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Diplomová  práce  pana  Karáska  se  zabývá  charakterizací  akustického  pole  na  principu  akusto-optického  jevu  s
využitím laserového Dopplerova vibrometru. Teroetická část podává přehled optických metod pro měření rozložení
akustického pole s hlubším zaměřením na akusto-optický jev a metody inverzní Radonovy transformace. Na ni pak
navazuje experimentální část, která popisuje hardwarovou i softwarovou části měřicího pracoviště a rovněž ověření
implementované  metody.  Práce  navazuje  na  bakalářskou  práci  pana  Karáska,  ve  které  bylo  vytvořeno  ovládání
trojosého posuvu s pomocí platformy NI CompactRIO.

Lze  říci,  že  všechny  body  zadání  byly  splněny.  Práce  je  psána  přehledně,  s  vhodným  členěním  do  kapitol  a
minimálním  výskytem  gramatických  chyb.  Lze  vyzdvihnout  zejména  propracované  programové  řešení  měřicího
řetězce; rovněž popis realizace a funkcí  řídicího programu je nadprůměrně detailní.  V rámci  experimentální části
byla pak hlavní pozornost věnována ověření algoritmu inverzní Radonovy transformace a zejména detailní analýze
působících zdrojů šumu a chyb, což lze považovat za velký přínos k hodnotě práce. Případné výtky lze mít pouze k
ne  vždy zcela  jednoznačnému popisu  grafických  znázornění  sinogramů a  akustických  polí,  stejně  tak  k  uvádění
jejich měřítka, které navíc u některých grafických výstupů zcela chybí a jejich charakter je tak spíše ilustrativní.

Z  experimentálního  ověření  dané  metody  vyplývá,  že  její  výsledky  nemusí  být  v  určitých  případech  zcela
odpovídající,  což  ukazuje  například  referenční  měření  akustického  pole  dipólu  pomocí  vysokofrekvenčního
mikrofonu. Domnívám se však, že úspěšné vyřešení této problematiky by již přesahovalo hranice diplomové práce.
Ze shrnutí  práce vyplývá,  že za dostatečně spolehlivé lze považovat výsledky pro měření monopólů s  maximální
frekvencí 48 kHz, čímž jsou limity použité metody a měřicího pracoviště jasně vytyčeny. V neposlední řadě lze na
práci  vyzdvihnout  také  využití  nadprůměrného  množství  zahraniční  literatury.  Práci  doporučuji  k  obhajobě  s
hodnocením výborně.

Na  základě  čeho  byla  zvolena  vzdálenost  zrcátka  a  hlavy vibrometru  550  mm? Byly testovány i  jiné  vzdálenosti
zrcátka, aby se např. prokázal její vliv na přítomný šum interferometru, nebo jeho ovlivnění přítomným akustickým
polem? Bylo by možné snížit citlivost na vnější vibrace nahrazením zrcátka za difuzní plochu?

Jakým  způsobem  by  bylo  možné  z  rekonstruovaných  obrazců  akustického  pole  a  s  využitím  znalostí  o
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akusto-optickém  jevu  získat  informaci  o  hodnotách  akustického  tlaku?  Shodovaly  by  hodnoty  měřené  pomocí
zvolené bezkontaktní optické metody s hodnotami dosaženými mikrofonem G.R.A.S 46DE alespoň řádově?
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