
ABSTRAKT 

Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření 

komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů 

a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování obrazu 

z digitální kamery označované jako fotogrammetrie. K technologii byla zpracována 

obsáhlá rešeršní část, která je věnována jak podstatě funkce, tak i podmínkám a 

zásadám měření. Pro praktickou zkoušku byla vybrána kompozitní trubka přední 

vidlice. Na základě zkušeností nabytých během zkoušek byla navržena konstrukce 

přípravku pro zatížení. V závěru byly zhodnoceny přínosy a praktické zkušenosti 

nabyté při tvorbě práce. 

ABSTRACT 

The task of this diploma thesis is technical solution for deformation measuring 

of motorcycle components. By reason of the technical discretion, technology of 

measurement was changed to another, using image processing. Retrieval which 

describes fundamental principle of method named photogrammetry and the main 

conditions of measuring. For a practical testing the carbon composite tube of main 

motorbike fork was used. It was loaded a with a bending moment. Due to measuring 

technology was changed, so the design of loading bench was change too. In the end 

of diploma thesis is appreciation of practical experience discovered in writing of this 

thesis. 
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