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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Čekán V. Provozní měření a vyhodnocení výsledku na rámu vozidla : diplomová práce. 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a 

pevnosti, 2014, 60 s. Vedoucí práce: Fusek, M.  

Diplomová práce se zabývá problematikou měření deformací na rámu a nápravách 

vozidla SCX pomocí elektrických odporových tenzometrů. Součásti práce je výběr 

měřících bodů na základě výsledků pevnostních analýz, vlastní instalace tenzometrů na 

rám a návrh a provedení jízdních zkoušek. Cílem je zjištění skutečných deformací při 

různých jízdních režimech. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

Čekán V. Operating Measurment and Evaluation of Results on the Vehicle Frame : Master 

Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2014, 60 p. Thesis head: Fusek, M. 

This thesis deals with the measurement of deformations on the frame and axle of SCX 

vehicle using electrical resistence based strain gauges. The thesis includes a selection of 

measuring points based on the results of a stress analysis, the installation of the 

straingauges on the frame and the design and realization of road tests. The aim is to 

determine the achal deformation at different driving modes. 
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