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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

POLÁČEK, J. Porovnání metod měření dynamické tuhosti plastových dílů sání motoru: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechaniky, 2014, 49 s. Vedoucí práce: Michal Weisz. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení dynamické tuhosti plastových 

dílů sání motoru. Je zde probrán jak teoretický základ, tak konkrétní metodika pro 

experimentální měření této veličiny. 

Experimentálním měřením frekvenční odezvové funkce za použití rázového kladívka 

je tato metodika ověřena na sáních motoru dodaných firmou Mann+Hummel. Dle 

specifikací zadavatelské firmy bylo řešeno netlumené kmitání mechanické soustavy 

s jedním stupněm volnosti. Pro tento případ byl v tabulkovém řešiči Microsoft Office 

Excel naprogramován algoritmus sloužící k výpočtu požadovaných veličin.  

Systém byl následně rozšířen o problematiku tlumení a byla navržena tří bodová 

metoda pro řešení soustavy se dvěma stupni volnosti. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

POLÁČEK, J. Comparison of Methods for Measuring of Dynamic Stiffness of Plastic 

Parts of the Engine Air Intake: Master’s Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2014, 49 p. Thesis 

head: Weisz, M. 

 

The master’s thesis deal with the determination of the dynamic stiffness of the plastic 

of the plastic parts of the engine air intake. There is discusses the theoretical basics and a 

specific methodology for the experimental measurement of dynamic stiffness. 

Experimental measurement of the frequency response functionh using an impact 

hammer, this methodology is validated on the sled motor supplied by Mann+Hummel. 

According to the specifications of the Mann+Hummel, there was solved undamped 

oscilation of a mechanical system with one degree of freedom. For this case in the 

spreadsheet solver Microsoft Office Excel was programmed algorithm to calculate required 

quantities. 

System was extended to include damping and there was suggested solution by using 

three point method. 

  



 

OBSAH 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ .............................................................................. 1 

1.) Úvod ........................................................................................................................... 2 

2.) Úvod do kmitání ........................................................................................................ 3 

2.1.) Volné tlumené kmitání ........................................................................................ 4 

2.2.) Vynucené kmitání ............................................................................................... 7 

2.2.1.) Kmitání buzené silou harmonického průběhu ............................................. 8 

2.2.2.) Kmitání buzené impulsní silou .................................................................. 11 

3.) Experimentální určení odezvového modelu............................................................. 13 

3.1.) Impulsní buzení rázovým kladívkem ................................................................ 14 

3.2.) Snímače k měření síly a odezvy........................................................................ 15 

3.3.) Rychlá Fourierova transformace ....................................................................... 15 

3.3.1.) Chyba únikem ............................................................................................ 16 

3.3.2.) Aliasing ...................................................................................................... 17 

3.4.) Odečtení tlumení z grafu frekvenční odezvové funkce .................................... 17 

4.) Experimentální měření ............................................................................................. 18 

4.1.) Postup měření.................................................................................................... 18 

4.1.1.) Kalibrace akcelerometru ............................................................................ 19 

4.1.2.) Kalibrace rázového kladívka...................................................................... 19 

4.1.3.) Použité přístroje ......................................................................................... 20 

4.1.4.) Nastavení analyzátoru ................................................................................ 20 

4.1.5.) Vliv umístění akcelerometru na změřenou frekvenční odezvu.................. 21 

4.2.) Naměřené hodnoty ............................................................................................ 23 

4.3.) Proložení naměřených hodnot aproximační křivkou ........................................ 27 

4.3.1.) Nahlédnutí do problematiky ...................................................................... 27 

4.3.2.) Netlumená soustava s jedním stupněm volnosti ........................................ 29 

4.3.3.) Tlumená soustava s jedním stupněm volnosti ........................................... 33 

5.) Výpočet a aproximace dat v Excelu......................................................................... 36 

5.1.) Určení vhodné aproximační křivky .................................................................. 36 

5.1.1.) Metoda nejmenších čtverců ....................................................................... 39 

5.2.) Popis programu ................................................................................................. 40 

6.) Aproximace naměřených dat systémem s dvěma stupni volnosti ........................... 43 

7.) Závěr ........................................................................................................................ 47 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................... 48 



1 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Symbol Význam Jednotka 

A Čtvercová matice [-] 

a =    Zrychlení [m/s
2
] 

ai Neznámý součinitel [-] 

b Součinitel tlumení, vektor pravých stran [kg
-1
·s

-1
,-] 

C Amplituda [m] 

F Síla [N] 

f, f0 Budící frekvence nebo vlastní frekvence (ne)tlumeného kmitání [Hz] 

Fb Tlumící síla [N] 

φ Fázový posuv [rad] 

Fk Direkční síla [N] 

H(η), H(ω) Přenosová funkce [-] 

I Index korelace, jednotkový impuls síly [-, N/s] 

I(ω) Inertance [kg
-1

] 

IM Modifikovaný index korelace [-] 

k Tuhost [N/m] 

l0 Volná délka pružiny  [m] 

m Hmotnost [kg] 

M Fiktivní hmotnost [kg] 

n Počet bodů [-] 

Øy Aritmetický průměr veličiny y [-] 

p Počet odhadovaných parametrů [-] 

S Předpis minimalizované funkce [-] 

SY
2
 Součet čtverců aproximačního modelu [-] 

Sy
2
 Celkový součet čtverců [-] 

t Čas [s] 

T, T0 Perioda tlumeného a netlumeného kmitání [s] 

u Vektor neznámých [-] 

v =    Rychlost [m/s] 

x Polohová souřadnice [m] 

y Aproximační funkce nebo její velikost v daném bodě [-] 

Y(ω) Pohyblivost [kg
-1
·s

-1
] 

yi Naměřené hodnoty v i-tém bodě [-] 

Yi Vypočtené hodnoty v i-tém bodě [-] 

α(ω) Receptance [kg
-1
·s

-2
] 

δ Konstanta doznívání  [s
-1

] 

Δp Změna hybnosti [N/s] 

η Činitel naladění  [-] 

λ Vlastní číslo [-] 

ξ Poměrný útlum  [-] 

Ω0, Ω Vlastní kruhová frekvence (ne)tlumeného systému [s
-1

] 

ω Kruhová frekvence [s
-1

] 
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1.) Úvod 

Důležitou součástí mnoha mechanických zařízení, pracující s médii nejrůznějšího 

charakteru, je filtr. Používá se v průmyslových odvětvích jako je např. průmyslová výroba, 

strojírenství, automobilový průmysl, čištění vod apod. Jeden z předních výrobců filtračních 

zařízení na mezinárodním trhu je firma Mann+Hummel (dále jen zadavatelská firma). 

Svou vedoucí pozici si buduje od 70. let. V současné době má více než 60 závodů po 

celém světě, ve kterých zaměstnává více než 15 000 zaměstnanců.  

Stejně jako se neustále vyvíjejí a zdokonalují strojní díly, je zapotřebí věnovat 

pozornost i filtrům. Je potřeba zajistit optimální výkonnost filtrace u stále se zmenšujících 

filtračních prvků různých tvarů, v závislosti na požadavcích zákazníků.  

Konkrétně u plastových dílů sání motoru je nutno dle specifikací zákazníka dodržet 

přípustnou velikost dynamické tuhosti. Je tedy nutno pomocí jednoduchého 

experimentálního měření určit tuto dynamickou tuhost každé z ploch sání motoru. Účelem 

tohoto měření je následné ověření hlučnosti dané součásti. 

Jednou z nejjednodušších a nejrychlejších metod, pro zjištění dynamické tuhosti 

jednotlivých ploch, je lokální měření frekvenční odezvy s využitím rázového kladívka. 

Problematikou určení frekvenční odezvové funkce a vyšetřováním mechanického kmitání, 

na reálných plastových dílech sání motoru dodaných zadavatelem, pro určení dynamické 

tuhosti, se budeme zabývat právě v této diplomové práci. 
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2.) Úvod do kmitání 

V této diplomové práci se budeme zabývat pouze mechanickým kmitáním soustav se 

soustředěnými parametry. Jsou to takové soustavy, u nichž je hmotnost soustředěna do 

kmitajících dokonale tuhých těles. Pružné a tlumící účinky jsou modelovány nehmotnými 

pružinami a tlumiči. Budeme uvažovat pružiny, jejichž direkční síla je lineárně závislá na 

její deformaci (2.1). Mechanické kmitání těchto soustav je popsáno obyčejnými 

diferenciálními rovnicemi. 

       (2.1) 

Kmitání soustav těles lze rozdělit dle typu buzení následovně:  

- Volné (vlastní) - soustava kmitá jen díky vyvedení z rovnovážné polohy.  

- Vynucené  - soustava kmitá vlivem budící síly (impulsní síla, konstantní síla, 

  síla harmonického průběhu apod.). 

- Samobuzené  - soustava kmitá vlivem zdroje energie s konstantní intenzitou 

  proudění, tento druh buzení nebude v této práci blíže rozebírán. 

Kmitání můžeme rozdělit na netlumené (zanedbáváme vliv prostředí i struktury 

materiálu) a tlumené. Základní rozdělení je přehledně uvedeno viz Tab 2.1. 

Kmitání Volné Vynucené 

Netlumené 

  

Tlumené 

  

Tab 2.1 Rozdělení kmitání  

Tlumení může být viskózní (vliv prostředí) nebo hysterezní (strukturní). Přičemž 

tlumící účinek viskózního tlumení je úměrný rychlosti:  

       (2.2) 

Zatímco tlumící účinek hysterezního tlumení je nepřímo úměrný frekvenci: 

   
   

ω
   (2.3) 
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2.1.) Volné tlumené kmitání 

Mechanický model volného tlumeného kmitání je zobrazen na Obr 2.1. Tření mezi 

podložkou a tuhým tělesem je zanedbáno, ale je uvažováno viskózní tlumení vlivem 

odporu prostředí. Model se tedy sestává z tuhého tělesa hmotnosti m, které je uchyceno 

k rámu pomocí nehmotné pružiny o tuhosti k a nehmotného tlumiče o součiniteli tlumení b.  

Při vychýlení tuhého tělesa z rovnovážné polohy (pružina není deformovaná, její volná 

délka je l0), vzniká v pružině direkční síla Fk (2.1) a v tlumiči tlumící síla Fb (2.2).  

 

Kde: 

l0 … volná délka pružiny [m]; 

k … tuhost pružiny [N·m]; 

b … součinitel tlumení [N·s·m
-1

]; 

m … hmotnost tuhého tělesa [kg]; 

x … polohová souřadnice,  

        prodloužení pružiny [m]; 

v =    … rychlost [m·s
-1

]; 

a =    … zrychlení [m·s
-2

]; 

Fk … direkční síla[N]; 

Fb … tlumící síla [N]. 
Obr 2.1 Mechanický model  

Sestavení pohybové rovnice: 

       

 

        (2.4) 

Převedením pravé strany na levou a s využitím (2.1) a (2.2): 

              (2.5) 

Taktéž: 

Po vydělení celé rovnice hmotností m dostaneme: 

            
      (2.7) 

Kde: 

  
 

   
 (2.8) 

  je konstanta doznívání [s
-1

]. 

                (2.6) 
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A zároveň: 

    
 

 
 (2.9) 

   je vlastní kruhová frekvence netlumeného kmitání, má jednotku [s
-1
] a dá se také 

vyjádřit pomocí vlastní frekvence netlumeného kmitání f0 [Hz, s
-1

]: 

   
  

   
 (2.10) 

Vlastní frekvence udává počet kmitů za sekundu a její převrácená hodnota udává dobu 

jednoho kmitu, periodu netlumeného kmitání T0 [s]: 

   
 

  
 

   

  
 (2.11) 

U tlumených soustav musíme uvažovat vlastní kruhovou frekvenci tlumeného kmitání 

  [s
-1

] (např. experimentálně naměřené hodnoty jsou již výsledkem tlumeného systému), 

kterou s využitím (2.8) a (2.9) můžeme vyjádřit následovně: 

     
     (2.12) 

Obdobně jako (2.10) můžeme vyjádřit vlastní frekvenci tlumeného kmitání f [Hz]: 

  
 

   
 (2.13) 

Potom perioda tlumeného kmitání T [s]: 

  
 

 
 

   

 
 (2.14) 

Řešení pohybové rovnice předpokládáme v Eulerově tvaru: 

         (2.15) 

Zavedením                 do (2.7) můžeme zapsat charakteristickou rovnici: 

           
    (2.16) 

Kořeny charakteristické rovnice jsou: 

     
               

 

 
          

 
 

(2.17) 

Převedením do komplexního tvaru: 

            
     (2.18) 

Přičemž reálná složka představuje tlumení a imaginární složka představuje frekvenci 

kmitání, viz (2.12).  
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Řešení pohybové rovnice (2.7), pro podkritické tlumení      : 

                         (2.19) 

Kde C i φ0 jsou integrační konstanty a jejich fyzikální význam se dá interpretovat jako 

maximální výchylka (amplituda) C [m] a fázový posuv    [rad]. 

Dále mohou nastat ještě dva případy vyplívající z (2.17), kdy se jedná o aperiodický 

pohyb (průběh).  

Kritické tlumení (    ): 

- oscilátor se ustálí do rovnovážné polohy za nejkratší možnou dobu.  

Nadkritické tlumení (    ): 

- oscilátor se bude pomalu vracet do své rovnovážné polohy. 

Pro názornost jsou všechny tři případy vykresleny na Obr 2.2, ve kterém je znázorněna 

závislost výchylky na čase. 

 

Obr 2.2 Vliv tlumení 

V této práci se budeme zabývat podkritickým tlumením, kdy výchylka exponenciálně 

klesá s časem. Proto je nutno vyjádřit z (2.19) integrační konstanty C a φ0. Ty určíme 

z počátečních podmínek              . Postupnou derivací (2.19) dostaneme 

rychlost a zrychlení. 

                                                 (2.20) 

                                                   

                           
(2.21) 

Dosazením počátečních podmínek do (2.19) a (2.20) dostaneme dvě rovnice o dvou 

neznámých. 

           (2.22) 

                           (2.23) 
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Dosazením (2.22) do (2.23), převedením tohoto členu na levou stranu a vydělením 

rovnice vlastní frekvencí  : 

       

 
           (2.24) 

Umocněním (2.22) a (2.24) číslem 2 a následným sečtením těchto dvou rovnic 

vyjádříme amplitudu:  

   
   

       

 
 

 

   (2.25) 

Podílem (2.22) a (2.24) vyjádříme fázový posuv:  

    

       
                 

    

       
  (2.26) 

Zde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, jaký výsledek nám kalkulačka (nebo 

používaný software) vypočte. Označme v rovnici (2.26) čitatel písmenem A, jmenovatel 

písmenem B. Kalkulačka totiž nerozlišuje znaménko čitatele ani jmenovatele, potom tedy 

dojde k tomu, že máme-li např. 
  

  
 je vyhodnocen výsledek jako 

 

 
 , jelikož podíl dvou 

záporných čísel je číslo kladné (obdobně 
 

  
 a 

  

 
). Správně bychom měli dostat velikost 

úhlu odpovídající III. kvadrantu, avšak dostaneme výsledek z I. kvadrantu. Jednotlivé 

kořeny jsou od sebe posunuty o úhel 180°, viz Obr 2.3. Řešitel tedy musí zvolit správný 

kořen sám. 

 

 

Obr 2.3 Určení kvadrantu v závislosti na čitateli a jmenovateli 

2.2.) Vynucené kmitání 

K tomu aby struktura kmitala, musí být vybuzena sílou. Tato síla může být různého 

charakteru, např. síla konstantní, harmonická, skoková, impulsní, síla vzniklá rotující 

hmotou (nevývahou), síla obecného průběhu atd. V pohybové rovnici tím přibude člen na 

pravé straně.  
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Pohybová rovnice má nyní tvar: 

                   (2.27) 

Řešení této nehomogenní diferenciální rovnice hledáme ve tvaru superpozice 

homogenního a partikulárního řešení. Homogenní řešení má na pravé straně rovnice nulu, 

její řešení má tvar (2.19). 

                (2.28) 

Partikulární řešení pohybové rovnice představuje ustálené vynucené kmitání. Tento 

ustálený stav nastane po utlumení vlastního kmitání. Jde tedy o kmitání vlivem budící síly. 

Jak již bylo zmíněno, budící síla může být různého charakteru, partikulární řešení má tvar 

závislý na budící síle. Rovnice (2.28) je graficky znázorněna na Obr 2.4, přičemž 

partikulární řešení bylo uvažováno vlivem harmonické budící síly. 

  

 

Obr 2.4 Celková výchylka složená z homogenního řešení (vlevo nahoře)  

a partikulárního řešení (vpravo nahoře) pohybové rovnice 

 

2.2.1.) Kmitání buzené silou harmonického průběhu 

Dále se budeme zabývat tlumeným mechanickým modelem buzeným harmonickou 

silou Obr 2.5. Budeme vyšetřovat ustálené kmitání. Časový průběh harmonické síly je 

popsán vztahem: 

                     (2.29) 
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Kde: 

Fa … amplituda budící síly [N] 

ω … kruhová frekvence budící síly [s
-1

] 

φF … fázový posuv budící síly 

 

Obr 2.5 Model kmitající soustavy 

Při zanedbání fázového posuvu budící síly, můžeme psát pohybovou rovnici ve tvaru: 

                                (2.30) 

Partikulární řešení má tvar: 

                     (2.31) 

Kde: 

xa … amplituda odezvy [mm] 

ω … kruhová frekvence odezvy [s
-1

] 

φ … fázový posuv [rad] 

Derivací (2.31) podle času dostaneme: 

                        (2.32) 

                          (2.33) 

Dosazením (2.31), (2.32), (2.33) do pohybové rovnice (2.30): 

                                           

                                
(2.34) 

S využitím součtových vzorců: 

                                       (2.35) 

                                       (2.36) 

Můžeme po roznásobení a vytknutí členů          a          psát: 

                                                

                                                

              

(2.37) 
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Porovnáním sinových a kosinových členů na obou stranách: 

                                       (2.38) 

                                        (2.39) 

Po vytknutí: 

                                     (2.40) 

                                (2.41) 

Úpravou (2.41) můžeme rovnou vyjádřit fázový posuv:  

     
   

      
         

   

      
  (2.42) 

S využitím (2.8), (2.9) a vydělení čitatele i jmenovatele hmotností: 

     
     

  
    

         
     

  
    

  (2.43) 

Nyní už zbývá jen vyjádřit amplitudu odezvy xa, s využitím základního 

goniometrického vzorce: 

              (2.44) 

Vynásobením (2.44) funkcí      , vytknutím a odmocněním dostaneme: 

                        

                      

      
     

       
 

 

     
    

        
 (2.45) 

Rozšířením sinusového členu o 
     

     
 v rovnici (2.44) a obdobnou úpravou dostaneme: 

                    

                  

 

     
 

        
 (2.46) 

Konečně, dosazením (2.45) a (2.46) do (2.40): 

                 
 

        
        

    

        
    (2.47) 

Vydělením rovnice (2.47) hmotností, odstraněním zlomků a dosazením z (2.43): 

        
          

        

  
    

    
  

 
   

     

  
    

 

 

   (2.48) 
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Vytknutím a vyjádřením amplitudy odezvy xa: 

        
  

 
 

 

    
     

 
         

 
(2.49) 

Pokud bychom vytkli z odmocniny vlastní kruhovou frekvenci netlumeného kmitání, 

můžeme rovnici (2.49) psát ve tvaru: 

        
  

 
 

 

                 
 (2.50) 

Kde η je tzv. činitel naladění: 

  
 

  
 (2.51) 

A ξ je tzv. poměrný útlum: 

  
 

  
 (2.52) 

Poměr amplitudy síly a tuhosti se taky označuje jako statická výchylka: 

      
  

 
 (2.53) 

A v neposlední řadě, poměru amplitudy výchylky a statické výchylky se říká faktor 

zesílení nebo také přenosová funkce. Přenosovou funkci můžeme psát v bezrozměrném 

tvaru: 

     
 

                 
 (2.54) 

Nebo s využitím (2.51) a (2.52) ve tvaru: 

     
 

    
     

 
         

 
(2.55) 

Chceme-li uvažovat netlumený systém, stačí v odvozených rovnicích položit součinitel 

tlumení b, konstantu doznívání   popř. poměrný útlum   roven nule. 

2.2.2.)  Kmitání buzené impulsní silou 

Buzení struktury impulsním buzením se často používá v technické praxi. 

K matematickému popisu se využívá Diracova funkce, viz Obr 2.6. Síla F vyvolá za velice 

krátkou dobu Δt jednotkový impuls I = 1 N·s. 
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Obr 2.6 Impulsní síla 

Z věty o změně hybnosti můžeme vyjádřit rychlost na konci impulsu, čas na konci 

impulsu označme t2 = t1+Δt: 

               (2.56) 

Je-li na počátku impulsu rychlost nulová     , můžeme psát: 

   
 

 
    

 

 
 (2.57) 

Uvažujeme-li velmi krátkou dobu trvání impulsu, bude i výchylka na konci impulsu 

zanedbatelně malá:        . Na konci impulsu struktura kmitá a toto kmitání je popsáno 

rovnicí (2.19). S využitím (2.25), (2.26) můžeme psát: 

     
   

       

 
 

 

     

 
     

 
 

 

 
 

   
 (2.58) 

        
    

       
       

   

     
    (2.59) 

Řešení rovnice (2.19) můžeme psát ve tvaru: 

        
 

   
                          (2.60) 
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3.) Experimentální určení odezvového modelu 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou naměřených dat. Měřením získáme 

frekvenční odezvové funkce a naším úkolem je popsat co nejpřesněji skutečnou součást 

teoretickým modelem. Jinými slovy, hledáme vhodnou aproximační funkci, kterou bychom 

mohli nahradit naměřené hodnoty neboli frekvenční odezvovou funkci. Podstatou 

frekvenční odezvové funkce je měření časového průběhu dynamického buzení soustavy a 

zároveň odpovídajícího časového průběhu odezvy testované soustavy. Jde tedy o poměr 

vstupní a výstupní veličiny (tj. síla, výchylka, rychlost, zrychlení). 

Vyjádříme-li časový průběh výchylky v komplexním tvaru: 

              (3.1) 

Můžeme potom vyjádřit vztahy pro rychlost a zrychlení: 

                   (3.2) 

                   (3.3) 

Za předpokladu buzení harmonickou silou: 

              (3.4) 

Typy frekvenčních odezvových funkcí jsou uvedeny v Tab 3.1: 

Receptance       
 

 
   

Dynamická 

tuhost 
       

 

 
 

Pohyblivost       
  

 
   

Mechanický 

odpor 
       

 

  
 

Akcelerance 

Inertance 
          

  

 
   

Zdánlivá 

hmotnost 
       

 

  
 

Tab 3.1 Typy odezvových funkcí  

Při vyšetřování dynamických účinků, zavádíme určité předpoklady. Předpokládáme 

platnost principu superpozice, tzn., že systém s více stupni volnosti se dá vyjádřit jako 

součet složek odezev systému s jedním stupněm volnosti. Při záměně místa buzení a místa 

zjišťování odezvy, dosáhneme shodného přenosu. Reálné mechanické soustavy kmitají 

pouze v případě, jsou-li buzeny a po skončení budících účinků se kmitání utlumí. 

Dynamické parametry jsou v čase neměnné. 

Při měření je tedy zapotřebí mechanickou soustavu vybudit. To se provádí zpravidla 

dvěma způsoby a to rázovým buzením (rázovým kladívkem, náhlým uvolněním 

z deformované polohy) nebo ustáleného buzení pomocí dynamického budiče. K tomuto 

druhému způsobu buzení se používá dynamický budič vibrací, který danou strukturu může 

budit harmonickým signálem, náhodným signálem apod. Připevnění budiče k měřené 
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struktuře je mnohem pracnější a při špatném připojení ke struktuře může vzniknout 

nevyžádaná forma buzení. Uložení a připojení budiče je potřeba předem promyslet. 

Měřená struktura musí být uložena na měkkém závěsu. 

V této práci se budeme zabývat pouze experimentální modální analýzou při použití 

rázového kladívka.  

3.1.) Impulsní buzení rázovým kladívkem 

Tento způsob analýzy je velmi rychlý, nevyžaduje montáž budiče k měřené struktuře a 

je poměrně levný. Rázové neboli modální kladívko se sestává z hrotů různých tuhostí (1), 

snímače síly (2), rukojeti (3) a hlavy (4), jak je znázorněno na Obr 3.1.  

 

Obr 3.1 Rázové (modální) kladívko 

Hmotnost rázového kladívka a použitý hrot nám udává rozsah frekvencí, které 

můžeme účinně vybudit. Např. firma Brüel & Kjær dodává k rázovému kladívku typu 

8202 čtyři hroty, dva plastové hroty, jeden gumový a jeden ocelový. Frekvenční rozsah pro 

jednotlivé typy hrotů je uveden v literatuře dodávané k příslušenství výrobcem. Obecně se 

dá říci, že čím je modální kladívko těžší a použitý hrot měkčí, tím je delší doba trvání 

silového impulsu a tím je také frekvenční rozsah nižší. Na Obr 3.2 je graficky znázorněna 

závislost síly na délce impulsu a také silové spektrum v závislosti na frekvenci. Tyto 

hodnoty jsou také udávány výrobcem. Na Obr 3.2 je čárkovanou čárou značen ocelový 

hrot, plnou čárou je značen plastový hrot a čerchovaně gumový hrot. 

 

 

 Obr 3.2 Silový impuls a frekvenční rozsah pro jednotlivé špičky 



15 

3.2.) Snímače k měření síly a odezvy 

Ke snímání vibrací se používají snímače výchylky, rychlosti nebo zrychlení. Pro 

měření plastových dílů sání motoru se používají snímače zrychlení neboli akcelerometry. 

Mají sice určité nevýhody, např. neměří od 0Hz, ale jejich frekvenční rozsah je široký 

(0,1Hz – 30kHz) a jejich upevnění k měřené struktuře je rychlé a snadné. K upevnění 

akcelerometrů je možno použít šroub, speciální lepidlo, oboustranně lepicí pásku, včelí 

vosk nebo magnet. Nejlepší je použít šroub, nicméně to vyžaduje do měřené struktury 

vyvrtat závit nebo na ní přilepit speciálním lepidlem váleček, který má z druhé strany díru 

pro závit, do které můžeme zašroubovat snímač. V experimentální modální analýze je 

velmi často používán včelí vosk, je to rychlá metoda, ale použitelná jen do teploty 

přibližně 40°C. 

Při používání akcelerometrů musíme brát v úvahu jeho rozměry a hmotnost. Hmotnost 

akcelerometru by měla být menší než 10% hmotnosti měřené struktury, aby ji příliš 

neovlivnila. Rozměry snímače jsou důležité, máme-li tvarově složitější součást. 

Akcelerometr samotný má také vlastní rezonanční frekvenci a proto jej můžeme použít jen 

do cca 1/3 této frekvence. 

Snímač síly bývá součástí rázového kladívka, a proto jeho připevnění nemusíme řešit. 

Nové typy snímačů jsou vybaveny nábojovým předzesilovačem, který umožňuje 

přenos signálu na delší vzdálenost. Není-li snímač takto vybaven, musíme nábojový 

předzesilovač dodatečně připojit. 

3.3.) Rychlá Fourierova transformace 

K analýze signálu se v modální analýze používá rychlá Fourierova transformace (FFT 

– Fast Fourier Transformation). Vychází se z toho, že periodická funkce se dá vyjádřit jako 

nekonečná posloupnost.  

     
  

 
                               

 

   

 (3.5) 

Kde    a    jsou Fourierovy koeficienty a dají se vyjádřit ve tvaru: 

   
 

 
       

 

 

              (3.6) 

   
 

 
       

 

 

              
(3.7) 
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 Po diskretizaci, tzn. převedení spojitého časového signálu na posloupnost N 

diskrétních hodnot s pravidelnými časovými intervaly, kde N je celočíselnou mocninou 

čísla 2, můžeme napsat Fourierovu řadu: 

   
  

 
          

       

 
         

       

 
  

   

   

         (3.8) 

Přičemž Fourierovy koeficienty jsou často vyjádřeny ve tvaru: 

      
    

 
 

(3.9) 

         
  

  
  

(3.10) 

Kde    je amplituda a    je fáze. A můžeme zapsat Fourierovu řadu ve tvaru: 

   
  

 
          

       

 
     

   

   

 

(3.11) 

Používáním algoritmu rychlé Fourierovy transformace v analyzátorech může vést 

k nesprávné interpretaci výsledků. Chyby takto vzniklé jsou důsledkem diskretizace. 

3.3.1.) Chyba únikem 

Tato chyba vzniká, měříme-li periodický signál, ale po nesprávnou dobu. Na obrázku 

Obr 3.3 vlevo, je správně zvolená doba měření periodického signálu a vpravo je špatně 

zvolená doba měření. Při diskretizaci signálu pomocí Fourierovy transformace se snaží 

algoritmus namodelovat vzniklou nespojitost pomocí mnoha dalších sinusoid. Pro 

potlačení této chyby se používají váhová okna. Pro měření rázovým buzením se používá 

exponenciální nebo přechodové váhové okno. Ke kalibraci přístrojů se používá 

Hanningovo okno. 

  

Obr 3.3 Periodický a neperiodický signál 
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3.3.2.) Aliasing 

Jde o chybu vzniklou špatnou volbou vzorkovací frekvence. Po diskretizaci spojitého 

signálu se nám vysokofrekvenční jeví jako nízkofrekvenční. Více k této problematice je 

uvedeno např. v literatuře [2]. Vzorkovací frekvence musí být 2,56x větší než je nejvyšší 

měřená frekvence. K potlačení tohoto jevu se používá anti-aliasingový filtr. 

3.4.) Odečtení tlumení z grafu frekvenční odezvové funkce 

K určení tlumení z grafu amplitudy odezvové funkce se používají tzv. body 

s polovičním výkonem (dále jen PV). Jsou to body, kdy amplituda poklesne o 
 

  
 špičkové 

hodnoty. Ve výkonovém spektru by to bylo na 
 

 
 špičkové hodnoty. Vyjádříme-li 

přenosovou funkci H(ω) (viz (2.55)), v logaritmických souřadnicích: 

    
 

  
      

                              

             (3.12) 

Na Obr 3.4 je vykreslena část přenosové funkce, ze které můžeme po odečtení hodnot 

určit konstantu doznívání δ, popř. s využitím (2.52) poměrný útlum  . Rozdíl frekvencí 

      se nazývá 3dB pásmo systému. 

 

Obr 3.4 Určování tlumení 

Pro malé tlumení můžeme psát: 

             (3.13) 

Poměrný útlum můžeme vyjádřit ve tvaru: 

  
     

    
 (3.14) 
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4.) Experimentální měření 

Zadavatelskou firmou byly dodány dva plastové díly sání motoru, viz Obr 4.1. Ty byly 

následně analyzovány experimentální modální analýzou. Doprostřed (bylo-li to možné) 

každé plochy byl nalepen akcelerometr (na Obr 4.1 jsou tyto místa značeny černou tečkou) 

a byla snímána odezvová funkce v podobě inertance. Analýza byla provedena v programu 

PULSE LabShop. Získaný odezvový model měl být následně popsán vhodnou 

aproximační funkcí tak, aby tento vztah mohl být použit pro analýzy metodou konečných 

prvků.  

 
 

Obr 4.1 Geometrický model plastových dílů sání motoru 

4.1.) Postup měření 

Před samotným měřením bylo nutno provést kalibraci rázového kladívka a 

akcelerometru. Rázové kladívko s připevněným plastovým hrotem a akcelerometr byly 

připojeny pomocí kabelů k měřící aparatuře. Přičemž u rázového kladívka byl použit 

nábojový předzesilovač. Měřící aparatura byla připojena k laptopu s měřícím softwarem 

PULSE LabShop.  Po provedení kalibrace byl akcelerometr postupně lepen na jednotlivé 

plochy měřených součástí, pomocí včelího vosku. Po vybuzení struktury rázovým 

kladívkem byla zaznamenána odezva (inertance). Schéma měření je přehledně uvedeno na 

Obr 4.2, kde jednotlivé části měřícího obvodu jsou označeny čísly následovně: 

(1) - Měřená struktura – sání motoru 

(2) - Akcelerometr 

(3) - Rázové kladívko 

(4) - Nábojový předzesilovač 

(5) - Analyzátor 

(6) - Laptop 
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Obr 4.2 Schéma měření 

4.1.1.)  Kalibrace akcelerometru 

Tato kalibrace byla provedena pomocí kalibračního zařízení firmy Brüel & Kjær, Type 

4294. Provádí se pro ověření správné funkčnosti a ke kontrole akcelerometru, 

předzesilovače, propojovacích kabelů apod. Dále takto získáme korekční koeficient, 

kterým vynásobíme signál akcelerometru tak, aby naměřené hodnoty přesně odpovídaly 

hodnotám kalibračního zařízení.  

4.1.2.)  Kalibrace rázového kladívka 

Princip této kalibrace vychází z druhého Newtonova zákona (     ). Při úderu 

rázovým kladívkem do tuhého tělesa o známé hmotnosti (Obr 4.3 vlevo), které se může 

pohybovat pouze v jednom směru, je naměřena síla a zrychlení (na již kalibrovaném 

akcelerometru). Při vykreslení odezvového parametru inertance, by měl odpovídat 

převrácené hodnotě hmotnosti (Obr 4.3 vpravo).  

            
 

 
         

 

 
  

Např. pro hmotnost kalibrační hmoty           : 

            
 

     
           

 
 

Obr 4.3 Schéma kalibrace rázového kladívka a jeho odezva  



20 

V případě, že by tato hodnota inertance byla jiná, je potřeba ručně změnit citlivost 

rázového kladívka. 

4.1.3.) Použité přístroje 

Analyzátor  - PULSE, výr.č. 2348764 

Použitý software - PULSE LabShop, verze 17.1.1 

Rázové kladívko   - Brüel & Kjær, Type 8202, výr.č. 1577949 

Akcelerometr  - Brüel & Kjær, Type 4507, výr.č. 32004 

  - Omega, Type ACC104A, 2132 

Nábojový předzesilovač -  Brüel & Kjær, Type 2647A, výr.č. 2421049 

4.1.4.) Nastavení analyzátoru 

K analyzátoru byly připojeny snímače na dvou kanálech. Analyzátor tedy zpracovával 

dva signály, přičemž na prvním kanálu bylo snímáno rázové kladívko s nábojovým 

předzesilovačem a na druhém kanálu byl snímán akcelerometr. Nastavení snímačů 

(citlivost apod.) je patrno z Obr 4.4. 

 

Obr 4.4 Nastavení snímačů 

Byl nastaven frekvenční rozsah 1600Hz s počtem 3200 spektrálních čar. To znamená, 

že frekvenční rozlišení je 0,5Hz. Dále byl nastaven lineární typ průměrování a počet 

průměrů na 8. 

Spoušť pro měření rázovým kladívkem byla nastavena tak, že při 1,2% velikosti 

maxima signálu se spustilo měření. Od okamžiku, kdy snímač síly zaznamenal cca 9,2N se 

z vyrovnávací paměti vždy přidal úsek o 0,2s před tímto začátkem měření. Na Obr 4.5 jsou 

tyto zadávané veličiny graficky znázorněny. Tmavě modrou vodorovnou čarou je 

znázorněna velikost signálu, při které se snímání spustí a žlutou barvou je vyznačen úsek 

dlouhý 200ms který je dodatečně připočten před začátek analýzy. Do vyrovnávací paměti 

byl zapisován osmi sekundový úsek, ve kterém byly zaznamenány 3 měření. 
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Obr 4.5 Nastavení rázového kladívka 

Bylo použito přechodové váhové okno pro rázové kladívko a exponenciální váhové 

okno pro odezvu akcelerometru. Exponenciální váhové okno, jak je vidno na Obr 4.6, 

neovlivňuje měřený signál. 

  

Obr 4.6 Nastavení váhových oken akcelerometru (vlevo) a ráz. kladívka (vpravo) 

4.1.5.) Vliv umístění akcelerometru na změřenou frekvenční odezvu 

Byly uvažovány dva případy vzájemné polohy akcelerometru a místa, kde budeme 

strukturu budit rázovým kladívkem. V prvním případě umístíme akcelerometr do místa, ve 

kterém budeme strukturu budit a v druhém případě budeme budit strukturu okolo 
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připevněného akcelerometru. Umístění snímače zrychlení a rázového kladívka je patrné 

z Obr 4.7 pro první i druhý způsob buzení. 

  

Obr 4.7 Vzájemná poloha snímačů 

Bylo provedeno měření na jedné z ploch sání (Obr 4.8) tak, že do bodu 1 z vnitřní 

strany sání nalepíme akcelerometr a budeme jej budit postupně v každém z těchto bodů (1 

až 5). Budeme zaznamenávat frekvenční odezvovou funkci inertanci a vykreslíme si je do 

společného grafu. 

  

Obr 4.8 Měřená plocha a označení jednotlivých bodů 

Pro přehlednost byla zobrazení inertance z decibelového měřítka převedena do 

lineárního. Jak je uvedeno v literatuře firmy Mann+Hummel, výpočet dynamické tuhosti se 

provede dle vztahu: 

          
    (4.1) 

Kde f0 značí frekvenci v místě, kdy má inertance nejvyšší hodnotu, jak je ukázáno na 

Obr 4.9. A písmeno M značí tzv. fiktivní hmotnost. Z důvodu tvarové složitosti součásti a 

náhradou tohoto složitého systému s mnoha stupni volnosti, systémem s jedním stupněm 

volnosti a za předpokladu určitých zjednodušení, nemůžeme jednoduše vypočíst hmotnost 

měřené plochy jako součet hmotností jednotlivých ploch a objemů. Proto se zde zavádí 

jakási náhrada za tuto hmotnost a tu označujeme jako fiktivní hmotnost. 
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Obr 4.9 Graf inertance v závislosti na frekvenci 

Aniž bychom museli číselně dopočítávat jednotlivé dynamické tuhosti pro každý z pěti 

bodů měření, můžeme z průběhu inertance v závislosti na frekvenci vyčíst, že čím bude 

budící frekvence vyšší, tím i dynamická tuhost dle vztahu (4.1) bude větší. Jak je vidět na 

předchozím obrázku, budíme-li strukturu ve stejném místě jako je snímač zrychlení  

(Obr 4.9 – křivka číslo 1), vyjde nám dynamická tuhost mnohem menší, než ve zbylých 

čtyřech případech (Obr 4.9 – křivky číslo 2 až 5). I kdybychom zprůměrovali výsledky 

naměřené v bodě 2 – 5, velikost dynamické tuhosti by byla mnohem větší, než velikost 

dynamické tuhosti vypočtená v bodě 1, kdy je snímač zrychlení uchycen v místě buzení. 

Z toho vyplývá, že nejlepší je budit strukturu ve stejném místě, jako je nalepen 

akcelerometr. Proto budou následná měření prováděná pouze postupem, jako byl měřen 

bod 1. 

4.2.) Naměřené hodnoty 

Obě sání motoru byla experimentálně měřena uprostřed každé z ploch. Místa měření 

jsou pro sání motoru Typu A označena na Obr 4.10 a pro sání motoru Typu B Obr 4.11. 

  

Obr 4.10 Sání motoru – typ A 

(1) 

(4) 

(9) 

(6) 

(10) 

(7) 
(5) 

(3) 

(8) 

(2) 
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Obr 4.11 Sání motoru – typ B 

Výsledky měření pro sání motoru typu A jsou shrnuty v Tab 4.1, kde v levém sloupci 

jsou fotky jednotlivých ploch a v pravém sloupci je naměřená frekvenční odezvová funkce 

– inertance. 

  

  

  

(5) (6) 

(7) 
(8) 

(3) 

(4) 

(9) 

(10) 

(2) 

(1) 

1 

5 
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7 



25 

  

  

  

Tab 4.1 Frekvenční odezvové funkce v jednotlivých bodech (Typ A) 

 

A výsledky měření pro sání motoru typu B jsou shrnuty v Tab 4.2. 
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Tab 4.2 Frekvenční odezvové funkce v jednotlivých bodech (Typ B) 

Měřením dvaceti bodů jsme dostali dvacet různých frekvenčních odezvových funkcí. 

Dle požadavků firmy Mann+Hummel bude tento složitý systém s mnoha stupni volnosti 

nahrazen systémem s jedním stupněm volnosti. Každou křivku inertance bude zapotřebí 

aproximovat spojitou funkcí. 

4.3.) Proložení naměřených hodnot aproximační křivkou 

V této kapitole se podíváme na to, jak je aproximována frekvenční odezva v podobě 

inertance dle postupů zadavatelské firmy. Nyní máme naměřených 20 křivek, které 

budeme potřebovat proložit aproximační (odezvovou) funkcí s jedním stupněm volnosti. 

Bude zde uveden postup pro měření v jednom bodě, nicméně všechny ostatní body se 

budou prokládat aproximační funkcí analogicky. 

4.3.1.) Nahlédnutí do problematiky 

Shrneme zde důležité poznatky z předchozích kapitol. Přepočet mezi posuvem a 

zrychlením ve frekvenční odezvové funkci vyplývá z rovnic (3.1) a (3.3). Z kmitání 

soustav těles víme, že výchylku můžeme vyjádřit jako součin statické výchylky a 

přenosové funkce, viz (2.49) nebo (2.50). Tento vztah je velice důležitý, protože pouhým 

převedením síly z pravé strany rovnice na levou dostaneme frekvenční odezvovou funkci 

v podobě receptance. Takže můžeme psát:  

     
  

  
 

 

 
 

 

                 
 (4.2) 

Nebo: 

         
  

  
 

 

 
 

 

    
     

 
         

 
(4.3) 

 

8 

2 
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Stejně jako statická výchylka udávala posuv na ose y (v bodě x=0 bylo na ose 

y=     , kde v amplitudové charakteristice se na osu x vynáší činitel naladění a na osu y 

se vynáší amplituda), tak i zde součinitel 
 

 
 udává posun křivky po ose y. Pokud navíc 

vyjádříme měřenou (vypočtenou) hodnotu v logaritmickém měřítku, tak věta o logaritmech 

nám říká, že logaritmus součinu je roven součtu logaritmů. 

                       (4.4) 

Pokud je číslo A konstanta, tak i logaritmus tohoto čísla je konstanta. Číslo B nám 

vyjadřuje přenosovou funkci, která je závislá na frekvenci. Můžeme tedy opět nahlížet na 

daný problém tak, že druhý sčítanec nám udává přenosovou funkci a první sčítanec nám 

udává, o kolik se daná funkce posune po ose y. 

Dále se podívejme, jak frekvenční odezvové funkce vypadají. Máme-li receptanci 

vyjádřenou dle rovnice (4.2) nebo (4.3), dostaneme graf funkce v podobě, jaká je  

na Obr 4.12 označen modrou čárkovanou čárou. V tomto tvaru můžeme aproximovat 

rezonanční špičky. V případě, že potřebujeme vyjádřit antirezonanci, musíme provést 

inverzi (4.2) popř. (4.3) a dostaneme: 

     
  

  
 

 

 
                   (4.5) 

         
  

  
 

 

 
     

     
 

          
(4.6) 

Poznámka: 

Všimněme si, že převrácená hodnota tuhosti i hmotnosti zůstala stejně. Je to zde takto 

převedeno záměrně, jak již bylo řečeno, tento člen v logaritmických souřadnicích udává 

pouze posuv po ose y. Určíme-li z naměřených hodnot tuto hodnotu, můžeme ji rovnou 

roznásobit s přenosovou funkcí a tím vyjádříme receptanci. 

Pro netlumenou soustavu by mohla frekvenční odezva vypadat např. takto: 

 

Obr 4.12 Frekvenční odezvová funkce  
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K aproximaci křivky inertance systémem s jedním stupněm volnosti a za předpokladu, 

že se jedná o netlumené kmitání, potřebujeme znát dva body této křivky. A to hodnotu 

vlastní kruhové frekvence netlumeného kmitání a fiktivní hmotnost. K tomu, jak je určit 

máme vícero možností. Můžeme odečíst dané hodnoty přímo z grafu inertance v daném 

bodě nebo můžeme použít vhodný software a naprogramovat aproximační funkci, která 

proloží naměřené hodnoty a vypíše nám výsledky. Tento druhý způsob je výhodný při 

častém měření, a pokud chceme do systému zavést např. tlumení. Popř. chceme-li 

aproximovat soustavu s více stupni volnosti. 

4.3.2.) Netlumená soustava s jedním stupněm volnosti 

Budeme zkoumat frekvenční odezvovou funkci v bodě číslo 1, plastového sání motoru 

typu A (viz Tab 4.1).  

 

 

Obr 4.13 Naměřená inertance, bod 1, sání typu A 

Jak již bylo zmíněno dříve, je zapotřebí dvou bodů k proložení naměřených hodnot 

frekvenční odezvovou funkcí v podobě, jaká je definována rovnicí dle specifikací 

zadavatelské firmy: 

           
           

   
  

        
 

(4.7) 

Kde M je fiktivní hmotnost a k je dynamická tuhost dána vztahem: 

        
    (4.8) 

Zde f0 značí vlastní frekvenci netlumeného kmitání. Hodnoty získané z 

experimentálního měření jsou výsledkem tlumené soustavy. Za předpokladu, že vlastní 

kruhová frekvenci netlumeného kmitání budeme předpokládat velmi blízkou vlastní 

kruhové frekvenci tlumeného kmitání (předpokládáme velmi malé tlumení), můžeme 
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považovat rezonanční frekvenci odečtenou z naměřených hodnot za netlumenou. Vneseme 

tak sice do výpočtu malou chybu, ale za cenu výrazného zjednodušení celého výpočtu. 

V rovnici (4.7) je ve jmenovateli log(10), což je jinak zapsaná jednička. Nabízí se 

otázka, zdali ve jmenovateli nemá být jiný, než dekadický logaritmus.  

Budeme uvažovat tři případy: 

1) v čitateli bude dekadický logaritmus 

2) v čitateli bude dekadický logaritmus a ve jmenovateli bude přirozený logaritmus 

3) v čitateli i jmenovateli bude přirozený logaritmus 

Na Obr 4.13 si tyto tři grafy vykreslíme zároveň s naměřenými hodnotami. 

 

Obr 4.14 Kontrola rovnice (4.7) 

Je zřejmé, že 1) a 3) možnost je totožná. Druhá možnost kdy předpokládáme podíl 

dekadického logaritmu ku přirozenému logaritmu nepřesně popisuje naměřená data, která 

jsou na Obr 4.14 značena tečkovanou čárou. Je tedy na řešiteli, jestli si zvolí vztah (4.7) 

bez jmenovatele nebo může použít ekvivalentní zápis ve tvaru: 

          
           

   
  

       
 

(4.9) 

Nebudeme-li uvažovat logaritmické měřítko v rovnici (4.7), podělíme čitatel 

jmenovatelem a nakonec vytkneme zlomek 
 

 
, dostaneme: 

 

 
  

  

  
     (4.10) 

Zde poměr 
 

  
 je taktéž činitel naladění, viz (2.51). Opětovným zlogaritmováním a 

vynásobením dvaceti, dostáváme totožný graf jako (4.7) nebo (4.9). A opět první člen 

vyjadřuje jakousi statickou výchylku (zde již nejde o výchylku v prvém slova smyslu, 
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řešíme zde zrychlení, nikoliv posuv) a druhý člen součinu je přenosová funkce. Můžeme 

psát tento druhý člen ve tvaru: 

       (4.11) 

Můžeme si všimnout, že jde o analogii s přenosovou funkcí (2.54). Nejdříve vyjádříme 

inverzi tohoto vztahu, jelikož budeme aproximovat antirezonanci. 

                         (4.12) 

A po zanedbání tlumení nám odpadne část rovnice s poměrným útlumem. Zbývá zde 

už jen odmocnina kvadrátu první závorky, což je definice absolutní hodnoty, kterou je 

dána komutativnost. Vztah (4.11) a (4.12) po zanedbání tlumení jsou totožné. 

Užitečný vztah je ještě převod inertance na fiktivní hmotnost pro nulovou hodnotu 

frekvence. Pokud víme, že na ose inertance v logaritmickém měřítku je převrácená hodnota 

fiktivní hmotnosti, tak potom úpravou dostaneme: 

  
 

  
   
  

 (4.13) 

Přiblížíme si výsledky měření od 0 Hz do 100 Hz jak pro naměřené hodnoty, tak po 

převedení na fiktivní hmotnost v lineárním měřítku. Z Obr 4.15 bychom mohli odečíst 

hodnotu fiktivní hmotnosti cca 0,8 kg, což odpovídá hodnotě inertance v decibelovém 

měřítku IdB = 1,94 kg
-1

. Tyto hodnoty nemůžeme přímo odečíst z grafu, jelikož na intervalu 

0 Hz až 20 Hz jsou výsledky zašuměny, kvůli citlivosti snímačů neodpovídají naměřené 

hodnoty skutečnosti na tak nízké frekvenci. Pro odečtení vlastní frekvence netlumeného 

kmitání je situace snazší, tuto hodnotu můžeme přímo odečíst z grafu nebo z dat 

naměřených hodnot, jedná se o minimum (graf inertance v dB) nebo maximu (graf fiktivní 

hmotnosti). Vlastní frekvence netlumeného systému s jedním stupněm volnosti f0  

je 64,5 Hz. 

  

Obr 4.15 Odečtení hodnot z grafu naměřených hodnot 
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Nyní už známe všechny důležité veličiny a můžeme je dosadit např. do rovnice (4.9) a 

můžeme vykreslit naměřené a vypočtené hodnoty, viz Obr 4.16. Kde dynamická tuhost dle 

vztahu (4.8) je: 

        
                                 (4.14) 

 

Obr 4.16 Aproximace naměřených hodnot 

Nyní vidíme, že zvolenou aproximační křivku popsanou parametry f0 a M by bylo 

vhodné zpřesnit. V oblasti cca do 200 Hz nám křivky téměř splývají, pokud chceme 

překrytí dvou křivek ještě zlepšit, můžeme za fiktivní hmotnost dosadit 1 kg. 

Jak je patrno na Obr 4.17, aproximační křivka vhodně popisuje naměřená data do 

budící frekvence cca 200 Hz. Ještě se můžeme pozastavit nad antirezonanční špičkou, 

vzniklou v oblastech rezonančního naladění. Tím, že uvažujeme netlumený systém, měla 

by být inertance teoreticky nekonečně veliká. My však řešíme tuto úlohu numericky, 

pokud vhodně zaokrouhlíme vypočtenou hodnotu dynamické tuhosti (4.8)(4.9), tak se po 

dosazení do (4.7) vyhneme problémům, kdy nastane stav f = f0, což by v rovnici (4.7) 

vedlo na neurčitý výraz logaritmu nuly.  

 

Obr 4.17 Opravená aproximační křivka 
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Např. na Obr 4.16 nebo Obr 4.17 je hodnota dynamické tuhosti zaokrouhlena na 

statisíce. Kdybychom chtěli tuto rezonanční špičku ovlivnit, musíme do fyzikálního 

modelu vnést tlumení. 

4.3.3.) Tlumená soustava s jedním stupněm volnosti 

Budeme vyšetřovat stejný případ, jako v předchozí kapitole. Nyní už nebudeme 

předpokládat, že hodnota vlastní kruhové frekvence netlumeného systému je shodná 

s naměřenou hodnotou. Jelikož naměřené hodnoty jsou výsledkem tlumené soustavy. 

Takže hodnota 64,5 Hz odpovídá vlastní frekvenci tlumeného systému. Pro přehlednost 

budeme označovat fA, jako vlastní frekvencí tlumeného systému v antirezonanci. Vlastní 

kruhovou frekvenci tlumeného systému v antirezonanci označme ΩA. 

         (4.15) 

Dále platí rovnice (2.12), takže po přidání dolních indexů vyjadřujících antirezonanci: 

       
    

 
 (4.16) 

Jelikož můžeme tlumení určit z 3dB pásma, bude se nám hodit převod mezi konstantou 

doznívání    a poměrným útlumem   .  

   
       

     
 (4.17) 

Nyní máme dvě neznámé, poměrný útlum a vlastní kruhovou frekvenci netlumeného 

kmitání. Tyto veličiny jsou na sobě závislé, pokud určíme jednu z nich, můžeme ji rovnou 

dosadit do předešlé rovnice. 

Víme, že poměr budící frekvence a vlastní kruhové frekvence netlumeného kmitání je 

rovna činiteli naladění, viz (2.51). A také známe předpis amplitudové odezvy (2.50). 

Maximum této odezvy známe z měření a také ho můžeme dopočíst exaktně. Maximum 

nastane v případě, že derivace amplitudové odezvy (2.50) je rovna nule. 

     
   

  
        

 

  
       

 

                 
    (4.18) 

Činitel naladění se nachází pouze pod odmocninou, potom můžeme psát: 

     
 

  
                     (4.19) 

Derivací a následným vyjádřením činitele naladění v rezonanci: 

             (4.20) 
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Pro naše účely můžeme tento výraz zapsat ve tvaru: 

     
  

   
         (4.21) 

Konečně: 

    
  

       
 (4.22) 

Poznámka: 

Tento výraz není nutno dosazovat do rovnice (4.17), jelikož tím konečný výsledek 

poměrného útlumu téměř neovlivní. Zato je vyjádření vlastní kruhové frekvence důležité 

pro výpočet frekvenční odezvy. 

Dosazením do (4.17) můžeme vyjádřit poměrný útlum: 

   
       

    
 (4.23) 

Pokud uvažujeme zjednodušení        nebo s využitím (4.30) : 

   
       

    
        

 
 (4.24) 

Zavedením substituce: 

  
       

    
 (4.25) 

A postupnými úpravami dostaneme: 

            
 
 

  
            

   

            
    

 
 

       
           

  
  

  

        
 

   
 

       
 

(4.26) 

Po zpětném dosazení substituce: 

   
       

                     
 (4.27) 

Nyní už stačí jen odečíst body s polovičním výkonem z tabulky naměřených hodnot, 

viz Tab 4.3, a můžeme vypočíst velikost poměrného útlumu. 

f [Hz] 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 

IdB [kg
-1

] -20,24 -21,18 -21,99 -22,67 -23,09 -23,19 -22,77 -22,06 -21,17 -20,19 

Tab 4.3 Naměřené hodnoty v okolí rezonance  
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Všimněme si, že body s polovičním výkonem nejsou od rezonanční frekvence 

rozmístěny symetricky. To ovšem nevadí, je to dáno tlumením a ovlivněním tohoto módu 

vyššími módy. 

Kvůli přehlednosti budou za kruhové frekvence bodů s polovičním výkonem číselně 

dosazovány frekvence (nebude tedy každá frekvence roznásobena   ), kdybychom každou 

frekvenci roznásobili   , dostaly bychom stejné výsledky, jelikož se ve zlomku násobky   

vykrátí. 

Poměrný útlum dle rovnice (4.23) je číselně roven: 

   
       

    
 

       

      
        (4.28) 

Nebo podle rovnice (4.27): 

   
       

                     
 

 
       

                       
        (4.29) 

Poměrný útlum v antirezonanci    je tedy roven 0,035. Po dosazení poměrného útlumu 

z rovnice (4.29) a (4.15) do (4.22): 

    
     

       
 

       

           
            (4.30) 

Což odpovídá            . Tato hodnota se nějak významně neliší od tlumené 

rezonanční frekvence, avšak pro vyšší frekvence nebo větší tlumení by tato netlumená 

frekvence byla výrazněji rozdílná.  

Činitel naladění v antirezonanci: 

   
 

   
 

 

   
 (4.31) 

Nyní už známe vše důležité, můžeme tedy dosadit fiktivní hmotnost      , 

poměrný útlum          a vlastní frekvence netlumeného kmitání             do 

frekvenční odezvové funkce inertance: 

          
 

 
       

               (4.32) 

Na Obr 4.18 je vykreslen průběh inertance v závislosti na budící frekvenci. Můžeme si 

všimnout, že rezonanční špička, která nám figurovala u netlumeného kmitání je nyní téměř 

shodná s naměřenými hodnotami. Musíme brát v úvahu, že hodnota poměrného útlumu 

může být ovlivněna např. provázaností s vyššími módy. Proto bude zapotřebí ji občas 

doladit, přičemž čím vyšší tlumení (tzn. poměrný útlum nebo konstantu doznívání) 
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zvolíme, tím se nám rezonanční maximum posune více do leva po ose budící frekvence 

a také se více zaoblí (zploští). 

 

Obr 4.18 Aproximace naměřených hodnot 

5.) Výpočet a aproximace dat v Excelu 

K tomu abychom nemuseli vždy odečítat všechny hodnoty ručně, bylo by vhodné si 

připravit, např. v programu Microsoft Office Excel, tabulku, do které bychom mohli vložit 

naměřené hodnoty a hned bychom viděli výstupní graf frekvenční odezvové funkce. Daný 

výpočet je možno naprogramovat v libovolném programu jako je Mathcad, Matlab, Python 

a podobně. V našem případě byl zvolen tabulkový procesor Microsoft Excel 2007 a to 

hlavně z důvodu své rozšířenosti mezi uživateli. 

V této kapitole se budeme zabývat již předpřipraveným souborem, který za nás určí 

fiktivní hmotnost při frekvenci 0 Hz a (anti)rezonanční frekvenci. Tento soubor byl 

připraven na základě požadavků zadavatelské firmy Mann+Hummel. Postupně si ukážeme, 

co jednotlivé hodnoty a grafy znamenají a na co si dát pozor. 

K určení fiktivní hmotnosti v místě kdy je frekvence rovna nule, je zapotřebí 

navrhnout vhodnou aproximační křivku, kterou bychom mohli data na vhodném intervalu 

proložit. 

5.1.) Určení vhodné aproximační křivky 

Máme takřka neomezeně možností, co se týče definování regresní rovnice. Jelikož 

danou rovnici můžeme řešit numericky. Avšak naším cílem je, aby navržený vztah byl co 

nejjednodušší a zároveň co nejlépe popisoval naměřená data. Za tímto účelem bylo 

navrženo vícero aproximačních funkcí. Tři z nich si uvedeme a zvolíme jednu, kterou 

následně budeme používat. Ještě je důležité se zamyslet nad tím, jakou frekvenční odezvu 
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budeme chtít aproximovat. Jestli budeme aproximovat graf receptance, pohyblivosti, 

inertance nebo jejích inverze. Jelikož provádíme měření zrychlení a síly, považuji za 

vhodné aproximovat hodnoty inertance nebo fiktivní hmotnosti. Jelikož jsou naměřené 

hodnoty inertance obvykle rovnou zapsány v decibelovém měřítku, je vhodné si je převést 

s využitím rovnice (4.13) na fiktivní hmotnost. Hlavním důvodem tohoto převodu je, že 

kdybychom aproximovali inertanci jako takovou, např. parabolou - Obr 5.1, tak i 

sebemenší výchylka na ose inertance by měla za následek značnou odchylku při vyjádření 

požadované fiktivní hmotnosti. Na Obr 5.1 bychom dostali hodnotu inertance     

         , což odpovídá fiktivní hmotnosti 0,82 kg. A jak už bylo řešeno dříve, pro bod 

číslo 1, typu sání motoru A, je to nedostačující přesnost. Navíc je tato metoda proložení 

parabolou velice náchylná na zvolený interval. Dále tedy budeme prokládat naměřená data 

pouze pro graf fiktivní hmotnosti. 

 

Obr 5.1 Aproximace inertance parabolou 

Regresní funkce pro určení fiktivní hmotnosti: 

a) Polynom 6. stupně, s uvážením pouze sudých mocnin proměnné x ve tvaru: 

                          

b) Nelineární regrese ve tvaru: 

            

c) Exponenciální regrese ve tvaru: 

                

K určení neznámých neboli regresních koeficientů (               slouží regresní 

analýza. Nejpoužívanější regresní analýzou je metoda nejmenších čtverců. Této metodě 

bude věnována následující podkapitola. Pomocí metody nejmenších čtverců můžeme řešit 

případ a), ale nelze s ní řešit případy b) a c). K tomu je potřeba sofistikovanějšího řešení 

pomocí nelineární regrese. 
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Vezmeme libovolný soubor dat, který jsme získali měřením a provedeme regresní 

analýzu k zjištění regresních koeficientů a všechny tři aproximační křivky včetně 

naměřených dat zakreslíme do Obr 5.2. Data byla aproximována na intervalu 20 – 53 Hz, 

kde všechny tři aproximační křivky téměř splývají. Nás ovšem zajímá hodnota v bodě 

      , kde už se výsledky liší. 

 

Obr 5.2 Proložení naměřených dat aproximační funkcí 

Nejlépe popisuje naměřená data exponenciální aproximační křivka a to i v místech 

mimo zvolený interval. O něco hůře na tom je nelineární křivka. Výhodou těchto dvou 

křivek je, že jsou klesající, tzn., že mají minimum své funkční hodnoty na ose fiktivní 

hmotnosti. To však nemůžeme předpokládat u polynomické aproximační funkce. První 

člen polynomu nám udává posuv na ose fiktivní hmotnosti a je tedy přímým výsledkem 

požadované fiktivní hmotnosti (               ). Druhý člen je kvadratický a 

bude vyjadřovat konvexní nebo konkávní parabolu. Třetí a čtvrtý člen udávají jakousi 

strmost.  

 

Obr 5.3 Polynomická funkce 6. stupně (sudé mocniny) 
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Jak je ukázáno na Obr 5.3, tak při nevhodné kombinaci kladných a záporných 

znamének regresních členů může nastat, že polynomická funkce už nebude pouze klesající. 

Avšak nespornou výhodou této polynomické aproximační rovnice je, že se dá řešit 

metodou nejmenších čtverců. Která je jednoduchá pro naprogramování v Excelu oproti 

nelineárním rovnicím (nelineární regresní analýze – např. Lavenberg-Marquardtův 

algoritmus). 

5.1.1.) Metoda nejmenších čtverců 

Slouží k nalezení předepsané funkce v takovém tvaru, aby naměřená data na zvoleném 

intervalu byla co nejlépe popsána (proložena) touto aproximační funkcí. 

Neminimalizujeme funkci jako takovou ale hledáme minimum součtu kvadrátů odchylek.  

Minimum funkce najdeme tak, že ji budeme parciálně derivovat podle každé neznámé. 

Předpis polynomické funkce s uvážením pouze sudých mocnin je: 

                       (5.1) 

A chceme minimalizovat funkci: 

            
       

       
     

 

 

   

 (5.2) 

Lokální extrém může nastat pouze ve stacionárním bodě, takže parciální derivace 

podle každé z neznámých položíme rovno nule, abychom našli minimum: 

  

   
             

       
       

       

 

   

 

  

   
             

       
       

        
   

 

   

 

  

   
             

       
       

        
   

 

   

 

  

   
             

       
       

        
   

 

   

 

(5.3) 

Kde n je počet bodů, které chceme aproximovat. Po vydělení dvojkou, roznásobení 

závorek a převedením členů bez neznámých na pravou stranu dostaneme soustavu čtyř 

rovnic o čtyřech neznámých. Soustavu normálních rovnic v maticovém tvaru můžeme 

zapsat jako: 

      (5.4) 

Kde matice A obsahuje nezávisle proměnnou xi, b je vektor pravých stran. A u je 

vektor neznámých.  



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
  

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
  

 

   

   
  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 

   

      
 

 

   

      
 

 

   

      
 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (5.5) 

Výsledné hodnoty neznámých dostaneme vynásobením inverzí matice A z leva. 

        (5.6) 

Sami nemusíme řešit inverzi matice A, jelikož většina softwaru má tuto operaci 

předdefinovanou, např. v Excelu k tomu slouží funkce „=INVERZE(…)“. 

5.2.) Popis programu 

Soubor vytvořený pro výpočet fiktivní hmotnosti, dynamické tuhosti a následné 

vizuální kontrole navržené aproximace s naměřenými daty se sestává ze dvou listů. 

Podíváme se, co jednotlivé části znamenají, kde najdeme výsledky a jakých chyb se 

vyvarovat. 

Na Obr 5.4 je vyfocen první list souboru a čísly jsou označeny jednotlivé části. 

Vybarvené buňky v Excelu musíme editovat. Jinak je proces plně automatizován. 

 

Obr 5.4 Zadání a výsledky – 1. list 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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1) Do těchto dvou sloupců musíme vložit naměřené hodnoty, kde sloupec A odpovídá 

naměřeným frekvencím a sloupec B odpovídá naměřené inertanci. 

2) Tento sloupec se generuje automaticky, slouží k sestrojení grafu fiktivní hmotnosti, 

tento graf bude následně aproximován polynomem 6. stupně s uvážením pouze 

sudých mocnin 

3) V tomto okně je zapotřebí definovat interval, na kterém jsou data aproximována. 

Maximální hodnota je omezena antirezonanci, implicitně je zvolena maximální 

hodnota o 10 Hz menší než je první vlastní frekvence. Minimum musí zvolit řešitel 

sám v závislosti na zobrazené křivce. Nejlépe tak, aby byl ořezán šum na nízkých 

frekvencích. 

4) Zde je napsán obecný předpis pro naší aproximační funkci a o řádek níže je 

i číselně dosazeno. 

5) V této tabulce jsou shrnuty výsledky fiktivní hmotnosti, odečtené při budící 

frekvenci 0 Hz a také je zde uvedena dynamická tuhost dle rovnice (4.8). 

6) Index korelace slouží k posouzení vhodnosti regresní funkce. Je to číslo na 

intervalu      . Blíží-li se hodnota indexu korelace k nule, pak vypočtená regresní 

funkce nevystihuje závislost mezi dvěma veličinami. Naším cílem je, aby se tato co 

nejvíce blížila k 1, a můžeme ji ovlivnit vhodnou volbou intervalu, viz bod 3). 

Modifikovaný index korelace nám zohledňuje počet použitých bodů. S nárůstem 

použitých bodů, narůstá i hodnota indexu korelace, proto se často používá 

modifikový index korelace, který nám tento jev potlačí. 

7) Tyto dva grafy slouží k vizuální kontrole naměřených hodnot a také k odečtení 

minimální, popř. maximální hodnoty budící frekvence. 

8) Z tohoto grafu můžeme vyčíst, jestli jsme interval pro aproximaci zvolili vhodně. 

Tento graf slouží spíše pro kontrolu, ale pokud by aproximační křivka nějak 

výrazně neodpovídala naměřeným hodnotám, z tohoto obrázku to ihned poznáme. 

9) Zde je konečný výsledek. Proložení naměřených dat frekvenční odezvovou funkcí 

inertance. Jak již bylo zmíněno v teoretické části této diplomové práce, inertanci 

můžeme pomocí integrace a inverze receptance převést na dynamickou tuhost. 

Na Obr 5.5 je vyfocen druhý list souboru. Tento list není pro uživatele až tak důležitý. 

Všechny důležité veličiny by se měli dát editovat hned na předchozím listu a zde proběhne 

pouze výpočet. Pro úplnost si zde alespoň stručně uvedeme, co se na Obr 5.5 nachází. 

10)  Zde jsou pro výpočet zkopírovány hodnoty z prvního listu pro následný výpočet. 

Navíc se zde nachází pouze minimum a maximum inertance, které slouží 
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k dynamickému zadávání hodnot na horizontální ose. Jinými slovy, aby byly grafy 

dostatečně přiblížené a čitelné. 

 

Obr 5.5 Výpočty – 2. list 

11)  Tabulka výpočtů, zde jsou prováděny všechny numerické operace. 

12)  Suma jednotlivých bodů na zvoleném intervalu, resp. sumační členy matice A a 

vektoru pravých stran b. 

13)  Dosazení do matice A, vektoru pravých stran b a následný výpočet hledaných 

neznámých dle rovnice (5.6). 

14)  A konečně, tabulka obsahující výpočty pro zjištění modifikovaného indexu 

korelace. 

Index determinace se vypočte: 

   
  

 

  
  

         
   

 

          
   

 (5.7) 

Kde: 

  
 
… Součet čtverců aproximačního modelu, 

  
 
… Celkový součet čtverců, 

  … Hodnoty vypočtené z aproximační funkce v i-tém bodě, 

  … Skutečné hodnoty získané měřením v i-tém bodě, 

  … Aritmetický průměr ze zvoleného počtu n bodů. 

10 

12 

13 

14 

11 
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Index korelace je odmocninou indexu determinace. 

      
  

  
 (5.8) 

Modifikovaný index determinace můžeme následně vyjádřit jako: 

  
     

            

   
 (5.9) 

Kde p značí odhadovaný počet parametrů. V našem případě hledáme čtyři neznámé, 

z toho vyplývá, že    . Odmocněním modifikovaného indexu determinace získáme 

modifikovaný index korelace. 

Po vložení naměřených dat a nastavení intervalu             frekvencí pro aproximaci 

je možno vypočtené hodnoty libovolně měnit tak, abychom zlepšili proložení naměřených 

dat naší frekvenční odezvovou funkcí inertance. Výpočet je nastaven tak, aby našel 

minimum na ose inertance a z tohoto bodu našel rezonanční frekvenci. Může však nastat, 

že naměřené hodnoty pod úrovní frekvence fmin budou menší než je minimum v grafu 

inertance. Pokud tento jev nastane, objeví se v určitých buňkách chybové hlášky a řešitel 

musí ručně přepsat ty body, které mají funkční hodnotu inertance menší než je hodnota 

inertance v místě antirezonance. Obvykle stačí přepsat bod pro nulovou hodnotu 

frekvence, tato oprava nemá žádný vliv na dosažené výsledky. 

6.) Aproximace naměřených dat systémem s dvěma stupni volnosti 

Nyní shrneme všechny dosažené poznatky a pokusíme se aproximovat naměřená data 

systémem se dvěma stupni volnosti, při uvážení viskózního tlumení. Jelikož platí princip 

superpozice, můžeme považovat naměřenou frekvenční odezvu (soustavu s mnoha stupni 

volnosti) za součet mnoha frekvenčních odezev s jedním stupněm volnosti.  

V této práci už jsme jednou vyšetřovali tlumený systém s jedním stupněm volnosti, 

když jsme se snažili aproximovat naměřená data v první antirezonanci. Nyní tento postup 

budeme muset zopakovat pro vyjádření prvního rezonančního naladění. V této kapitole 

budeme značit dolním indexem „A“ veličiny týkající se antirezonance a dolním indexem 

„R“ veličiny rezonanční. Jakmile budeme mít vyjádřeny průběhy obou frekvenčních 

odezvových funkcí, můžeme tyto křivky spolu sečíst a výsledkem bude frekvenční 

odezvová funkce v podobě inertance pro systém se dvěma stupni volnosti. 

Opět budeme vyšetřovat bod číslo 1, plastového sání motoru typu A (viz Tab 4.1,  

Obr 4.13). Aproximací naměřených dat v programu Excel, viz předchozí kapitola, při 
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zvolení aproximace na intervalu 10 – 54,5 Hz vychází fiktivní hmotnost           . 

Vztahy pro určení antirezonance i rezonance, jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Antirezonance Rezonance 

Vlastní kruhová 

frekvence tlumeného 

kmitání 

                  

Vlastní kruhová 

frekvence 

netlumeného 

kmitání 

    
  

       
 

     
  

       
 

 

Činitel naladění    
 

   
 

 

   
    

 

   
 

 

   
 

Poměrný útlum    
       

     
    

       

     
 

Inertance           
 

 
      

Přenosová funkce 

       

       
               

       

 
 

      
              

 

Tab 6.1 Použité estimace  

Z naměřených hodnot odečteme vlastní frekvenci tlumeného kmitání a body 

s polovičním výkonem, ze kterých následně vypočteme poměrný útlum. Číselně můžeme 

dosadit                                                          

         . Hodnoty poměrného útlumu potom vychází                  . Nyní 

můžeme vypočíst inertanci pro oba stupně volnosti jednotlivě a převést je do decibelového 

měřítka. Nakonec můžeme oba tyto superponované stavy sečíst.  

           
 

 
               

                

        
 

      
              

  

(6.1) 

Pomocí  věty o součtu logaritmů můžeme odvodit: 

           
 

 
 
      

              

      
              

  (6.2) 

Nyní můžeme vykreslit naměřené a vypočtené hodnoty inertance do jednoho grafu, viz 

Obr 6.1, popř. Obr 6.2. 
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Obr 6.1 Aproximace systémem se dvěma stupni volnosti 

Pokud bychom ještě upravili hodnotu fiktivní hmotnosti a zvýšili poměrný útlum 

v rezonanci, dostaneme po dosazení za           a         : 

 

Obr 6.2 Upravená křivka frekvenční odezvy 

Nyní už křivka inertance dostatečně popisuje naměřená data. A jednoduchým 

převodem, ekvivalentně s (3.1) až (3.3) a využitím Tab 3.1, můžeme vykreslit křivku 

dynamické tuhosti. 

Převod frekvenční odezvové funkce provedeme tak, že pokud známe křivku inertance 

    , můžeme ji vyjádřit pomocí receptance     : 

             (6.3) 
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Potom můžeme dynamickou tuhost        vyjádřit pomocí fiktivní hmotnosti        

následovně: 

                 (6.4) 

 Výsledný průběh dynamické tuhosti v lineárním měřítku je znázorněn na Obr 6.3. 

 

Obr 6.3 Průběh dynamické tuhosti pro systém se dvěma stupni volnosti 
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7.) Závěr 

Ve spolupráci s firmou Mann+Hummel bylo provedeno experimentální měření 

frekvenční odezvové funkce dvou kusů plastových sání motoru. Přičemž byly 

respektovány technické postupy a metody zadavatelské firmy. Jednalo se o metodiku 

zjišťování frekvenční odezvy v daném bodě plochy plastového sání motoru.  

K vybuzení struktury bylo shledáno za nejvhodnější použití rázového kladívka. A to z  

časového hlediska (tyto zkoušky jsou relativně rychlé) a také není potřeba jakýmkoliv 

způsobem měřenou strukturu narušovat, jako např. vrtání děr se závity apod. v případě 

použití dynamického budiče. K určení frekvenční odezvové funkce byl použit snímač 

zrychlení (akcelerometr) a snímač síly, který byl součástí rázového kladívka. Signály 

z obou snímačů byly vyhodnoceny v programu PULSE LabShop firmy Brüel & Kjær a 

následně byly vykresleny grafy frekvenčních odezvových funkcí. Pro určení dynamické 

tuhosti vyplívající z podnikových specifikací bylo nutno z naměřené inertance odečíst 

hodnotu fiktivní hmotnosti a rezonanční frekvenci. Za tímto účelem byl v programu 

Microsoft Office Excel naprogramován algoritmus, který po vložení naměřených dat a 

zvolení vhodného intervalu pro aproximaci, proloží naměřená data aproximační křivkou. 

Tato křivka má tvar polynomu 6. stupně, při uvážení pouze sudých mocnin. Díky ní, je 

určena fiktivní hmotnost. Vlastní frekvence je určena automaticky z minima popř. maxima 

naměřených hodnot. Z takto stanovené fiktivní hmotnosti a vlastní frekvence je dále možné 

určit dynamickou tuhost dle poskytnutých specifikací. 

V diplomové práci byl modelován případ, kdy bylo bráno v úvahu viskózní tlumení, 

přičemž viskózní tlumení bylo určováno pro jednotlivé špičky frekvenční odezvové funkce 

z naměřených dat, pomocí bodů s polovičním výkonem. 

V dalším postupu byla úloha rozšířena o aproximaci systémem se dvěma stupni 

volnosti. Byl zde uveden příklad a popsán postup jak křivku inertance (a následně pak 

křivku dynamické tuhosti) popsat takovýmto systémem. V této metodě jsou kladeny větší 

nároky na určení viskózního tlumení, které bude nutno obvykle upravit u systémů 

s poměrným útlumem větším než 0,05. Tlumení je zde ovlivněno provázaností 

jednotlivých módu, kdy vyšší módy kmitání, které nebereme v úvahu, mohou značně 

ovlivnit módy nižší. Hodnotu fiktivní hmotnosti a případného viskózního tlumení, je 

možno v softwarové aplikaci editovat ručně, pro lepší shodu naměřených a vypočtených 

dat. Hlavní výhodou tohoto systému se dvěma stupni volnosti je, že bude aproximační 

křivkou pokryt mnohem větší frekvenční rozsah. 
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