1] 
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1 Úvod 

Chování materiálu je ovlivněno mnoha faktory. Napětí nezávisí pouze na velikosti 

deformace, ale také na rychlosti deformace nebo teplotě. Za různých podmínek se liší 

mechanické charakteristiky materiálu, jako je například mez kluzu. Hopkinsonův test je 

navržen ke zkoumání chování materiálu při vysokých rychlostech deformace. V 19. století 

si lidé uvědomovali, že chování materiálu se liší v případě dynamického namáhání na 

rozdíl od statického. Možnosti experimentálního zkoumání byly v té době omezené 

v důsledku nedostatku vhodných metod a přístrojů, které by dokázaly rychlé dynamické 

děje měřit. V r. 1872 J. Hopkinson provedl pokus, kterým prokázal, že kovy dokážou v 

tahu odolat větší zatížení, jestliže toto zatížení působí náhle na rozdíl od případu, kdy je 

toto zatížení statické. Jeho syn B. Hopkinson navázal na jeho práci a v r. 1914 vymyslel 

způsob, kterým dokázal určit průběh rázu (tvar impulzu procházející tyčí, na jejíž konci 

došlo ke srážce s rychle se pohybující kulkou nebo k výbuchu výbušniny). Tento 

experiment je známý pod názvem Hopkinsonova tlaková tyč, jelikož se tyčí šíří tlaková 

vlna. V průběhu času se tento jeho experiment vyvíjel a stal se standardní technikou pro 

získávání informací o chování materiálu při vysokých rychlostech deformace, nejen při 

tlakovém zatížení, ale test byl modifikován také pro krut, tah nebo střih, případně 

kombinaci více druhů namáhání. Také je možné touto metodou testovat materiál za 

různých teplot. Mezi další rázové experimenty patří například Taylorův experiment, který 

je založen na vystřelování válcového vzorku proti tuhé stěně a na základě délek 

deformované části a nedeformované části válce po rázu se určuje dynamická pevnost 

materiálu za určité rychlosti nárazu. Charpyho kladivo je rovněž rázovým testem, který 

měří energii potřebnou k přeražení vzorku s vrubem na základě rozdílu výšek kyvadla, 

které přeražení způsobí.   

V původním experimentu Hopkinson použil explozi k vyvolání tlakové vlny, která 

se tyčí šíří k volnému konci. K tomuto konci je magneticky připojena další tyč stejného 

průměru a stejného materiálu. Tato magneticky přichycena tyč se tlakovou vlnou oddělí s 

rychlostí závislou na délce této tyče. Rychlost s jakou došlo k oddělení je měřena 

balistickým kyvadlem. Na základě rychlosti odpoutané tyče a opakování pokusu s různou 

délkou této tyče dokázal přibližně určit tvarový průběh napěťové vlny, která se tyčí šíří. 

Původní experiment B. Hopkinsona byl upraven Kolskym v r. 1949. Testovací 

vzorek vložil mezi dvě tyče, vlnu procházející těmito tyčemi se snažil zachytit 

kondenzátorovými mikrofony. Tento experiment je znám jako Kolskyho tyč nebo také 

Rozdělená Hopkinsonova tlaková tyč (Split Hopkinson Pressure Bar). V té době se již 

používaly při měření elektrické tenzometry, ty jsou nyní běžně používanou technikou při 

těchto experimentech. 
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2 Rázy těles 

Tato kapitola se zabývá teoriemi, které se zabývají rázy těles. Historicky nejstarší 

je Stereostatická teorie rázu, následovala vlnová teorie rázu a s ohledem na 

komplikovanost vlnové teorie rázu byla vytvořena Hertzova teorie, která stojí na Hertzově 

teorii pro statické kontaktní napětí. Stereostatická a Hertzova teorie dávají pouze 

omezený pohled na problematiku rázu a skutečné chování materiálu.  

První, kdo se prokazatelně zabýval rázy těles, byl Galileo Galilei. Řešením rázu 

dvou pružných hmotných bodů se zabýval také pražský matematik J. Marcus Marci. 

Zákony rázu pružných těles byly následně zdokonaleny Ch. Wrenem a Ch. Huygensem. 

První experimenty byly prováděny s koulemi ze slonoviny a prováděl je E. Mariotte. 

Newton shrnul dosavadní poznatky o rázech a zavedl tzv. koeficient restituce, který 

zohledňuje, že tělesa nejsou dokonale pružná. Vytvořil tak stereostatickou teorii rázu. 

Newton se také zabýval pokročilejší vlnovou teorií, když se pokoušel odvodit 

vzorec pro rychlost šíření zvuku ve vzduchu. Protože však v té době ještě nebyl 

dostatečný matematický základ, jeho řešení nebylo zcela přesné. Na vlnové teorii se 

významně podíleli známé osobnosti jako například Euler, D´Alambert, Lagrange nebo 

Fourier. Mezníkem v použití vlnové teorie se stal Youngův vzorec pro napětí vzniklé při 

podélném rázu tenké tyče na tuhou stěnu. 

2.1 Stereostatická teorie rázu  

Tato teorie je chápána jako první ucelená teorie rázu pevných těles a byla 

vytvořena Isaacem Newtonem. Vychází z pojmu dokonale tuhé těleso. Tento pojem 

znamená, že těleso působením vnějších sil nemění svůj objem ani tvar. Takové těleso je 

většinou charakterizováno pouze svou hmotností a svými rozměry a jednotlivé hmotné 

body tělesa jsou spolu svázány pevně a vůči sobě nemění polohu. Všechny body 

takového tělesa se tedy při posuvném nebo rotačním pohybu pohybují stejnou rychlostí 

po vzájemně rovnoběžných dráhách. Při zkoumání, jak ovlivňuji vnější síly dokonale tuhé 

těleso, v podstatě zkoumáme pohybové účinky vnějších sil a ne deformační. Tyto 

předpoklady Newtonovi umožnily vytvořit teorii rázu na základě věty o zachování hybnosti 

a energie, ovšem už nemohl vzít v úvahu deformační energii. Newton si však 

uvědomoval, že tělesa nejsou dokonale tuhá, ale pružná a proto v této teorii zavedl tzv. 

koeficient restituce, který tuto teorii více přibližuje skutečnosti. Koeficient restituce 

vyjadřuje úbytek hybnosti, a nabývá hodnot od 0 do 1. Ke ztrátě hybnosti u reálných těles 

dochází, v důsledku toho, že ne všechna deformační energie je schopna se přeměnit zpět 
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na kinetickou, a uvolní se ve formě tepla. To může být způsobeno například tím, že při 

rázu může nastat plastická deformace. Plastické deformace vznikají téměř vždy i při 

malých rychlostech. Tak například můžou vzniknout na povrchu tělesa v místě rázu, 

jelikož povrch není hladký, ale má nerovnosti, i když v řádech mikrometrů a méně u velmi 

přesného obrábění. 

Ráz dvou těles můžeme rozdělit do dvou částí a to na dobu, kdy se těžiště těles 

k sobě přibližují a dobu, kdy se těžiště od sebe oddalují. Době oddalování se říká 

restituce. Z toho plyne název koeficient restituce. U dokonale pružných těles je doba 

přibližování stejná jako doba restituce a deformační energie vzniklá během přibližování se 

všechna přemění zpět na kinetickou a tělesa pokračují odděleně. U nedokonale pružných 

těles dochází ke ztrátám energie a doba restituce je menší než doba přibližování. Může 

nastat i varianta, kdy se po srážce tělesa od sebe neoddělí a pokračují dál jako jedno 

těleso a období restituce nenastane. Takovým tělesům se říká dokonale plastická tělesa. 

U všech reálných těles nastane stav odpovídající stavu při srážce mezi dokonale 

plastickými tělesy a dokonale pružnými tělesy. 

2.1.1 Centrální přímý ráz koulí 

Nejjednodušším příkladem je přímý ráz koulí pohybujících se v jedné přímce. 

Centrální, protože síly vzniklé při rázu nezpůsobí natáčení, leží na spojnici středů koulí. 

Koule o hmotnosti 𝑚1 má počáteční rychlost 𝑣10 a koule o hmotnosti 𝑚2 má počáteční 

rychlost 𝑣20. Skutečný ráz nahradíme rázem dvou hmotných bodů, síla vzniklá při rázu 

mezi tělesy je vnitřní síla soustavy, proto platí zákon zachování hybnosti a po rázu se 

koule budou pohybovat rychlostmi 𝑣11 a 𝑣21 

 𝑚1𝑣10 +𝑚2𝑣20 = 𝑚1𝑣11 +𝑚2𝑣21. (2.1) 

 

V okamžiku mezi přibližováním a restitucí se tělesa pohybují stejnou rychlostí 𝑣𝑠 

 
𝑣𝑠 =

𝑚1𝑣10 +𝑚2𝑣20
𝑚1 +𝑚2

. (2.2) 

 

Součinitel restituce 휀 je vyjádřen jako úbytek hybnosti. Pro každou kouli zvlášť platí 

rovnice, kde rozdíl hybnosti během fáze přibližování je roven rozdílu hybnosti během fáze 

restituce vynásobené koeficientem restituce. Pro obě koule platí 

 

 𝑚1(𝑣𝑠 − 𝑣11) = 휀𝑚1(𝑣10 − 𝑣𝑠), (2.3) 
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𝑚2(𝑣22 − 𝑣𝑠) = 휀𝑚2(𝑣𝑠 − 𝑣20). 

 

Sečtení těchto dvou rovnic dostaneme vztah 

 𝑣11 − 𝑣22 = −휀(𝑣10 − 𝑣20). (2.4) 

 

Z rovnice (2.1) a (2.4) lze vypočítat rychlosti obou koulí po rázu 𝑣11 a 𝑣22 a 

z rozdílu kinetických energií před a po rázu lze nalézt vztah pro ztracenou energii, který 

má v případě centrálního rázu přímých koulí tuto podobu 

 

 
𝐸𝑧𝑡𝑟 =

1

2
(1 − 휀2)(𝑣10 − 𝑣20)

2
𝑚1𝑚2

𝑚1 +𝑚2
. (2.5) 

 

Součinitel restituce je závislý na mnoha faktorech, což je hlavní nevýhoda 

použitelnosti této teorie. Závisí na materiálu těles a jejich rozměrech a tvarech, 

vzájemných rychlostí a způsobu jak na sebe narážejí. V případě, že hledáme součinitel 

restituce v tabulce a neznáme přesné informace o tom, jakým experimentem byly údaje 

v tabulce získány, je tento součinitel velmi nespolehlivý. Příklady hodnot koeficientů 

restituce jsou uvedeny pro různé případy rázů například v [1] (diagramy ze stránek 12-14). 

2.2 Hertzova teorie rázu 

Hertzova teorie rázu, někdy nazývaná kvasistatická podle statické kontaktní síly, je 

z velké části založena na Hertzově teorii kontaktního napětí, která se zabývá napěťovým 

stavem těles, které jsou spolu v kontaktu. Tak jako u Hertzovy teorie kontaktního napětí 

se předpokládá, že i při rázu jsou deformace omezeny na malou oblast v okolí styku těles 

a deformační účinky neovlivní zbytek tělesa. Při odvozování svých vztahů vychází 

z předpokladu, že určitá oblast se deformuje a zbytek tělesa tvoří tuhý celek. Při 

odvozování vztahů Hertz využil oskulačních paraboloidů, kterými nahradil povrch tělesa 

v okolí kontaktu. Na rozdíl od Newtonovy metody nám umožňuje Hertzova určit jak 

časové trvání rázu, tak časový průběh sil během něj. Také záměrně opomíjel v té době 

známý fakt, že účinky sil při rázu se neprojeví v každém bodě tělesa současně, ale šíří se 

určitou rychlostí (šíří se materiálem jako vlna). Z výše uvedených předpokladů plyne, že 

pokud se má teorie co nejvíce podobat skutečnému rázu, je nutné, aby průběh sil při rázu 

byl co nejvíce roven statickému zatěžování. To nastane v případě malých rychlostí rázu 
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(teorie je dostatečně spolehlivá, pokud jsou rychlosti v řádech několika decimetrů za 

sekundu). 

2.2.1 Centrální přímý ráz koulí 

Při řešení této úlohy se zanedbávají ztráty energie. Fáze přibližování a oddalování 

trvá stejně dlouho. Pro ráz dvou koulí různých poloměrů 𝑟1 a 𝑟2 a různých materiálů, tedy 

různých konstant modulu pružnosti v tahu 𝐸1 a 𝐸2 a různých Poissonovych čísel 𝜇1 a 𝜇2, 

se využívá Hertzova závislot síly 𝑃 (síla působící v místě kontaktu) na přiblížení středů 

koulí 𝑥, viz rovnice (2.6). Rychlost koulí před rázem je 𝑣10 a 𝑣20 Schéma rázu je na 

obrázku (1). 

 

Obrázek 1 Ráz koulí 

 

 
𝑃 = (

𝑥

𝛼
)

3
2
 (2.6) 

 

α je konstanta závislá na velikosti koulí a jejich materiálových vlastnostech 

 

 

𝛼 = √
9

16

𝑟1 + 𝑟2
𝑟1𝑟2

(
1 − 𝜇1

2

𝐸1
+
1 − 𝜇2

2

𝐸2
)

2

.
3

 (2.7) 

 

Pro koule platí pohybové rovnice 

 𝑚1�̈�1 = −𝑃, 

𝑚2�̈�2 = 𝑃. 
(2.8) 
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Odečtením předchozích dvou rovnic a nahrazením výrazu �̈�1 − �̈�2 = �̈� (�̈� má 

význam zrychlení, s jakým se k sobě středy koulí přibližují), získáme nelineární 

diferenciální rovnici druhého řádu 

 
�̈� = −

𝑚1 +𝑚2

𝑚1𝑚2
(
𝑥

𝛼
)

3
2
. (2.9) 

 

Rovnici lze zjednodušit upravením druhé derivace podle času do tvaru 

 
�̈� =

𝑑�̇�2

2𝑑𝑥
. (2.10) 

 

Řád rovnice (2.9) se snížil a je možné integrovat. Integrací získáme vztah mezi �̇�2 

a 𝑥, viz rovnice (2.11) a integrační konstantu zjistíme z podmínky stlačení na počátku rázu 

𝑥 = 0 a rychlost stlačování středů k sobě na začátku rázu je rovna rozdílu počátečních 

rychlostí koulí 𝑣10 − 𝑣20 = �̇�, kde 𝑣10 je rychlost první koule před rázem a 𝑣20 je rychlost 

druhé koule před rázem. Ze získané rovnice se dá určit maximální přiblížení těles, které 

nastane v okamžiku, kdy rychlost středů vůči sobě je nulová �̇� = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 , viz rovnice 

(2.12), 

 
�̇�2 = −

4

5

(𝑚1 +𝑚2)

𝑚1𝑚2

1

𝛼
3
2

𝑥
5
2 + (𝑣10 − 𝑣20)

2, (2.11) 

 

 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = (
5

4
𝛼
3
2

𝑚1𝑚2

𝑚1 +𝑚2
)

2
5
(𝑣10 − 𝑣20)

4
5. (2.12) 

 

Maximální rázová síla, která vznikne v průběhu rázu, je v okamžiku maximálního 

stlačení 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = (

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝛼
)

3
2
. (2.13) 

 

Po úpravě rovnice (2.11) je možné separovat proměnné a integrovat v mezích 𝑥 

= 0 (začátek rázu) a 𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 (okamžik, kdy je přiblížení maximální), tím spočteme dobu 

první fáze rázu, tedy dobu přibližování. Jelikož se předpokládají nulové ztráty energie, 

všechna deformační energie se přemění zpět na kinetickou a celková doba rázu bude 2x 

větší, rovnice (2.14) 



15 
 

 
𝑡𝑐 = 2∫

𝑑𝑥

√(𝑣10 − 𝑣20)
2 −

4
5
(𝑚1 +𝑚2)
𝑚1𝑚2

𝑥
5
2

𝛼
3
2

𝑥𝑚𝑎𝑥

0

. 
(2.14) 

 

Tento příklad je možné použít také při výpočtu nárazu koule na rovinnou desku. 

Pokud je deska dostatečně tlustá (minimálně o řád větší tloušťka než průměr koule), pak 

je možné zanedbat ohyb desky a desku lze brát jako kouli s nekonečným poloměrem a 

nekonečnou hmotností. 

2.3 Vlnová teorie rázu 

2.3.1 Úvod 

Jedná se o teorii nejlépe popisující stav, který nastane v důsledku rázu. Tedy 

v důsledku změny působících sil během velmi krátké doby. Newtonova metoda je 

založena na ideálním rázu dokonale tuhých těles, zahrnující všechny faktory spojené 

s úbytkem hybnosti reálných těles po rázu v součiniteli restituce, Hertzova teorie již bere 

ohled na deformační stav těles během rázu. Ale vychází z teorie, která se zabývá vlivem 

působení statických sil a předpokládá, že ráz ovlivní pouze určitou oblast v okolí místa 

styku těles při rázu. Také předpokládá, že síly vyvolané rázem se projeví v každém bodě 

tělesa ve stejný okamžik a šíří se tedy nekonečnou rychlostí. Vlnová teorie rázu bere 

v úvahu, že účinky rázu se neprojeví v každém bodě tělesa současně, ale šíří se určitou 

rychlostí jako vlna, která se prostupuje celým tělesem.   

V souvislosti s vlnovou teorií je známo, že již Newton se zabýval pokusy, při 

kterých se pokoušel odvodit vzorec pro rychlost zvuku. Prostředí, kterým se zvuk šíří 

popsal jako soustavu hmotných bodů vzájemně spojených pružinami. Jeho řešení nebylo 

přesné. K dalšímu vývoji vlnové teorie pomohl vývoj matematické teorie parciálních 

diferenciálních rovnic, kterými lze popisovat vlnové děje. Dalšími významnými osobnostmi 

ve vývoji vlnové teorie jsou například D´alambert, Euler, Lagrange, Fourier, kteří se 

zabývali řešením parciálních rovnic v souvislosti s vlněním a kmitáním strun nebo 

nosníků. Dále například Young, který se zabýval podélným rázem tenké tyče na tuhou 

stěnu a jako první zjistil, že účinky rázu se tělesem šíří a neprojeví se okamžitě v celém 

tělese, Poisson zase objevil, že prostředím se můžou šířit dva typy vlnění (příčné a 

podélné) a výsledné vlnění je dané jejich superpozicí. 
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2.3.2 kmitání a vlnění 

Kmitání je periodicky se opakující děj, při němž se daná veličina pohybuje okolo 

rovnovážné polohy z jedné krajní polohy do druhé. Periodou tohoto pohybu je doba 

jednoho kmitu (čas změny z jedné krajní polohy do druhé a zpět). Příkladem je kmitání 

závaží na pružině. Sledovaná veličina je výchylka od rovnovážné polohy, ve které se 

závaží nachází, když je v klidu. Pokud závaží vychýlíme a uvolníme, pružná síla pružiny 

způsobí, že závaží bude vykonávat kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy z jedné 

krajní polohy do druhé opakovaně, dokud nedojde k utlumení působením odporových sil 

(například vnitřní tření pružiny, odpor vzduchu). Pokud zanedbáme odporové síly pak se 

maximální výchylka (vzdálenost krajních bodů od rovnovážné polohy, neboli amplituda) 

nebude měnit. Kmitavý pohyb je nerovnoměrný, protože se jeho rychlost i zrychlení mění. 

Kmitavý pohyb můžeme srovnat s rovnoměrným pohybem bodu po kružnici, který se 

pohybuje úhlovou rychlostí ω (v souvislosti s kmitáním se jí říká úhlová frekvence) a 

s počáteční fází ϕ0 (určuje velikost výchylky v čase t=0, neboli počáteční polohu bodu na 

kružnici). Výchylka je rovna vzdálenosti bodu pohybujícího se po kružnici od přímky kolmé 

na osu pružiny procházející rovnovážnou polohou. Periodou je doba jednoho kmitu T 

(frekvence bude f=1/T). Výchylka w kmitání s amplitudou A se bude řídit rovnicí 

 𝑤 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0). (2.15) 

 

K téhle rovnici dospějeme řešením pohybové rovnice (diferenciální rovnice) pro 

závaží na pružině, u které je pružná síla přímo úměrná výchylce, tedy Fp = kw (k je 

konstanta úměrnosti- tuhost pružiny s jednotkou N/m).  

Kmitání, jehož výchylku v závislosti na čase tvoří sinusoida, se říká harmonické. 

Pokud je prostředí složené z hmotných bodů, které na sebe vzájemně působí a 

uvedeme-li jeden bod do pohybu, pak se pohyb vzájemným působením přenese i na 

ostatní body. Tomuto šíření pohybu se říkáme, že se prostředím šíří postupná vlna. 

Pokud bod rozkmitáme, pak se postupně rozkmitají i ostatní body prostředí. Prostředím si 

můžeme představit kapalinu, plyn nebo pevnou látku a vzájemným působením je myšleno 

silové působení mezi částicemi (například vazby mezi atomy).  

Jednotlivé body prostředí mohou kmitat v různých směrech. Pokud budou body 

kmitat kolmo na směr šíření vlnění, říkáme mu vlnění příčné (například pohyb vodní 

hladiny při dopadu kamene), pokud budou body kmitat ve směru šíření vlny, říkáme mu 

vlnění podélné (tímto způsobem se šíří například zvuk). 
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V daném prostředí se vlnění šíří konstantní rychlostí v závislosti na vazbách mezi 

atomy. Narazí-li vlna na rozhraní dvou různých prostředí, vlnění se do tohoto prostředí 

přenese, ale také dojde k odrazu. Zároveň na tomto rozhraní dojde k lomu vlnění, pokud 

směr šíření vlny není kolmý na rozhraní. Jev odrazu a lomu si lze představit pomocí 

Huygensova principu šíření vln. Ten definujeme vlnoplochu jako plochu tvořenou body, ke 

kterým dospělo vlnění za určitý čas. Huygensův princip potom říká, že každý bod 

vlnoplochy je zdrojem nového (elementárního) vlnění a vnější obalová plocha 

elementárních vlnoploch je novou vlnoplochou. Podle tohoto zákona se kulová vlnoplocha 

odráží i láme od rovinného rozhraní opět jako kulová vlnoplocha a rovinná vlnoplocha 

opět jako rovinná.  

2.3.3 Vlnová rovnice 

V řadě bodů, kterou se bude šířit příčná vlna tak, že první bod rozkmitáme 

harmonickými kmity s výchylkou 𝑤 a amplitudou 𝐴 

 𝑤 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡). 

 
(2.16) 

Ostatní body v řadě se rozkmitají s určitým časovým zpožděním 𝜏 = 𝑥/𝑣 

v závislosti na rychlosti šíření vlny 𝑣. Rovnice pro výchylku bodu v řadě ve vzdálenosti 𝑥 

od zdroje vlnění bude 

 𝑤 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑣
). (2.17) 

 

Tato rovnice už je rovnici vlnění a ne kmitání, protože výchylka je funkcí času a 

polohy, kdežto rovnice kmitání je funkcí pouze času. Pokud tuhle rovnici dvakrát 

zderivujeme podle času 𝑡 a pak podle polohy 𝑥, následným srovnáním zjistíme, že je mezi 

nimi určitý vztah, kterému se říká vlnová rovnice a má následující tvar 

 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
=

1

𝑣2

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
. (2.18) 

 

Tato rovnice je vlnová rovnice pro lineární postupnou vlnu, tedy vlnu, která se šíří 

jedním směrem. Pokud by se vlna šířila ve více směrech, rovnice by obsahovala parciální 

derivace i podle těchto směrů. Ve třech rozměrech by vlnová rovnice vypadala takto 

 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
=

1

𝑣2

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
. (2.19) 
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K vlnové rovnici dojdeme sestavením pohybové rovnice nekonečně malého 

elementu daného prostředí. 

2.3.4 Vlnění napjaté struny 

Sestavením pohybové rovnice pro část napjaté struny a přijetím zjednodušujících 

předpokladů dojdeme k vlnové rovnici pro vlnění šířící se v jednom směru (jedna 

polohová souřadnice). 

Struna předepjata silou S kmitá v jedné rovině, konce struny se nemohou 

pohybovat, délka předepjaté struny je L (obrázek 2). Hustota je v každém místě stejná, 

hmotnost struny na jednotku délky je 𝑚.  

 

Obrázek 2 Kmitání struny 

Osa w znázorňuje výchylku struny. V místě 𝑥 vyjmeme úsek struny o délce 𝑑𝑥, 

který se pohybuje se zrychlením 𝑎 (obrázek 2). Předpokládá se, že všechny body struny 

se pohybují pouze kolmo na osu 𝑥. Pohyb podélně s osou x se zanedbává. Dále se 

předpokládají malé výchylky. Proto můžeme vzdálenost 𝑑𝑥 přibližně považovat za délku 

úseku struny a hmotnost úseku struny počítat jako jednotková hmotnost 𝑚 vynásobena 

délkou 𝑑𝑥. Jelikož předpokládáme malé výchylky, můžeme sílu 𝑆 považovat za konstantní 

a z předpokladu pouze svislého pohybu bodů struny, nemají složky síly S ve směru osy 𝑥 

žádný vliv. Napíšeme tedy pohybovou rovnici ve směru osy 𝑤, ve které α a 𝑤 jsou 

funkcemi polohy a času 

𝑚𝑑𝑥𝑎 = 𝑆𝑠𝑖𝑛[𝛼(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡)] − 𝑆𝑠𝑖𝑛[𝛼(𝑥, 𝑡)], 
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 𝑚𝑎 = 𝑆
𝑠𝑖𝑛[𝛼(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡)] − 𝑠𝑖𝑛[𝛼(𝑥, 𝑡)]

𝑑𝑥
, 

 

𝑚
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= 𝑆

𝜕𝑠𝑖𝑛[𝛼(𝑥, 𝑡)]

𝜕𝑥
 

 Za předpokladu malých výchylek struny a dostatečně hladké funkce výchylky 𝑤 

můžeme napsat 

𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 𝑡𝑔𝛼 ≈ 𝛼, 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
= 𝑡𝑔𝛼 ≈ 𝛼. 

Takže výsledná pohybová rovnice má tvar: 

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
=

𝑆

𝑚

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
 

Můžeme zavést substituci 
𝑆

𝑚
= 𝑐2 = konstantě, výsledná rovnice je vlnovou rovnicí vlnění 

šířícího se v jednom směru 

 𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= 𝑐2

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
. (2.20) 

 

2.3.5 D´alambertovo řešení vlnové rovnice v jednom směru 

Rovnici (2.20) se v matematice říká hyperbolická a je to lineární parciální diferenciální 

rovnice. Konstanta 𝑐 svým rozměrem odpovídá rychlosti, a její fyzikální význam je rychlost 

šíření vlny. Tuto rovnici je možné řešit několika různými způsoby. Jedním z nich je 

transformace proměnných 𝑥 a 𝑡 do nových souřadnic 𝜉 a 𝜂 podle vztahů (2.21) 

v očekávání zjednodušení vlnové rovnice vhodným zvolením konstant 𝛼, 𝛽, 𝛾 a 𝛿 

 𝜉 = 𝛼𝑥 + 𝛽𝑡, 

𝜂 = 𝛾𝑥 + 𝛿𝑡. 
(2.21) 

 

Řešení vlnové rovnice w bude po transformování funkcí souřadnic 𝜉 a 𝜂, které jsou 

funkcemi polohy 𝑥 a času 𝑡. Pro první a druhé parciální derivace funkce 𝑤 

v transformovaných souřadnicích platí 
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𝜕𝑤

𝜕𝑡
=
𝜕𝑤

𝜕ξ 

𝜕ξ 

𝜕𝑡
+
𝜕𝑤

𝜕η 

𝜕η 

𝜕𝑡
=
𝜕𝑤

𝜕ξ 
𝛽 +

𝜕𝑤

𝜕η 
𝛿, 

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= (

𝜕2𝑤

𝜕ξ2 

𝜕ξ 

𝜕𝑡
+

𝜕2𝑤

𝜕η𝜕ξ 

𝜕η 

𝜕𝑡
)𝛽 + (

𝜕2𝑤

𝜕ξ𝜕η 

𝜕ξ 

𝜕𝑡
+
𝜕2𝑤

𝜕η2 

𝜕η 

𝜕𝑡
) 𝛿, 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
=
𝜕𝑤

𝜕ξ 

𝜕ξ 

𝜕𝑥
+
𝜕𝑤

𝜕η 

𝜕η 

𝜕𝑥
=
𝜕𝑤

𝜕ξ 
𝛼 +

𝜕𝑤

𝜕η 
𝛾, 

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
= (

𝜕2𝑤

𝜕ξ2 

𝜕ξ 

𝜕𝑥
+

𝜕2𝑤

𝜕η𝜕ξ 

𝜕η 

𝜕𝑥
)𝛼 + (

𝜕2𝑤

𝜕ξ𝜕η 

𝜕ξ 

𝜕𝑥
+
𝜕2𝑤

𝜕η2 

𝜕η 

𝜕𝑥
)𝛾. 

 

Tyto derivace dosadíme do vlnové rovnice (2.20), roznásobíme a upravíme 

 𝜕2𝑤

𝜕ξ2 
(𝛽2 − 𝛼2𝑐2) +

𝜕2𝑤

𝜕ξ𝜕η 
(𝛿𝛽 − 𝛼𝛾𝑐2) +

𝜕2𝑤

𝜕η2 
(𝛿2 − 𝛾2𝑐2) = 0. (2.22) 

 

Zvolením vhodných konstant 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 tak aby první a třetí člen levé strany rovnice 

(2.22) byly rovny nule, takže první a třetí závorka se rovnají 0 a z toho plyne: 

𝛽 = ±𝛼𝑐 

𝛿 = ±𝛾𝑐 

Záměrně se volí kombinace opačných znamének 𝛽 a 𝛿 z důvodů pozdějšího 

hledání řešení úlohy s počátečními podmínkami. Dosazením 𝛽 = 𝛼𝑐 a 𝛿 = −𝛾𝑐 do (2.21) 

dává vztahy 𝜉 = 𝛼(𝑥 + 𝑐𝑡) a η = 𝛾(𝑥 − 𝑐𝑡). Rovnice (2.22) se zjednodušila na tvar 

 𝜕2𝑤

𝜕ξ𝜕η 
= 0. (2.23) 

 

Rovnice (2.23) se vyřeší integrací podle ξ (integrační konstanta může být 

libovolnou funkcí 𝜂) a podle 𝜂 (integrační konstanta může být libovolnou funkcí 𝜉), tyto 

funkce jsou označeny jako 𝛷(𝜂) a 𝛹(𝜉) 

  

𝑤 = 𝛷(𝜂) +  𝛹(𝜉) = 𝛷(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝛹(𝑥 + 𝑐𝑡).  

 

(2.24) 

Konstanty α a γ jsou zahrnuty ve funkcích  𝛹 a 𝛷. Funkce jsou libovolné a určí se 

z podmínek, které jsou známy jako například poloha struny a rychlost struny v čase 𝑡 = 0. 

Polohu a rychlost vyjádříme funkcemi (nemusí být spojité) 

 𝑤(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥), (2.25) 
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(
𝜕𝑤

𝜕𝑡
)
𝑡=0

= 𝑔(𝑥). (2.26) 

 

Řešením těchto dvou rovnic, (2.25) a (2.26), dostaneme D´Alambertovu rovnici pro 

výchylku 

 
𝑤 =

1

2
[𝑓(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝑓(𝑥 + 𝑐𝑡)] +

1

2𝑐
∫ 𝑔(𝜗)𝑑

𝑥+𝑐𝑡

𝑥−𝑐𝑡

𝜗. (2.27) 

 

𝜗 v rovnici (2.27) je označením integrační proměnné integrálu v mezích 𝑥 − 𝑐𝑡 a 𝑥 + 𝑐𝑡. 

2.3.6 Bernouilliovo řešení vlnové rovnice v jednom směru 

Tomuto řešení se někdy říká Fourierovo a spočívá v nalezení řešení ve tvaru 

součinu dvou funkcí, kde každá z funkcí obsahuje jen jednu z proměnných 𝑥 a 𝑡, viz 

rovnice (2.28), tím zmizí parciální derivace a vlnovou rovnici vyřešíme s využitím 

konstanty, které se rovna levá i pravá strana vlnové rovnice (2.20).  Tato konstanta je 

označena jako −𝜔2. 

 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥)𝑃(𝑡). (2.28) 

 

Hledané řešení (2.28) a jeho druhé derivace se dosadí do vlnové rovnice, levá i 

pravá strana se rovnají konstantě  –ω2, tím se získají dvě rovnice, které neobsahují 

parciální derivace 

 
     

𝑑2𝑃(𝑡)

𝑑𝑡2
𝑋(𝑥) = −𝜔2, (2.29) 

 
𝑐2

𝑑2𝑋(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑃(𝑡) = −𝜔2. (2.30) 

 

Řešení těchto rovnic je 

 𝑃(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), (2.31) 

 𝑋(𝑥) = 𝐶𝑐𝑜𝑠 (
𝜔𝑥

𝑐
) + 𝐷𝑠𝑖𝑛 (

𝜔𝑥

𝑐
). (2.32) 

 

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 jsou integrační konstanty, které se určí z okrajových podmínek. Výsledná 

výchylka je rovna součinu těchto dvou funkcí 
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 𝑤(𝑥, 𝑡) = [𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)] [𝐶𝑐𝑜𝑠 (
𝜔𝑥

𝑐
) + 𝐷𝑠𝑖𝑛 (

𝜔𝑥

𝑐
)]. (2.33) 

 

Řešení v takovém tvaru lze roznásobit na součiny funkcí sinus a cosinus, ty se dají 

pomocí goniometrického vztahu (2.34) zapsat jako součet dvou sinusových funkcí 

s konstantní amplitudou, které se s časem pohybují podél osy 𝑥 v opačných směrech a 

jejich superpozicí vzniká stojaté vlnění. Součinitel ω označuje úhlovou frekvenci a není 

závislá na rychlosti šíření vlny 𝑐. 

 
sin (

𝜔

𝑐
𝑥) cos(𝜔𝑡) =

1

2
{𝑠𝑖𝑛 [

𝜔

𝑐
(𝑥 + 𝑐𝑡)] + 𝑠𝑖𝑛 [

𝜔

𝑐
(𝑥 − 𝑐𝑡)]} (2.34) 

3 Podélný ráz tenkých tyčí 

Tyče jsou tenké, podél své osy nemění svůj průřez. Při podélném rázu se 

předpokládají posuvy pouze podél její osy, příčné posuvy jsou minimální a mají 

zanedbatelný vliv. Průřez tyče zůstává kolmý na osu tyče i při deformaci a napětí je na 

průřezu rovnoměrně rozložené. Všechny tyto předpoklady jsou splněny pro tenké tyče. 

Jako tenká tyč. Definice tenké tyče byla experimentálně ověřována sledováním podélných 

sinusových vln v tyči. Podle těchto experimentů jsou předpoklady splněny u tyče, která má 

průměr minimálně pětkrát menší než je vlnová délka podélné sinusové vlny. Existují také 

teorie, která bere v úvahu radiální posuvy během vlnění a na základě toho pak provádí 

korekci rychlosti šíření vlny, pro kterou je odvozen vztah za předpokladu, že k těmto 

radiálním posuvům nedochází.  

Element tyče, vytvořený dvěma kolmými řezy vzdálených od sebe o dx, se bude 

vlivem sil posouvat a deformovat (obrázek 3Obrázek 3). Za výše uvedených předpokladů 

bude pro tento element platit pohybová rovnice ve směru osy tyče (3.1). 

 

Obrázek 3 Element tyče 

 𝜌𝐴𝑑𝑥𝑎 = 𝑆 + 𝑑𝑆 − 𝑆, (3.1) 
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kde 𝜌 je hustota, 𝐴 je plocha průřezu, 𝑆 jsou síly v průřezech. V pohybové rovnici 

vyjádříme sílu 𝑆 napětím 𝜎 podle vztahu 

 𝑆 = 𝐴𝜎, (3.2) 

   

𝐴 je v tomto případě konstanta a přírůstek síly S ve vzdálenosti 𝑑𝑥 je totální diferenciál 

(𝑑𝑡 =  0) 

 
𝑑𝑆 = 𝐴

𝜕𝜎

𝜕𝑥
𝑑𝑥. (3.3) 

   

Dalším předpokladem je přímá úměrnost napětí na deformaci 휀, platí tedy Hookův 

zákon, kde 𝐸 je konstanta úměrnosti nazývaná jako modul pružnosti v tahu nebo Youngův 

modul 

 𝜎 = 𝐸휀. (3.4) 

 

Deformace ε je poměr rozdílu délek po a před deformací k délce před deformací 

podle obrázku 3. 

 
휀 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 (3.5) 

 

Dosazením (3.2), (3.3), (3.4) do (3.1) dává vlnovou rovnici pro vlnění šířící se 

jedním směrem, viz (2.20) a řešením této rovnice je (2.24) nebo (2.26). Rychlost šíření 

vlny 𝑐 je daná vztahem (3.6), je závislá na materiálových vlastnostech (modul pružnosti 

v tahu 𝐸 a hustota materiálu 𝜌). Tento vztah rychlosti platí pouze u rázu tenkých tyčí, kde 

jsou splněny předpoklady zaručující, že se tyčí šíří pouze podélné vlny. Rychlost vlny je u 

oceli přibližně 5 190 m/s. 

 

𝑐 = √
𝐸

𝜌
. (3.6) 

3.1 Strmé čelo vlny napětí 

Pokud se dvě stejné tyče pohybují se stejnými rychlostmi 𝑣0 proti sobě, jejichž čela 

jsou kolmé na osu a dokonale zarovnané, při jejich nárazu dojde na čelech ke skoku 

rychlosti na nulu a v elementární vrstvě čela vznikne tlakové napětí, které se dále šíří jako 

čelo vlny. Toto napětí lze vyjádřit pomocí věty o změně hybnosti. Čelo vlny je hranice 
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mezi oblasti zasažené vlnou a oblasti ještě nezasažené. Na obrázku 4 je vidět toto strmé 

čelo vlny napětí a obecně libovolně rozložené napětí za ním, které se neměnné šíří dále 

rychlostí 𝑐. 

 

Obrázek 4 Napětí na čele vlny 

Vrstva tyče těsně před čelem vlny je v pohybu a její rychlost bude označena v. Za 

čas 𝑑𝑡 napětí (čelo vlny) zasáhne element tyče před vlnou 𝑑𝑥 = 𝑐𝑑𝑡, který zatím není 

v pohybu a má nulovou rychlost. Zákon o změně hybnosti je určitým vztahem spojen 

s impulzem síly 

 𝐴𝜎𝑑𝑡 = 𝐴𝑑𝑥𝜌𝑣, (3.7) 

   

kde 𝜌 je hustota a 𝐴 je plocha průřezu. V rovnici osamostatníme 𝜎, 𝑑𝑥/𝑑𝑡 je rovno 

rychlosti šíření vlny 𝑐 

 𝜎 = 𝜌𝑐𝑣. (3.8) 

   

V případě podélného rázu dvou stejných tyčí stejných rychlostí  𝑣0 proti sobě se 

čela tyčí náhle zastaví. Napětí podle předchozí rovnice a podle rovnice (3.6) je dané 

vztahem 

 |𝜎| = 𝐸
𝑣0
𝑐
. (3.9) 

3.2 Odraz vlnění 

 Vlnění se odráží na rozhraní různých prostředí. Může se odrazit na volném konci 

tyče, upevněném konci tyče (vazba brána jako tuhá, posuvy v místě vazby jsou nulové), 

nebo při nárazu do druhé tyče rozdílného materiálu. Jakékoliv silové působení, které 

vyvolá libovolné výchylky vlny lze zapsat jako superpozici sinusových vln různých 
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vlnových délek a amplitud, ale stejných fázových rychlostí c. Dále bude uváděno řešení 

pro jednu sinusovou vlnu ve tvaru 

 𝑢 = 𝑈𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐
(𝑥 + 𝑐𝑡)]. (3.10) 

3.2.1 Odraz od volného konce 

 

Obrázek 5 Odraz od volného konce 

Souřadnicová osa x je zvolena tak, že má počátek ve volném konci. Vlna šířící se 

tyčí k volnému konci bude značena indexem 1, rovnice (3.11), vlna odražená indexem 2, 

rovnice (3.12), posuvy jsou dány superpozicí obou vln (3.13). Odražená vlna má stejnou 

fázovou rychlost, ale opačný směr a neznámé konstanty, amplitudu 𝑈2 a fázový posuv 𝜑, 

které se určí z podmínky napětí (3.14), které je na volném konci nulové (3.15). 

 𝑢1 = 𝑈1𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐
(𝑥 + 𝑐𝑡)] (3.11) 

 𝑢2 = 𝑈2𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐
(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝜑] (3.12) 

 𝑢 = 𝑈1𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐
(𝑥 + 𝑐𝑡)] + 𝑈2𝑠𝑖𝑛 [

𝜔

𝑐
(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝜑] (3.13) 

 
𝜎 = 𝐸 (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) (3.14) 

 
𝐸 (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)
𝑥=0

= 0 (3.15) 

   

Z podmínky plyne (3.15) plyne, že amplituda odražené vlny U2 je stejná jako 

amplituda dopadající vlny 𝑈1 fázový posuv je π. To znamená, že vlna odraženého napětí 

má stejnou velikost i průběh, ale opačné znaménko, tedy pokud dopadající vlna 

způsobovala tlak, odražená způsobuje tah a naopak. Výsledné napětí je dáno superpozicí 

dvou napěťových vln (dopadající a odražené). Napětí se odečítají.   
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3.2.2 Odraz od pevného konce tyče 

 

Obrázek 6 Odraz od pevného konce 

Pro dopadající, odražené a výsledné vlnění budou platit stejné rovnice 

(3.11),(3.12)a (3.13), akorát amplituda 𝑈2 a fázový posuv 𝜑 se určí z podmínky pro 

posuvy na pevném konci tyče. Ty se rovnají nule 

 (𝑢)𝑥=0 = 0. (3.16) 

Z této podmínky plyne, že amplitudy dopadající vlny a odražené se rovnají a 

fázový posuv 𝜑 je nula. Odrazem od pevného konce se tedy nemění tahové napětí na 

tlakové a naopak, ale zůstává stejné. Výsledné napětí dané superpozicí dopadající a 

odražené vlny se sčítají a platí pro ně rovnice (3.14).  

3.2.3 Odraz od rozhraní dvou tyčí 

 

Obrázek 7 Odraz od rozhraní tyčí různých materiálů 

Jsou dány dvě tyče různých materiálů (obrázek 7Obrázek 7), to znamená odlišné 

hustoty, moduly pružnosti v tahu a tedy i rychlost šíření rozruchu, pro který platí vztah 

(3.6). Konce tyčí v místě, kde se stýkají, nejsou ani volné ani pevné. Počáteční vlna 

v první tyči se na rozhraní odrazí a výsledné vlnění je dáno superpozicí dopadající a 

odražené vlny. Část energie vlnění však spojem projde do druhé tyče, kde se šíří bude 

šířit průchozí vlna. Všechny tyto vlny mají stejnou frekvenci, ale různé vlnové délky. 

Jelikož počáteční vlna část energie předá druhé tyči, amplitudy jednotlivých vln nejsou 

stejné. Počáteční vlna má sinusový tvar, podle rovnice (3.10). Kolik energie projde a kolik 
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se odrazí, je dáno kombinací materiálů obou tyčí. Pro popsání chování materiálu je 

v tomto ohledu zavedena veličina zvaná charakteristická impedance, která je daná 

součinem hustoty materiálu a rychlosti šíření vlny. 

Amplitudy budou značeny 𝑈0 pro počáteční vlnu, 𝑈1 pro odraženou a 𝑈2 pro 

průchozí vlnu. Souřadnicová osa 𝑥 má počátek v místě styku obou tyčí (kladná část osy 

směřuje k druhému konci každé z tyčí). 

Pro tyč I platí 

 𝑢𝐼 = 𝑈0𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐1
(𝑥 + 𝑐1𝑡)] + 𝑈1𝑠𝑖𝑛 [

𝜔

𝑐1
(𝑥 − 𝑐1𝑡) + 𝜑1], (3.17) 

 
𝜎𝐼 = 𝐸1 (

𝜕𝑢𝐼
𝜕𝑥

). (3.18) 

Pro tyč II platí 

 𝑢𝐼𝐼 = 𝑈2𝑠𝑖𝑛 [
𝜔

𝑐2
(𝑥 + 𝑐2𝑡) + 𝜑2], (3.19) 

 
𝜎𝐼𝐼 = 𝐸2 (

𝜕𝑢𝐼𝐼
𝜕𝑥

). (3.20) 

   

Ze dvou podmínek lze určit jak fázové posuvy odražené a průchozí vlny 𝜑1 a 𝜑2, tak 

amplitudy 𝑈1 a 𝑈2. Podmínky jsou stanoveny pro místo styku první a druhé tyče (𝑥 = 0), 

tedy posuvy a napětí obou tyčí se rovnají 

 𝑈0𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 𝑈1𝑠𝑖𝑛(−𝜔𝑡 + 𝜑1) = 𝑈2𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑2), (3.21) 

 
𝐸1 (

𝜕𝑢𝐼
𝜕𝑥

)
𝑥=0

= 𝐸2 (
𝜕𝑢𝐼
𝜕𝑥

)
𝑥=0

. (3.22) 

 

Řešením předchozích dvou rovnic jsou čtyři kombinace fázových posuvů 𝜑1 a 𝜑2, ale 

fyzikální smysl mají pouze dvě a jim odpovídající amplitudy 𝑈1 a 𝑈2, které těmto 

podmínkám vyhovují. 

1) 𝜌2𝑐2 > 𝜌1𝑐1 

𝜑1 = 0,𝜑2 = 0 

 𝑈1 = 𝑈0

𝜌2𝑐2 − 𝜌1𝑐1
𝜌2𝑐2 + 𝜌1𝑐1

 (3.23) 

 
𝑈2 = 𝑈0

2𝜌1𝑐1
𝜌2𝑐2 + 𝜌1𝑐1

 (3.24) 
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V tomto případě odražené napětí nemění svůj smysl (tahové zůstává tahovým a tlakové 

tlakovým). 

2) 𝜌2𝑐2 < 𝜌1𝑐1 

𝜑1 = 𝜋,𝜑2 = 0 

 𝑈1 = 𝑈0

𝜌1𝑐1 − 𝜌2𝑐2
𝜌2𝑐2 + 𝜌1𝑐1

 (3.25) 

 
𝑈2 = 𝑈0

2𝜌1𝑐1
𝜌2𝑐2 + 𝜌1𝑐1

 (3.26) 

   

 V tomto případě odražené napětí mění svůj smysl (tahové na tlakové a tlakové na 

tahové). 

3.3 Energie procházející rozhraním 

Energie vlnění se skládá ze dvou složek. Potenciální energie deformace (v tomto 

případě při jednoosé napjatosti) a kinetická energie. Celková energie uložená v elementu 

tyče je dána jejich součtem 

 
𝐸𝑐 =

1

2
𝑚𝑣2 +

1

2
𝐸휀2𝑑𝑉 =

1

2
𝜌𝑑𝑉 (

𝜕𝑢

𝜕𝑡
)
2

+
1

2
𝐸 (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)
2

𝑑𝑉. (3.27) 

   

Hustota energie je energie na jednotku objemu. Po vydělení rovnice (3.27) 

objemem 𝑑𝑉 dostaneme vztah pro hustotu energie, která je pro sinusovou vlnu následující 

 𝑒𝑐 = 𝜌𝜔2𝑈2𝑐𝑜𝑠2 [
𝜔

𝑐
(𝑥 − 𝑐𝑡)]. (3.28) 

   

Energie počáteční vlny se rozdělí na energii odražené vlny a průchozí vlny. 

Poměry těchto energií jsou vyjádřeny koeficienty α, který je poměrem odražené energie 

k počáteční energii a β, poměr průchozí energie k počáteční. Jejich součet je roven 1. 

Tyto koeficienty jsou závislé na charakteristických impedancích materiálů, podle určitého 

vztahu, který je možné vyjádřit jedinou charakteristickou veličinou označovanou η, která je 

dána poměrem impedancí druhé tyče k první a charakterizuje tak chování rozhraní dvou 

zvolených materiálů. Na základě hodnoty tohoto poměru lze pozorovat, jak se mění 

koeficienty α a β, a kolik energie vlnění se přenese a kolik odráží. Lze tak určit do jaké 

míry se rozhraní dvou tyčí chová jako tuhé. Pokud by byla hodnota η rovna 1, znamenalo 

by to, že materiály tyčí mají stejné impedance a rozhraním projde 100% energie vlnění a 

nedojde k odrazu. Čím víc by se hodnota η blížila k nule, tím víc se rozhraní bude chovat 
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jako tuhá vazba a při hodnotě 0 se 100% energie odrazí a do druhé tyče se nepřenese 

žádná.  

3.4 Podélný ráz tyčí  

K tomuto rázu může docházet různým způsobem. Záleží při tom na rychlostech 

tyčí, materiálu, ze kterých jsou tyče nebo na délce tyčí. Zda jsou stejně dlouhé nebo mají 

různé délky. To vše má vliv na průběhu rázu, případně na vzniklé napětí. Ráz zde není 

popsán pomocí kinetických energií a hybnosti jako u Newtonovy metody. Na základě 

rychlostí šíření vlny lze určit jak dobu rázu, tak časový průběh rázu. Také díky nahlížení 

na tělesa jako na pružná je možné stanovit velikost napětí, které se tyčemi šíří. Vlnění se 

bude chovat podle všech výše popsaných zákonitostí. Bude docházet k odrazu a 

průchodu vln rozhraním. Napětí, které vznikne na čele tyče se šíří tyčí a postupně tak 

zasáhne celou délku tyče, dokud nenarazí na rozhraní s další tyčí v případě, že je v řadě 

více než dvě tyče, nebo nedojde k volnému konci či k pevnému konci. Pokud dojde k rázu 

dvou stejných tyčí, pohybujících se stejnou rychlostí proti sobě, pak se rychlost čel 

skokově zastaví. To odpovídá nárazu tyče na absolutně tuhou stěnu. Tyče jsou stejné, 

takže průběh rázu je pro obě tyče stejný. Při rázu vznikne napětí popsané vztahem (3.9). 

To se šíří směrem k volnému konci a jednotlivé průřezy tyče se postupně zastavují. 

V okamžiku, kdy vlna dojde ke konci je rychlost tyče nulová a od volného konce dojde 

k odrazu a zpět se bude šířit vlna tahového napětí, která uvádí tyč zpět do pohybu stejnou 

rychlostí, jako byla počáteční rychlost tyče, ale opačným směrem. Potenciální deformační 

energie se mění zpět na kinetickou. Až tato tahová vlna dospěje na konec, dojde 

k oddělení tyčí. Budou se pohybovat rychlosti rovné počáteční rychlosti a v tyčích nebude 

žádné napětí. V případě, že dojde k rázu dvou stejných tyčí, přičemž jedna z tyčí stojí a 

druhá je v pohybu, pak si tyče vymění rychlosti. Doba rázu je dána dobou, kdy se tlaková 

vlna dostane z jednoho konce tyče na druhý, odrazí se a dostane se zpět. V tu chvíli 

dojde k oddělení tyčí. Napětí se spočte opět ze zákona změny hybnosti podle vztahu 

(3.8). První tyč narazí do druhé, čelo druhé tyče stoupne z nuly na v, a čelo první tyče 

klesne na 𝑣 ,. To způsobí vznik napětí na čelech  

 𝜎 = 𝜌𝑐𝑣 , (3.29) 

   

pro druhou tyč, jejíž čelo náhle zrychlí na rychlost 𝑣 , a  

 𝜎 = 𝜌𝑐(𝑣0 − 𝑣 ,) (3.30) 

   

pro první tyč, u které rychlost čela klesla z původní hodnoty 𝑣0 na 𝑣 ,. Z těchto dvou rovnic 

plyne, že původní rychlost 𝑣0 klesne na polovinu a napětí je oproti nárazu na tuhou stěnu 
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poloviční. Poté co tlaková vlna dospěje ke koncům tyčí, obě tyče se pohybují rychlostí 𝑣 ,, 

odražené vlny postupně způsobí pokles rychlosti první tyče na nulu a nárůst rychlosti 

druhé tyče na rychlost 𝑣0. Jestliže první tyč narazí do druhé, která se liší svou délkou, 

dojde pak ke stavu, kdy ne všechna energie rázu se projeví na rychlostech, kterými se 

tyče pohybují po oddělení, ale bude probíhat přeměna potenciální energie napětí na 

kinetickou a zpět dokud u skutečných těles nedojde k utlumení. Je-li druhá tyč dvakrát 

delší než první, po nárazu se tyčemi začnou šířit tlakové vlny. V momentě, kdy tlaková 

vlna druhé tyče dospěje ke konci, vlna první tyče se stihla odrazit a vrátit zpět do místa 

styku, čímž nezpůsobí oddělení tyčí, ale uvolnění konce druhé tyče, od kterého se začne 

šířit tahová napětí druhou tyčí. Ve stejný okamžik se z druhého konce druhé tyče šíří 

odražená tahová vlna. Uprostřed tyče se tyto vlny srazí. V ten moment dojde k oddělení 

těles a v druhé tyči probíhá proces odrazů těchto vln. První tyč má po oddělení nulovou 

rychlost a je bez napětí. Druhá tyč se pohybuje poloviční rychlostí, než s jakou do ní první 

tyč narazila. Pro případ, kdy jsou tyče z různých materiálů a mají impedance 𝜌1𝑐1 a 𝜌2𝑐2, 

pohybují se různými rychlostmi 𝑣1 a 𝑣2, přičemž 𝑣1 je větší než 𝑣2, velikost napětí je  

 𝜎 =
𝜌1𝑐1𝜌2𝑐2

𝜌1𝑐1 + 𝜌2𝑐2
(𝑣1 − 𝑣2). (3.31) 

   

Napětí, které vznikne při rázu a dále se šíří není závislé na hmotnosti ani velikosti 

obou tyčí, ale pouze na jejich impedancích a relativní rychlosti s jakou se vůči sobě 

pohybují. 

3.5 Disperze vlnění 

Vlnová rovnice pro šíření vln v tenkých tyčích byla sestavena za zjednodušujících 

předpokladů a výsledkem těchto předpokladů je, že rychlost šíření vlny je stejná a závisí 

pouze na materiálu. Experimenty, během nichž se sledovaly podélné sinusové vlny 

v tyčích, ukázaly, že rychlost šíření vlny je ovlivněna vlnovou délkou sinusové vlny. 

Tomuto jevu, kdy rychlost šíření vlny závisí na vlnové délce, se říká disperze. Tímto 

problémem se teoreticky zabývali Rayleigh a Love tak, že vzali v úvahu radiální posuvy 

tyče a došli tak k přibližné korekci rychlosti šíření vlny. Na základě jejich práce je 

definováno, že za tenkou tyč lze považovat tyč s průměrem minimálně pětkrát menším 

než je vlnová délka. To bylo potvrzeno i experimenty.  



31 
 

4 Hopkinsonův test 

Jak již bylo řečeno v úvodu Hopkinsonův test je založen na rázu podélných tyčí a 

je určen k testování při vyšších rychlostech deformací. Rychlých deformací je dosaženo 

právě rázy neboli náhlou změnou působící síly. Následující podkapitola ukazuje přehled a 

rozdělení rychlostí deformací a vliv rychlosti deformace na chování materiálů. 

4.1 Rychlost deformace a její vliv rychlosti na chování materiálu 

Jak bylo zmíněno, rychlost deformace je jedním z faktorů, který ovlivňuje chování 

daného materiálu, takže pro různé rychlosti deformace se liší také křivky napětí-

deformace. Pro mnoho materiálu, zejména kovů, je prokázáno, že mez kluzu se zvyšuje 

se zvyšující se rychlosti deformace. Pochopení tohoto chování je úkolem teorie plasticity a 

zkoumání struktury materiálu.  

Jelikož deformace udává poměrnou změnu délky tak nemá rozměr a rychlost 

deformace je vyjádřena v jednotkách s-1. Podle velikosti této rychlosti se klasifikují statické 

deformace (do 10-6 s-1), kvazistatické deformace (do 10-3 s-1) a vysokorychlostní deformací 

(vyšší než 102 s-1). Rychlostem nad 106 s-1 se často říká ultrarychlé deformace. Jakým 

způsobem je různých rychlostí deformací dosaženo ukazuje následující zobrazení. 

 

Nejvyšší rychlosti deformace se obecně dosahují při rázech těles nebo pádech. 

V případě dopadu asteroidu rychlostí 5 km/s je předpokládaná rychlost deformace 

přibližně 108 s-1. Chování materiálu při rychlostech deformace 1-102 s-1 se zkoumá 

například při pádových zkouškách. Pro testování při vysokorychlostních deformacích 

slouží Hopkinsonův, neboli Kolskyho test. Zařízení pro toto testování jsou navržena 

většinou pro rychlosti deformací 102 až 104 s-1.  



32 
 

4.2 Výpočet napětí, deformace a rychlost deformace vzorku 

Zařízení se skládá ze dvou tyčí, vstupní a výstupní, mezi které je vložen testovací 

vzorek. Na těchto tyčích jsou umístěny tenzometry, které měří průběh deformace. Proti 

vstupní tyči je vystřelena tyč. To způsobí tlakový pulz ve vstupní tyči. Jeho velikost je 

závislá na rychlosti nárazu a délka pulzu je závislá na délkách a impedancích vystřelené a 

vstupní tyče. Tento pulz se dále šíří skrz vzorek až do výstupní tyče. Na rozhraních tyčí se 

vzorkem bude docházet k odrazu vln. Průběh je naznačen na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Průběh šíření napěťové vlny 

Po nárazu se začne šířit vystřelenou i vstupní tyčí počáteční tlaková vlna, jakmile 

tato vlna ve vystřelené tyči dorazí k volnému konci, odrazí se a po návratu zpět způsobí 

ve vstupní tyči tahovou vlnu, která odlehčuje tlakové napětí ve vstupní tyči. Na rozhraní 

vstupní tyče a vzorku část pulzu projde a část se odrazí v důsledku rozdílných impedancí 

materiálu. Vzorkem se vlna šíří rozdílnou rychlostí. Na rozhraní vzorku a výstupní tyče 

dojde opět k přestupu a odrazu. V samotném vzorku dochází k dalším odrazům. Pokud je 

vzorek dostatečně krátký a rychlost dostatečně šíření pulzu dostatečně velká, dojde 

k několikanásobně většímu počtu odrazů než u pulzu ve výstupní tyči. Díky tomu lze 

napětí a deformace ve vzorku považovat za rovnoměrné a konstantní. Označení εi je 

počáteční deformace pulzu, εr odražené deformace pulzu, εt deformace pulzu ve výstupní 

tyči. Tenzometry jsou umístěny na tyčích tak, aby se počáteční a odražený pulz 

nepřekrývaly. Větší velikost pulzu vyžaduje větší tyče. Čím delší pulzy, tím lépe je zajištěn 

předpoklad rovnoměrných deformací vzorku v důsledku vícenásobných odrazů uvnitř 

vzorku.  
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Obrázek 9 Vzorek 

Obrázek 9 ukazuje testovaný vzorek. Jeho levá strana představuje hranici se 

vstupní tyčí, pravá strana hranici s výstupní tyčí. Jsou zde zobrazeny síly 𝑃1 , 𝑃2 a posuvy 

𝑢1 a 𝑢2 na levé i pravé straně vzorku. Síla 𝑃2 působící na vzorek je stejná jako síla 

působící na výstupní tyč a může být určena z hodnoty deformace 휀𝑡 změřené 

tenzometrem na výstupní tyči a platí pro ni rovnice 

 𝑃2 = 𝐸𝐴휀𝑡 , (4.1) 

   

kde 𝐸 je modul pružnosti v tahu výstupní tyče a 𝐴 je plocha průřezu výstupní tyče. Na 

rozhraní se vstupní tyčí jsou deformace dány superpozicí počátečního a odraženého 

pulzu, tedy 

 𝑃1 = 𝐸𝐴(휀𝑖 + 휀𝑟). (4.2) 

   

Zde 𝐸 a 𝐴 jsou modul pružnosti v tahu a plocha průřezu vstupní tyče (vstupní i 

výstupní tyč jsou stejného průměru a ze stejných materiálů, také stejných délek). Za 

předpokladu, že uvnitř vzorku dojde k vícenásobnému odrazu, čímž nastane rovnováha, 

jsou síly 𝑃1 a 𝑃2 rovny. Za těchto předpokladů je  

 휀𝑡 = 휀𝑖 + 휀𝑟 . (4.3) 

   

Deformace vzorku se spočte z posuvů 𝑢1 a 𝑢2. Tyto posuvy se určí pomocí za 

pomoci rychlostí pohybu rozhraní vzorku a tyčí 

 
𝑢1 = ∫ 𝑣1𝑑𝑡,

𝑡

0

 (4.4) 

 
𝑢2 = ∫ 𝑣2𝑑𝑡,

𝑡

0

 (4.5) 
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kde v1 a v2 jsou rychlosti levého rozhraní a pravého rozhraní. Tyto rychlosti lze určit z 

vlnové rovnice, která vyjadřuje vlnění šířící se v jednom směru v tenké tyči, je odvozena 

z pohybové pro element tyče a má tvar 

 𝐸

𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
=
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
. (4.6) 

   

Zlomek 𝐸/𝜌 vyjadřuje druhou mocninu rychlosti šíření vlny 𝑐2. Rovnice se dá 

upravit v závislosti na rychlosti a napětí, pro které platí 

 𝜕𝑣

𝜕𝑡
=
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
, (4.7) 

 𝜕𝜎

𝜕𝑥
= 𝐸

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
. (4.8) 

   

Řešení rovnice (4.6), která byla upravena výrazy (4.7) a (4.8) je vztah mezi 

rychlostí a napětím, který je dán součinem rychlosti šíření vlny a deformace  

 𝑣 = 𝑐휀. (4.9) 

 

Na levém rozhraní působí počáteční a odražené deformace. Rychlost v1,ve vztahu 

(4.4), se tedy určí superpozicí rychlostí daných touto dopadající a odraženou vlnou, pro 

výchylku levého rozhraní 𝑢1 tedy platí vztah (4.10). Výchylku 𝑢2 (4.5) je možné určit 

z průchozí vlny, jak ukazuje rovnice (4.11). 

 
𝑢1 = 𝑐∫ (휀𝑖 − 휀𝑟)𝑑𝑡.

𝑡

0

 (4.10) 

 
𝑢2 = 𝑐∫ 휀𝑡𝑑𝑡.

𝑡

0

 (4.11) 

Deformace vzorku 휀𝑠 je  

 
휀𝑠 =

𝑢1 − 𝑢2
𝐿𝑠

=
𝑐

𝐿𝑠
∫ (휀𝑖 − 휀𝑟 − 휀𝑡)𝑑𝑡,

𝑡

0

 (4.12) 

kde 𝐿𝑠 je délka vzorku. Za předpokladu, že ve vzorku dojde k vícenásobnému odrazu a 

platí tedy vztah (4.3), jsou deformace vzorku 휀𝑠, napětí vzorku 𝜎𝑠 a rychlost deformace 

vzorku 휀�̇� dány vztahy  

 
휀𝑠 =

−2𝑐

𝐿𝑠
∫ 휀𝑟𝑑𝑡,

𝑡

0

 (4.13) 

 

 
𝜎𝑠 = 𝐸

𝐴

𝐴𝑠
휀𝑡 , (4.14) 
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휀�̇� =

−2𝑐

𝐿𝑠
휀𝑟 (4.15) 

   

𝐴 označuje velikost plochy průřezu vstupní a výstupní tyče, 𝐴𝑠 je velikost plochy průřezu 

vzorku (může se lišit od vstupní a výstupní tyče). 

4.3 Měření deformací a rychlých dějů 

Rychlé děje jsou takové, při kterých se sledovaná veličina v čase rychle mění. 

Pokud takovou veličinu chceme měřit a určit její průběh v čase, je potřeba, aby měřící 

zařízení dokázalo sledovat rychle se měnící veličinu a určovat její hodnotu s dostatečnou 

přesností.  

Měření rychlých dějů může být založeno na mnoha principech. Nejběžnějšími jsou 

optické principy založené například na vysokorychlostních kamerách, které daný děj 

zaznamenávají a následně. Záznam z vysokorychlostních kamer se následně zpracuje. 

Dalším možným způsobem měření rychlých dějů je, že se daná veličina převede na 

elektrický signál. Rychlou změnu elektrického signálu lze sledovat pomocí zařízení 

zvaného osciloskop.  

Pro měření při Hopkinsonově testu se běžně užívá elektrický odporový tenzometr. 

Jelikož změna měřené elektrické veličiny je velmi malá, k rozšíření této metody přispěl 

zejména vývoj zesilovačů, které byly schopné zesílit požadovaný signál, aniž by jej 

výrazně zkreslily. 

 Tenzometry měří změnu polohy dvou bodů, tedy deformaci. V případě 

odporového tenzometru ji měří nepřímo pomocí elektrického odporu vodiče. 

 Vodič, který je v určitém tvaru na podložce, je spolu s podložkou připevněn 

k povrchu měřeného tělesa a deformuje se spolu s ní. Deformací dochází ke změně 

odporu vodiče, který je určen délkou vodiče, velikostí průřezu a materiálem. Za 

předpokladu, že tenzometr se deformuje pružně, změna odporu je přímo úměrná 

deformaci. Výstupní měřená veličina je elektrický proud nebo napětí. Odporové 

tenzometry mají různé tvary pro různé typy měření napjatosti. Vodič býval tvořený 

drátkem, dnes se používají ploché vodiče, které se vyrábí fotochemickou metodou. 

Tloušťka vodiče je 5-15 µm. Délky běžně užívaných tenzometrů se pohybují v rozmezí 3-

150 mm s hodnotou nominálního odporu 120-600 Ω. Plošné vodiče lépe odvádějí teplo, to 

umožňuje zvýšit napájecí napětí a tím i výstupní signál.  K rozšíření této metody přispěl 

zejména vývoj zesilovačů, které byly schopné zesílit požadovaný signál, aniž by jej 
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výrazně zkreslily. Při rázu jsou změny velmi rychlé, proto se měřený signál zpracovává 

například digitálním osciloskopem. Na obrázku je schematicky znázorněn tenzometr, který 

měří deformace ve směru jeho podélné osy (jednoosou napjatost). Tvar vodiče 

tenzometru je takový, aby v tomto směru deformace měl největší citlivost na změnu 

odporu. Deformace v příčném směru na změnu odporu tenzometru mají zanedbatelný 

vliv. Plošky na pravé straně tenzometru, obrázek 10, slouží pro připojení drátků. 

 

Obrázek 10 Tenzometr 

Získaná hodnota naměřená tenzometrem odpovídá průměrné hodnotě deformací 

podél délky tenzometru. Naměřená hodnota je tedy menší než skutečná hodnota 

deformace. Čím menší je délka tenzometru, tím přesněji je dána hodnota deformace 

v určitém bodě. Délka tenzometru hraje roli také při dynamickém měření. Prochází-li 

tenzometrem například sinusová vlna o určité vlnové délce, délka tenzometru se v praxi 

volí jako 1/10 vlnové délky. Je-li délka tenzometru stejná jako vlnová délka této vlny, 

výsledný signál je nulový, přestože je tenzometr deformován, viz obrázek 11. 

 

 

Obrázek 11 Tenzometr 

Z praktických důvodů se měření provádí pomocí zapojení do tzv. Wheastonova 

můstku. Zapojení obsahuje kromě tenzometru další odpory. Vhodným uspořádáním 

odporů lze pomocí Wheastonova můstku také kompenzovat teplotu, která má vliv na 

odpor tenzometru. Také lze vhodným umístěním dvou tenzometrů na tyčích a zapojených 

ve Wheastonovém můstku kompenzovat ohyb. 
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Typický signál získaný při Hopkinsonově testu je na obrázku 12. Je zde vidět 

průběh napětí na můstku v čase. Modrou barvou je zakreslen průběh napětí na vstupní 

tyči. Tenzometrem nejprve projde tlakový pulz, následuje odražený tahový pulz. Červená 

označuje průběh na výstupní tyči, tedy průchozí pulz.  

 

Obrázek 12 Příklad získaných dat z Hopkinsonova testu, převzato z [6] 

 

5 Koncepční návrh zařízení pro Hopkinsonův test 

5.1 Konstrukce zařízení 

Kromě vystřelené, vstupní a výstupní tyče se zařízení skládá také z odpalovacího 

mechanismu, systému pro měření rychlosti vystřelené tyče, odporové tenzometry, systém 

pro zpracování měřeného signálu (osciloskop, zesilovač, zdroj napětí a další potřebné 

součásti k správnému zapojení a použití tenzometrů) a nárazník, který zastaví výstupní 

tyč. Tenzometry jsou umístěny na vstupní a výstupní tyči a zachycují počáteční, odražený 

a průchozí pulz. Jsou umístěny ve stejných vzdálenostech od svých konců, které jsou ve 

styku s testovaným vzorkem. 

Zařízení bude umístěno na základně, kterou tvoří dvě tyče profilu I. Ty budou 

spojeny za sebou. Každá tyč má délku 2,5 m. To omezuje délku celého zařízení na 5 m a 

tedy i délky tyčí. Tyče budou umístěné na podpěrné konstrukci o výšce půl metru. Horní 

plocha základny je široká 200 mm a je upravena tak, aby bylo možné k ní připevnit 

zařízení. Za tímto účelem jsou po celé délce vyvrtány řady otvorů, které lze využít ke 

šroubovému spojení. 
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Vstupní, výstupní a vystřelená tyč jsou voleny ze stejného materiálu a stejného 

průměru. Tento průměr je 25 mm a materiál je ocel s vysokou mezí kluzu. Například může 

být použita ocel 15 260 dle ČSN 42 0002, která má mez kluzu 800 MPa. Délka vstupní a 

výstupní tyče je volena 1200 mm s ohledem na rozměr základny. Maximální délka 

vystřelené tyče je potom poloviční, aby bylo možné měřit vstupní a odražený pulz 

odděleně. Schéma zařízení je na obrázku 13. 

Testovaný vzorek je umístěn mezi vstupní a výstupní tyči v dané poloze. Vzorek 

tvoří válec z testovaného materiálu. Průměr a délka vzorku jsou 5 mm a 10 mm. Pro 

umístění vzorku mezi tyče je zapotřebí malé předpětí, kterého lze dosáhnout napnutím 

dvou gum, které vstupní a výstupní tyč budou stahovat k sobě. Na rozhraní vzorku je 

výhodné užívat mazivo, které sníží tření mezi vzorkem a tyčemi. 

 

 

Obrázek 13 Schéma zařízení 

Při konstrukci je nutné zajistit takové podmínky, které co nejvíce odpovídají stavu, 

kdy se vlivem nárazu tyčemi šíří vlnění v jednom směru a nepříznivé vlivy, které by 

zkreslily výsledný signál, byly minimální. Je nutné zajistit, aby všechny tyče (vystřelená, 

vstupní, výstupní) byly dokonale vyrovnané v jedné ose. Také aby nedocházelo k jejich 

ohybu, ať už vlivem vlastní váhy nebo vlivem nárazu. Ohyb zkresluje signál, jelikož 

tenzometry umístěné na tyčích jsou na něj citlivé. Také ovlivňuje samotnou vlnu, která 

prochází tyčemi. Dále je třeba minimalizovat vliv tření mezi vzorkem a tyčemi a mezi 

tyčemi a podpěrami. Uložení tyčí je takové, aby se mohly volně pohybovat ve směru své 

osy, jejich pohyb a deformace byly co nejméně ovlivněné tímto uložením. Lze použít 

mnoha metod uložení tyčí těchto tyčí v podpěrách. Pro snížení tření je vhodné používat 

mazivo. Dokonalá vyrovnanost je důležitá také při samotném nárazu a zajišťuje, že se 

srazí konce dvou tyčí kolmo k ose.  
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Nárazník je umístěn na konci základny za výstupní tyč a brání jí v dalším pohybu. 

Je z ocelového plechu ohnutého do pravého úhlu a uprostřed vyztužen. K základně je 

připevněn pomocí čtyř šroubů a na jeho přední plochu je připevněna guma, která 

absorbuje náraz (obrázek 14).  

 

Obrázek 14 Nárazník 

Vstupní a výstupní tyče jsou uloženy v pouzdrech, které mají minimální vliv na 

jejich volný posun ve směru osy. Tyto pouzdra jsou tvořeny například teflonem, které jsou 

otěruvzdorná a mají nízkou hodnotu tření. Každá z tyčí je uložena ve dvou pouzdrech. 

Tyto pouzdra jsou pak k základně přichycena systémem zvaným luneta. Luneta je 

podpěra, která se připevní k základně pomocí dvou šroubů. Pouzdro je v lunetě uchyceno 

ve třech bodech, třemi šrouby, které umožňují libovolně nastavit polohu pouzdra uvnitř 

lunety. Tento systém tedy umožňuje vyrovnat vstupní a výstupní tyč do jedné osy 

s vystřelenou tyčí. Pouzdro s tyčí v lunetě je na obrázku 15, červeně je zobrazen 

testovaný vzorek. 

 

Obrázek 15 Umístění tyčí a vzorku 
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5.2 Vystřelovací zařízení 

K vystřelení tyče je využito stlačeného plynu. Stlačený plyn se uvolní a působí 

silou na konec vystřelené tyče, čímž ji uvede do pohybu. Vystřelovací zařízení se skládá 

z tlakové nádoby s ventilem, který je schopný rychlého otevření (může být použit jak ruční 

ventil, tak elektromagnetický ventil). Dále se skládá z trubky, ve které je uložena a vedena 

vystřelená tyč, vystřelené tyče a měřičem tlaku.  

Před testem je tlaková nádoba naplněna plynem na požadovaný tlak tak, aby bylo 

dosaženo požadované rychlosti při rázu. Následně je tlak uvolněn náhlým otevřením 

ventilu a působí na vystřelenou tyč umístěnou ve válci, čímž ji urychlí, takže se potenciální 

energie stlačeného plynu mění na kinetickou energii tyče.  

Válec je vyroben z oceli a uložení tyče ve válci by mělo být s co nejmenší vůlí, aby 

se zabránilo protékání plynu z tlakové nádoby okolo tyče. Vnitřní povrch by měl mít co 

nejmenší tření s povrchem tyče. Ke snížení tření je možné použít pouzdra z kluzného 

materiálu (například teflon), ve kterých bude vystřelená tyč umístěna a které budou tvořit 

dotykové plochy s vnitřním povrchem válce. Ještě před nárazem je vyvrtanými otvory ve 

válci uvolněn přebytečný tlak do atmosféry. 

Ačkoliv dochází ke ztrátám vlivem tření mezi tyčí a válcem, odporem vzduchu a 

únikem tlaku vůlí mezi tyčí a válcem, lze zjednodušeně spočítat tlak potřebný k dosažení 

požadované rychlosti. Maximální rychlost je závislá na volbě materiálu tyčí. Výsledná tlak 

vzniklý při nárazu by neměl překročit mez kluzu tyčí, aby nedošlo k jejich poškození a 

šířila se jimi elastická tlaková vlna. Z rovnice (3.31) lze tuto maximální rychlost spočíst. 

Rychlost vstupní tyče je nulová a materiály obou tyčí jsou stejné, v tom případě se 

rychlost v spočte 

 
𝑣 =

2𝜎

𝜌𝑐
, (5.1) 

   

kde za napětí σ se dosadí mez kluzu materiálu tyčí (800 MPa), ρ je hustota materiálu tyčí 

(pro ocel 7850 kg/m3) a c je rychlost šíření vlny spočtena z rovnice (3.6) (při modulu 

200000 MPa je c rovno 5047 m/s). Maximální rychlost vystřelené tyče při nárazu je potom 

40,4 m/s. Za předpokladu, že po celou dobu zrychlování působí na tyč přibližně stejná 

tlaková síla a k dispozici je prostor o délce l = 600 mm pro pohyb vystřelené tyče pak lze 

potřebný tlak spočíst z Newtonova zákona následujícím způsobem. 
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Obrázek 16 Schéma vystřelené a vstupní tyče 

 𝐹 = 𝑚𝑎 (5.2) 

   

Zde m je hmotnost vystřelené tyče, která je při délce 600 mm, průměru 25 mm a 

hustotě 7850 kg/m3 rovna 2,3 kg. Zrychlení a lze přepsat v závislosti na poloze vystřelené 

tyče 𝑥 (tečky nad x v rovnici (5.3) znamenají druhou derivaci podle času) a sílu F 

v závislosti na tlaku, který působí na plochu 𝑆 (průřez tyče o průměru 25 mm), pak 

dostaneme 

 𝑝𝑆 = 𝑚�̈�. (5.3) 

Dvojím integrováním této rovnice dostaneme vztahy pro rychlost 𝑣 = �̇� a polohu 𝑥, 

 𝑝𝑆𝑡 = 𝑚𝑣 + 𝐴, (5.4) 

 

 
𝑝𝑆

𝑡2

2
= 𝑚𝑥 + 𝐴 + 𝐵. (5.5) 

𝐴 a 𝐵 jsou integrační konstanty. Rychlost na počátku je nulová (𝐴 = 0), počátek 

souřadnicové osy zvolíme na začátku vystřelené tyče (𝐵 = 0). Vyjádřením času 𝑡 

z rovnice (5.4) a dosazením do rovnice (5.5) dostaneme vztah pro tlak v závislosti na 

rychlosti a poloze. 

 
𝑝 =

𝑣2𝑚

2𝑆𝑥
 (5.6) 

   

Potřebný tlak k dosažení požadované rychlosti se odvíjí také od délky vystřelené 

tyče. Délka tyče je různá. Při testování při vyšších rychlostech deformace je možné použít 

menší délku než při testování při nižších rychlostech deformace. 

Dalším možným způsobem výpočtu je výpočet založený na energiích. Pokud plyn 

mění svůj objem, pak koná práci. Práce je rovna změně potenciální energie stlačeného 

plynu. Tato energie je přeměněna na kinetickou energii vystřelené tyče. Práci vykonanou 

stlačeným plynem je možné spočíst pomocí vztahu 

 
𝐴 = ∫𝐹𝑑𝑠 = ∫𝑝𝑆𝑑𝑠 = ∫𝑝𝑑𝑉. (5.7) 
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Zde 𝐹 je tlaková síla, 𝑝 je tlak, 𝑑𝑠 je elementární přírůstek dráhy, 𝑑𝑉 je elementární 

přírůstek objemu, 𝑆 je plocha průřezu tyče. Při otevření ventilu dojde k rychlé expanzi 

plynu. Za tohoto předpokladu lze tuto expanzi považovat za adiabatický děj, při kterém 

nedochází k výměně tepla s okolím a mezi stavovými veličinami tlakem a objemem plynu 

platí Poissonův zákon 

 𝑝𝑉𝜅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡, (5.8) 

   

kde 𝜅 je Poissonova konstanta definovaná poměrem cp/cv (cp je měrná tepelná kapacita za 

stálého tlaku, cv je měrná tepelná kapacita za stálého objemu). Poissonova konstanta je 

závislá na druhu plynu a pro vzduch je její hodnota přibližně 1,4. Při expanzi mění plyn 

objem z 𝑉1 na 𝑉2 a tlak z hodnoty 𝑝1 na 𝑝2. Podle Poissonova zákona lze psát  

 𝑝𝑉𝜅 = 𝑝1𝑉1
𝜅. (5.9) 

   

Dosazením tlaku 𝑝 z rovnice (5.9)(5.15) do (5.13) a integrováním v mezích 𝑉1 a 𝑉2 

dostaneme vztah 

 
𝐴 =

1

𝜅 − 1
𝑝1𝑉1

𝜅 (
1

𝑉2
𝜅−1 −

1

𝑉1
𝜅−1), (5.10) 

   

kde 𝑝1 je tlak stlačeného plynu, 𝑉1 je objem stlačeného plynu (objem tlakové nádoby), 𝑉2 

je objem plynu po výstřelu a lze spočíst z hodnot plochy průřezu válce, ve kterém je 

uložena vystřelená tyč a délky o kolik se vystřelená tyč posune (průměr je 25 mm, a l = 

600 mm), viz obrázek 17.  

 

Obrázek 17 Schéma vystřelovacího zařízení 
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Ze zákona zachování energie je, při zanedbání ztrát energie vlivem odporových sil, 

práce vykonaná plynem rovna kinetické energii tyče. Platí tedy rovnice  

 1

1 − 𝜅
𝑝1𝑉1

𝜅 (
1

𝑉2
𝜅−1 −

1

𝑉1
𝜅−1) =

1

2
𝑚𝑣2, (5.11) 

   

kde pravá strana vyjadřuje kinetickou energii tyče, levá strana je práce vykonaná plynem, 

v je rychlost, na kterou byla tyč urychlena, m je hmotnost tyče. Rovnici (5.11) je možné 

upravit do tvaru 

 

𝑣 = √
2

𝑚(1 − 𝜅)
𝑝1𝑉1

𝜅 (
1

𝑉2
𝜅−1 −

1

𝑉1
𝜅−1), (5.12) 

   

čímž jsme závislost rychlosti vystřelené tyče na tlaku stlačeného plynu, objemu 

stlačeného plynu a objemu po expanzi plynu. Tento způsob je přesnější na rozdíl od 

Newtonovy metody, protože u Newtonovy metody byl přijat předpoklad, že během 

rozpínání plynu se tlak nemění a tudíž platí s dostatečnou přesností jen v případě, kdy 

dochází jen k nepatrným změnám tlaku během expanze. 

5.3 Výpočet základních parametrů 

Při návrhu zařízení je třeba zohlednit, jaké materiály budou testovány a při jakých 

rychlostech deformace. Od toho se odvíjí základní parametry, kterými jsou délka, průřez a 

materiály vstupní, výstupní a vystřelené tyče. Z jiného materiálu budou vstupní a výstupní 

tyč v případě testování křehkých materiálů, jako například sklo nebo v případě pevných a 

houževnatých materiálů jakými jsou oceli. Vstupní, výstupní (případně vystřelovací tyč) 

jsou navrženy tak aby se deformovaly pouze pružně a nedošlo k jejich poškození. Proto 

se vyrábějí z kvalitních materiálů s vysokou mezí kluzu. Materiály tyčí limitují amplitudu 

pulzu rázu a rychlost deformace. Dalším významným faktorem je délka pulzu. Čím delší 

pulz tím lépe je zajištěn předpoklad rovnoměrné konstantních deformace testovaného 

vzorku vlivem mnohonásobných odrazů uvnitř vzorku a tedy platnost rovnic (4.13),(4.14) a 

(4.15). Na délce pulzu závisí také délka vstupní a výstupní tyče. Ta musí být dostatečná, 

aby bylo možné tenzometry detekovat jak počáteční tak odražený pulz aniž by se 

překrývaly.  

Velikost napětí šířící se po rázu lze stanovit z rovnic (3.29) a (3.30). V případě, že 

průřezy a materiály vystřelené i vstupní tyče jsou stejné, pak se stejně velké (vstupní) 

napětí šíří těmito tyčemi o velikosti 
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 𝜎𝑖 =
𝜌𝑐𝑣0
2

, (5.13) 

   

kde ρ je hustota materiálu, 𝑐 je rychlost šíření vlny, 𝑣0 je rychlost vystřelené tyče před 

rázem. Délka pulzu je potom určena vztahem 

 
𝐿𝑝 = 𝑐𝑡𝑝 = 𝑐

2𝐿𝑣
𝑐

. (5.14) 

 

𝐿𝑣 je délka vystřelené tyče, 𝐿𝑝 je délka pulzu a 𝑡𝑝 je čas potřebný k návratu vlny ve 

vystřelené tyči zpět do místa kontaktu obou tyčí. K dosažení požadovaného napětí ve 

vzorku 𝜎𝑠, musí být podle rovnice (4.3) velikost počátečního napětí rovna součtu napětí 

odraženého a prošlého. Odražené a průchozí napětí se určí z deformací způsobených 

odraženou a průchozí vlnou εr a εt, viz rovnice (4.15) a (4.14). Potřebné vstupní napětí 

v závislosti na požadovaném napětí ve vzorku je 

 
𝜎𝑖 =

𝐴𝑠

𝐴
𝜎𝑠 +

𝐸𝐿𝑠
2𝑐

휀�̇�. (5.15) 

   

Z rovnosti pravých stran rovnic (5.15) a (5.13) se získá vztah pro rychlost v0 

vystřelené tyče v závislosti na požadovaném napětí a rychlosti deformace testovaného 

vzorku. 

 
𝑣0 =

2

𝜌𝑐
(
𝐴𝑠

𝐴
𝜎𝑠 +

𝐸𝐿𝑠
2𝑐

휀�̇�). (5.16) 

   

Deformace vzorku (4.13) závisí na odraženém pulzu a trvání pulzu. Z toho je 

možné určit potřebnou dobu trvání pulzu. Za předpokladu, že tento pulz má konstantní 

hodnotu deformace je čas určen z rovnice (4.13) její integrací a ve spojení s rovnicí (5.14) 

lze určit délku pulzu v závislosti na požadované deformaci 휀𝑠 

 
𝐿𝑝 =

휀𝑠𝐿𝑠
−2휀𝑟

 (5.17) 

   

5.4 Stanovení základních parametrů 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, z důvodů omezené délky zařízení 

byly voleny vstupní a výstupní tyč o délce 1,2 m. Maximální délka vystřelené tyče je 0,6 m 

a průměr vzorku je 25 mm a délka vzorku 10 mm. Materiál tyčí je ocel s mezí kluzu 800 

MPa, což limituje rychlost nárazu na 40,4 m/s. Na základě těchto údajů lze spočítat další 
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podstatné hodnoty, jako například rychlost deformace vzorku, kterých je testovací zařízení 

schopno dosáhnout. Při daných hodnotách napětí a deformace vzorku během testování 

jsou spočteny následující hodnoty, které určují minimální a maximální rychlost deformace. 

Maximální rychlost deformace: 

 

Minimální rychlost deformace: 

 

Význam veličin z tabulek:  

σs…………… napětí ve vzorku   

εs…………… deformace vzorku   

휀�̇�…………… rychlost deformace vzorku  

σi…………… napětí ve vstupní tyči   

σr…………… odražené napětí ve vstupní tyči  

σt…………… průchozí napětí ve výstupní tyči  

σst…………… napětí ve vystřelené tyči 

vst…………… rychlost vystřelené tyče 

Li…………… délka vstupní tyče 

Lt…………… délka výstupní tyče 

Lst…………… délka vystřelené tyče 

Lp…………… délka pulzu 

tp…………… doba pulzu 

Hodnoty v tabulkách byly spočteny na základě vztahů popsaných v předchozí 

kapitole, viz rovnice (5.13) až (5.17). Hodnoty pro maximální možnou rychlost deformace 

jsou stanoveny pro testování vzorku při napětí 1500 MPa a deformaci 0,5. Pro minimální 

σs [MPa] εs [-]         [s
-1

] σi [MPa] σr [MPa] σt [MPa] σst [MPa]

1500,0 0,5 3735,2 800,0 -740,0 60,0 800,0

vst  [ms-1] Li  [m] Lt [m] Lst [m] Lp [m] tp [s]

40,4 0,68 0,68 0,34 0,68 0,000134

  ̇

σs [MPa] εs [-]         [s
-1

] σi [MPa] σr [MPa] σt [MPa] σst [MPa]

1500,0 0,2 841,3 226,7 -166,7 60,0 226,7

vst  [ms-1] Li  [m] Lt [m] Lst [m] Lp [m] tp [s]

11,4 1,2 1,2 0,6 1,2 0,000238

  ̇  ̇
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rychlost deformace je napětí vzorku rovněž 1500 MPa a deformace 0,2. Zatímco určujícím 

parametrem pro maximální rychlost deformace je zejména rychlost nárazu, hodnoty při 

minimální rychlosti deformace jsou dané maximální možnou délkou pulzu a tedy délkou 

tyčí. Při nižších rychlostech deformace je nižší rychlost nárazu. 

5.5 Měření rychlosti vystřelené tyče 

K dostatečně přesnému určení rychlosti, při které došlo k nárazu vystřelené tyče, 

je na základně umístěn systém, který tuto rychlost změří. Při každém testu je tak možné 

tuto rychlost změřit. 

Rychlost je změřena průchodem vystřelené tyče přes dva senzory citlivé na světlo. 

Tyto senzory jsou umístěné ve vzdálenosti x od sebe na konci trubky, ve které je vedena 

vystřelená tyč. Ve trubce jsou vyvrtané dva otvory a senzory umístěné v přípravku, který 

je připevněn k základně (obrázek 18). Rychlost nárazu je určena vztahem 

 𝑣0 =
𝑥

∆𝑡
, (5.18) 

   

kde ∆t je časový rozdíl mezi průletem prvním a druhým senzorem. 

 

Obrázek 18 Přípravek pro umístění senzorů k měření rychlosti tyče 
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6 Modifikace Hopkinsonova testu pro tahové napětí 

Po desítky let byla také snaha testovat materiál při vysokých deformacích v tahu. 

Bylo navrženo mnoho způsobů, které byly založeny právě na Hopkinsonově testu. 

Různými modifikacemi lze dosáhnout, aby vlivem nárazu vystřelené tyče bylo generováno 

tahové napětí ve vzorku.  

Jednou z možných modifikací Hopkinsonova testu je použití vzorku podobného 

tvaru jako při tahové zkoušce statické. Vzorek má na obou koncích závit a je pevně 

spojen s vstupní a výstupní tyčí (obrázek 19). Kromě vzorku je mezi vstupní a výstupní tyč 

vložena také trubka stejného materiálu jako tyče (vzorek je umístěn uvnitř trubky). Trubka 

má stejný vnější průměr jako tyče a vnitřní průměr co nejmenší s ohledem na rozměry 

vzorku. Poté co je vzorek přišroubován k jedné tyči, je nasazena trubka a následně 

přišroubován k druhé tyči. Kroucením vstupní a výstupní tyčí dojde k utažení a vymezení 

vůle v závitech. Tlaková vlna vzniklá při nárazu tedy neovlivní vzorek a projde přes trubku 

do výstupní tyče. U volného konce dojde k odrazu tahového napětí, které se šíří zpět do 

vstupní tyčí skrz vzorek, jelikož trubka není s výstupní tyčí spojena a nedokáže toto 

tahové napětí přenést. Minimální rozdíl v ploše průřezu tyčí a trubky by měl zajistit co 

nejmenší rozdíl v napětí, které se šíří tyčemi a trubkou a nedojde tedy u trubky 

k překročení pružných deformací.   

 

Obrázek 19 

Jak již bylo zmíněno, bylo vytvořeno více způsobů jak dosáhnout tahového napětí 

ve vzorku při použití Hopkinsonova testu se dvěma tyčemi a vystřelenou tyčí. Tímto 

problémem se zabývali například Lindholm, Yeakley nebo Hauser. Jejich modifikace je 

zobrazena na následujících obrázcích. Na obrázku 20 je k dosažení tahového napětí 

použito duté výstupní tyče a vzorku ve tvaru klobouku. Na obrázku 21 jsou vstupní a 

výstupní tyč umístěné v přípravku, do kterého dojde k nárazu a z pravé strany se vstupní 

tyčí šíří tahové napětí přes vzorek do výstupní tyče. 
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Obrázek 20 Úprava podle Lindholma a  Yeakley, převzato z [2] 

 

Obrázek 21 Úprava podle Hausera, převzato z [2] 

Jako nejvhodnější se z hlediska jednoduchosti jeví úprava podle obrázku 19. Tato 

úprava se jeví jako nejméně náročná co se týče výroby jak dutého válce, tak vzorku. 

Jakým způsobem jednotlivé modifikace ovlivní samotné měření, co se týče tvaru pulzu 

nebo přesnosti, závisí na mnoha faktorech.   
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7 Závěr 

Tato práce je zaměřena na popsání teorie rázů, zejména pak vlnové teorie. Dále je 

součástí práce koncepční návrh Hopkinsonova zařízení pro testování materiálů v tlaku při 

vyšších rychlostech deformace. Koncepční návrh zahrnuje stanovení základních 

parametrů a konstrukční prvky zařízení. Dále jsou navrhnuty možné varianty pro využití 

zařízení na testování při tahovém napětí. 

Vlnová teorie umožnila popsat vlnový charakter odezvy tělesa na působící sílu. 

Hopkinsonův test je postaven na základě této teorie. Konkrétně je založen na 

jednoduchém případě podélného rázu tyčí a měření vlny, která tyčemi prochází pomocí 

tenzometrů a osciloskopu. U testu se předpokládá šíření vlny v jednom směru, proto je 

třeba eliminovat nepříznivé vlivy, například ohyb tyčí, nesouosost, tření. Z důvodů Obecně 

lze říct, že rychlost deformace závisí na rychlosti nárazu. Čím vyšší rychlosti je při nárazu 

dosaženo, tím větší bude rychlost deformace. Teorie vlnění je dále postavena na 

zjednodušujících předpokladech, že nedochází k disperzi vlnění. To znamená, že rychlost 

šíření vlny je závislá pouze na materiálových vlastnostech modulu pružnosti v tahu a 

hustoty a ne na frekvenci vlnění. Dále je teorie postavena na předpokladu, že nedochází 

k radiálním posuvům tyče. Vliv těchto zjednodušení na správnost výsledků byl a je 

zkoumán. Co se týče disperze tak existují způsoby jak provádět korekci naměřených dat, 

která vliv disperze potlačí. Tření, ať už mezi tyčemi a podpěrami nebo mezi vzorkem a 

tyčemi lze snížit mazivem. Snížením tření na rozhraní mezi vzorkem a tyčí je vzorku 

umožněno se volněji deformovat a nebude tedy docházet k nežádoucí dvouosé napjatosti 

vzorku.  

Délky tyčí byly stanoveny s ohledem na omezující prostor pro celé zařízení. Dvě 

tyče o délkách 1,2 m a vystřelená tyč poloviční délky můžou být umístěny na základně o 

délce 5 m. Délky jsou voleny s ohledem na další nezbytné součásti zařízení, které budou 

na základně umístěné (vzorek, vystřelovací zařízení, nárazník). Při těchto parametrech a 

zvoleném materiálu tyčí byly také stanoveny hodnoty minimální a maximální dosažitelné 

rychlosti deformace při zvoleném napětí a deformaci, kterému má být vzorek podroben. 

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulkách v podkapitole 4.4. 

Vystřelená tyč je urychlena uvolněním stlačeného plynu. Dle dostupné literatury se 

stlačený plyn jeví jako nejvhodnější způsob k urychlení tyče na požadovanou rychlost. 

Systém měření rychlosti nárazu pomocí dvou fotodiod lze použít jak pro kontrolu zda 

napětí měřené tenzometry odpovídá teoretické hodnotě. Dále lze použít k přesnějšímu 

stanovení závislostí tlaku plynu na rychlosti nárazu a zajistit také opakovatelnost pokusů 

při stejné rychlosti. 
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