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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BĚHÁLEK, V. Měření dynamických vlastností rámu první generace FSAE: diplomová 

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

mechaniky, 2014, 107 s. Vedoucí práce: Weisz, M. 

 

Diplomová práce se zabývá měřením dynamických vlastností rámu formule SAE 

(Society of Automotive Engineers). V první části diplomové práce je zjednodušeně 

vysvětlena teorie modální analýzy. Druhá část se věnuje provedené experimentální 

modální analýze na rámu formule. Zde jsou popsána dvě realizovaná měření: modální 

zkouška s rázovým buzením a modální zkouška s buzením dynamickým budičem.  

Pro porovnání výsledků je uveden numerický výpočet metodou konečných prvků.  

V poslední části diplomové práce jsou zmíněny možnosti provozní modální analýzy. 

Hlavním cílem práce je nalezení hodnot vlastních frekvencí a jim odpovídající vlastní 

tvary kmitání.  

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

Běhálek, V. Measurements of Dynamic Properties of the Frame of the First Generation 

FSAE: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty  

of Mechanical Engineering, Department of Mechanical, 2014, 107 p. Thesis head: 

Weisz, M. 

 

The diploma thesis focuses on measurements of dynamic properties of a frame  

of formula SAE (Society of Automotive Engineers). The first part explains the theory  

of modal analysis and the second one deals with the accomplished experimental modal 

analysis on the frame of formula. It also describes two implemented measurements,  

an impact modal testing and a shaker modal testing. Numerical calculation using a finite 

element method is introduced for the comparison of results. The last part of the thesis 

refers possibilities of operational modal analysis. The main goal of the project is finding 

values of the natural frequencies of the frame and their corresponding mode shapes. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

    [m∙s-2]   zrychlení 

A(ω)    [kg-1]   akcelerance 

f    [Hz]   vlastní frekvence tlumeného kmitání 

fk    [-]   působiště síly měřené odezvy 

fs    [Hz]   vzorkovací frekvence 

GAA(f)    [V2/Hz]  výkonová spektrální hustota 

H1, H2    [-]  odhady frekvenční odezvové funkce 

H(ω)    [-]   frekvenční odezvová funkce 

i    [-]   imaginární jednotka 

m    [-]   počet módů 

    [-]   počet stupňů volnosti 

p(a)    [-]   hustota pravděpodobnosti amplitudy 

r    [-]   odezvový parametr 

T    [s]   perioda 

    [m∙s-1]   rychlost 

w(t)    [-]   profil váhového okna 

X    [m]   výchylka 

Xj    [-]   místo měření harmonické odezvy 

x,y,z    [-]   směrové osy 

Y(ω)    [kg-1∙s1]  pohyblivost 

α(ω)    [kg-1∙s2]  receptance 

λr    [s-1]   vlastní číslo r-tého módu 

[λ2]    [-]   spektrální matice 

{ϕ}    [-]   vektor vlastních tvarů 

ϕj
r    [-]   j-tý prvek r-tého vlastního vektoru 

[ϕ]    [-]   modální matice 

  



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 9 - 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
DFT  diskrétní Fourierova transformace   (Digital Fourier Transform) 
FFT  rychlá Fourierova transformace   (Fast Fourier Transform) 
FSAE  formule SAE      (Society of Automotive Engineers) 
FRA  frekvenční odezvový analyzátor   (Frequency Response Analyzer)  
FRF  frekvenční odezvové funkce   (Frequency Response Function) 
MKP  metoda konečných prvků   (Finite Element Method) 
MZBB  modální zkouška s buzením budičem (Shaker Modal Testing) 
MZRB  modální zkouška s rázovým buzením (Impact Hammer Modal Testing) 
NVMKP numerický výpočet pomocí MKP  (numerical calculation) 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá dynamickými vlastnostmi rámu formule, jejich 

měřením a následnou analýzou. Hlavním úkolem je určení vlastních frekvencí,  

resp. vlastních tvarů kmitání. Vedlejším úkolem je stanovit optimální metodu pro určení 

těchto výsledků. Celkově diplomová práce zapadá do souboru dokumentů 

pojednávajících o technických vlastnostech formule a tvoří jeho nedílnou součást.   

 

Studentská formule typu SAE©  je vyvíjena na fakultě strojní VŠB-TU Ostrava  

v rámci projektu FORMULA STUDENT SAE OSTRAVA. Na spolupráci se podílí 

studenti, pedagogové a vědecko-výzkumní pracovníci osmi kateder fakulty strojní. 

Cílem projektu je srovnání konstrukčních vlastností jednotlivých částí formule  

na národní a mezinárodní univerzitní úrovni, resp. srovnání schopností týmu, 

inženýrských dovedností a kreativity, s týmy z jiných světových universit. Funkční 

model formule bude podroben zkouškám a jízdním testům v rámci soutěže Society  

of Automotive Engineers. [7] 

 

Obrázek 1.1 Návrh studentské formule typu SAE 

 

Koncepce vozidla vychází z předpisů závazných pro formule typu SAE©.  

Pro představu je zde vybráno a uvedeno jen několik málo pravidel: Vozidlo musí mít 

tělo ve stylu formule (open-wheel a open-cockpit) se čtyřmi koly, která nejsou v přímé 

linii. Vůz musí mít rozvor nejméně 1525 mm (60 palců). Rám musí obsahovat hlavní  

a přední oblouk bez ohledu na to, zda je použit rám příhradový nebo skořepinový. 
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Hlavní oblouk je válcová tyč nacházející se po boku nebo těsně za trupem řidiče. Přední 

oblouk je válcová tyč, která se nachází nad nohama řidiče u volantu. Pro příhradový rám  

je povinná Node-to-node triangulace, která teoreticky zaručí působení pouze tahových 

či tlakových sil v uzlu. Vůz musí být vybaven plně funkčním systémem zavěšení kol  

s tlumiči vpředu a vzadu. Průměr kola vozu musí být 203,2 mm (8,0 palců) nebo více. 

Přesné a kompletní znění předpisů je dostupné z [6].   
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2. TEORIE MODÁLNÍ ANALÝZY 

„Modální analýza, nebo též modální rozklad, je jedna z metod dynamiky, která  

k popisu kmitavých vlastností a chování mechanických struktur užívá možnosti 

rozkladu složitého kmitavého děje na dílčí (též modální, vidové, vlastní) příspěvky 

(módy), z nichž každý je charakterizován vlastní frekvencí, vlastním tvarem kmitu  

a tlumením (označujeme je společným názvem vlastní hodnoty).“1 Jednoduše  

lze modální zkoušku popsat jako „procesy aplikované na testované součásti nebo 

struktury s cílem získat matematický popis jejich dynamického chování.“2 

 

Teorie modální analýzy, jejíž zkrácený výpis je uveden v následujících kapitolách, 

vychází z informací dostupných z [1, 2, 4, 5] uvedených v seznamu použité literatury.  

 

Modální analýza se provádí z několika důvodů. Liší se svými nároky na přesnost. 

Nejméně náročná úloha je zjištění modálních parametrů bez vazby na teoretický model. 

Takto lze např. určit, jestli nadměrné kmitání během provozu způsobuje rezonance  

a jak vypadá vlastní tvar. Náročnější úlohou je zjištění modálních parametrů s cílem 

porovnat experimentálně získaná data s odpovídajícími daty získanými pomocí 

teoretické metody, např. MKP. Výstupem této úlohy je posouzení kvality modelu. 

Úloha určuje, zda je teoretický model vhodný pro další výpočty. Pokud teoretický 

model nepopisuje dostatečně přesně skutečnost, tj. neodpovídá naměřeným hodnotám, 

provádíme úpravu modelu. Nejčastěji je model upravován metodou pokus - omyl,  

např. změnou materiálových parametrů nebo zahrnutím modálního tlumení.  

 

Mnohem větší nároky na přesnost, než v předchozích případech, má úloha korelace 

experimentálních a teoretických výsledků. V úloze jsou porovnávány dvě množiny dat  

s cílem rozpoznat příčinu rozdílu mezi naměřenými a vypočtenými vlastnostmi.  

Je zřejmé, že úloha vyžaduje přesnější měření než v případě pouhé vizualizace vlastních 

tvarů kmitání. 

 

                                                 
1 MILÁČEK, Stanislav: Vyšší dynamika (vybrané kapitoly), Vydavatelství ČVUT Praha, 1998 
2 BILOŠOVÁ, Alena: Týmová cvičení předmětu experimentální modální analýza, VŠB-TUO, 2011 
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Dále se modální zkoušky provádí pro získání matematického modelu součásti, která 

je zařazena do složitější struktury a při dostatečné přesnosti může být vstupem 

teoretické analýzy složitější struktury (nutno zahrnout všechny módy).  

 

Je-li původní struktura nějakým způsobem modifikována, lze model z modální 

zkoušky využít k předpovědi chování původní struktury po této modifikaci.  

 

Posledním využitím modální zkoušky je určení budících sil, resp. jejich odhadu,  

na základě srovnání odezvy způsobené budícími silami s matematickým popisem 

přenosových funkcí struktury. Tyto tři zmíněné úlohy patří z hlediska nároků  

na přesnost také mezi náročnější.  

 

Na obrázku 2.1 je uvedeno schéma modální zkoušky. Jednotlivé části a body 

schématu jsou popsány v následujících kapitolách. Podat podrobné informace týkající  

se teorie modální zkoušky není smyslem této práce, a proto jsou zde uvedeny informace 

základní a některé informace důležité pro provedení modální analýzy rámu formule. 

 

Obrázek 2.1 Schéma modální zkoušky [4]  
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2.1 Princip modální zkoušky 

Princip modální zkoušky je popsán takto: Měřená struktura je buzena silou a průběh 

této síly je měřen pomocí snímače síly. Zároveň je snímána vibrační odezva na tuto sílu. 

Pro snímání této odezvy se nejčastěji používá akcelerometr. Je-li takovéto měření 

provedeno v dostatečném počtu bodů na struktuře, je získán tzv. odezvový model 

systému. Ten je tvořen maticí frekvenčních odezvových funkcí. Frekvenční odezvové 

funkce (dále „FRF“) jsou funkce, které popisují odezvu systému na známé buzení. 

Nejjednodušeji lze FRF popsat jako: 

 

=
ý

=
ℎ

í
=

í
 

 

Existují tři základní typy FRF, které se liší svým odezvovým parametrem. 

Tím může být výchylka, rychlost nebo zrychlení - viz tabulka 2.1.  

 

Odezvový parametr r 
Frekvenční odezvová 

funkce  

výchylka X  receptance 

rychlost V  pohyblivost 

zrychlení A 
 inertance 

(akcelerance) 

 

Tabulka 2.1 Typy frekvenčních odezvových funkcí [2] 

 

Vztah mezi jednotlivými typy FRF je stejný jako vztah mezi základními 

odezvovými parametry, které byly použity pro definici FRF. Protože derivace  

je ve frekvenční oblasti uskutečněna prostým násobením , jsou vztahy mezi 

jednotlivými typy FRF definovány takto: 

    

= =      (2.1) 

= = −      (2.2) 
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Přesná definice jednoho prvku matice FRF typu receptance je: 

 

= = ∑
∙

    (2.3) 

 

kde  je vlastní číslo r-tého módu (vlastní frekvence a modální tlumení). Φ  je j-tý 

prvek r-tého vektoru vlastních tvarů Φ , tj. relativní výchylka v j-tém bodě při kmitání 

na r-tém tvaru. m je počet módů. Prvek  prezentuje harmonickou odezvu v místě 

 způsobenou harmonickou silou působící v jiném místě .  

 

Vztah (2.3) je základním principem modálních zkoušek. Poukazuje na přímou 

závislost mezi modálními vlastnostmi systému a jeho odezvovými charakteristikami.  

Z teoretického hlediska je to účinný prostředek k výpočtu odezev, zatímco  

z praktického pohledu je to vhodný nástroj k určení modálních vlastností z pohyblivostí 

získaných přímým měřením.  

 

Z teoretického vztahu mezi funkcemi receptance a modálními parametry je možné 

dokázat, že existuje „vhodná“ množina měřených receptancí, která obsahuje pouze 

jeden řádek nebo jeden sloupec matice pohyblivosti . Praktický důsledek  

je takový, že strukturu je možné budit v jednom bodě a odezvy měřit ve všech bodech 

nebo je možné strukturu budit ve všech bodech a odezvu měřit v jediném bodě. První 

možnost se využívá u struktury buzené budičem, druhá možnost při buzení rázovým 

kladívkem či jiným bezkontaktním budícím zařízením. Více v kapitolách 2.3.1 a 2.3.2.  

 

Zpracováním naměřených dat lze získat z odezvového modelu systému  

tzv. modální model systému. Modální model systému tvoří dvě matice - matice modální 

a matice spektrální. Spektrální matice  je diagonální. Na diagonále obsahuje vlastní 

čísla (frekvence a tlumení). Matice je řádu m, což je počet módů. Matice modální Φ  je 

řádu × , kde N je počet měřených stupňů volnosti. Je složena ze sloupců, z nichž 

každý vyjadřuje jeden z vlastních vektorů. Modální model se nejčastěji používá  

pro verifikaci výpočtového modelu. Proto je získání modálního modelu vlastním cílem 

modální zkoušky.  
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Obrázek 2.2 Příklad odezvového a modálního modelu [1] 

 

Získaný modální model z experimentu je ve většině případů modelem neúplným, 

protože počet zjištěných módů m je obvykle menší než počet stupňů volnosti struktury, 

což je dáno omezeným frekvenčním rozsahem měření. Úplný model lze teoreticky 

získat z výpočtového modelu, u kterého je teoreticky možné vypočíst tolik módů, kolik 

je stupňů volnosti. U složitých struktur je však naráženo na problém dlouhého 

výpočetního času a výpočetní kapacity počítače.  

 

Postup modální zkoušky má tři, případně čtyři hlavní fáze: přípravu měření 

struktury a vytvoření modelu pro měření, vlastní měření, získání modálních parametrů  

z naměřených dat. Případnou čtvrtou fází může být ověření správnosti získaného 

modálního modelu nebo srovnání s výpočtovým modelem. Jednotlivé fáze postupu jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách: 

2.2 Způsoby uložení měřené struktury 

Před realizací modální zkoušky je nejprve nutné rozhodnout, jak bude měřená 

struktura uložena. Způsob uložení se řídí především účelem, kvůli kterému je modální 

zkouška prováděna, případně vyplývá z omezení pramenících z provozních podmínek. 

V podstatě existují tři typy uložení. 

 

Volné uložení (na velmi měkkých pružinách) - Jedná se o nejjednodušší způsob 

uložení měřené struktury. Používá se přednostně tam, kde je vyžadováno provedení 

korelace experimentálního a výpočtového modelu. Volně uložené měřené těleso nemá 

žádné vazby s okolím, je volně umístěno v prostoru. Při teoretické analýze vykazuje  

šest módů tuhého tělesa. Těmi jsou tři posuvy ve směru souřadných os a tři rotace 
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kolem souřadných os. Vlastní frekvence každého z těchto šesti módů je nulová. Volné 

uložení lze prakticky realizovat uložením struktury na velmi měkký podklad  

(např. molitan) nebo zavěšením pomocí měkkých pružin. Toto uložení sice způsobí 

nenulové vlastní frekvence módů tuhého tělesa, ale obecně se jedná o velice nízké 

hodnoty. Pokud je nejvyšší vlastní frekvence módu tuhého tělesa menší než 10 % 

hodnoty nejnižší deformační vlastní frekvence, lze považovat aplikované uložení  

za volné.  

 

Vetknutí (pevné uchycení v určitých bodech) - Teoreticky se jedná o uložení,  

u kterého jsou některé body tělesa (stupně volnosti) zcela znehybněny připojením  

k zemi. Reálně tohoto stavu nelze dosáhnout, proto v praxi považujeme za pevné 

uložení takové uložení, jehož odezva „znehybněných“ stupňů volnosti je menší než  

10 % odezvy všech ostatních stupňů volnosti. Tento typ uložení způsobuje problémy  

při srovnávání modálního modelu z měření a modálního modelu z výpočtu, protože  

se u modelů často vyskytují nestejné okrajové podmínky.  

 

In situ (na místě, v provozních podmínkách) - Tento typ uložení se používá  

v případě, kdy je požadováno zjistit modální parametry při skutečných, resp. provozních 

podmínkách, a není nutné provádět korelaci s teoretickým modelem.  

2.3 Příprava experimentálního modelu 

Experimentální model je model geometrický představující měřenou strukturu,  

s určenými body a stupni volnosti, ve kterých je prováděno měření.  

 

Určení těchto bodů, resp. navržení sítě bodů, a definice stupňů volnosti je prvním 

krokem přípravy experimentálního modelu. Obvykle se provádí měření pouze 

posuvných stupňů volnosti. Měření rotačních stupňů volnosti vyžaduje speciální 

snímače a postupy. Hustotu sítě ovlivňuje frekvenční rozsah měření, resp. počet módů, 

který je požadován vyšetřit. Čím vyšší mód, tím složitější je vlastní tvar, k jehož 

realistickému vykreslení je zapotřebí více bodů. Síť bodů musí být tedy dostatečně 

hustá, aby bylo možné spolehlivě rozeznat všechny zjištěné módy. Avšak příliš hustá síť 

zbytečně prodlužuje dobu měření. Síť bodů se zakreslí na strukturu a stejný model  

se vytvoří v softwaru pro modální analýzu. Příklad je uveden na obrázku 2.3.  
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- buzení dynamickým budičem vibrací 

 harmonickým signálem 

 širokopásmovým signálem  

 

- impulsní buzení 

 rázovým kladívkem 

 náhlým uvolněním z deformované polohy 

 úderem padající hmoty 

 kyvadlovým rázovadlem 

 

Mezi netradiční způsoby buzení se řadí buzení pomocí tryskových motorů  

nebo přirozené buzení větrem, mořskými vlnami, silničním provozem. Tyto způsoby  

se používají pro buzení velkých struktur, např.: mostů, ropných plošin. Týkají  

se tzv. provozní modální analýzy a vedou k získání nenormovaných vlastních tvarů 

kmitání. 

2.4.1 Rázové buzení pomocí modálního kladívka 

Rázové buzení modálním kladívkem je nejjednodušší a nejrychlejší způsob,  

jak vybudit kmitání zkoušené struktury. Kladívko má několik částí. Tvoří jej hlava, 

snímač síly, hrot a rukojeť. Jednotlivé části kladívka jsou zobrazeny na obrázku 2.4. 

Standardně je kladívko součástí sady, jejímiž dalšími prvky jsou hroty různých tuhostí  

a hlavy kladívek různých hmotností. Použití těchto prvků v různé kombinaci určuje 

frekvenční rozsah měření a velikost vyvinuté síly. Zjednodušeně platí, že čím je 

kladívko hmotnější a použitý hrot měkčí, tím vznikne širší silový impuls a tím je menší 

rozsah frekvencí. Přibližný frekvenční rozsah kladívka je od 100 Hz do 12 kHz, přičemž 

dolní hranice odpovídá velkému kladívku a měkkému (pryžovému) hrotu, horní hranice 

pak malému kladívku a tvrdému (kovovému) hrotu.  

 

Použití kladívka vyžaduje minimální přípravu a proto je vhodné pro měření  

za provozu struktury. Snímač síly měří velikost síly, která je vyvolaná rázem kladívka. 

Měřená dynamická síla je dána násobkem hmotnosti za snímačem síly a zrychlení rázu. 

Avšak skutečná budící dynamická síla je dána násobkem celkové hmotnosti kladívka 

(včetně hmotnosti snímače a špičky) a zrychlení rázu. Skutečnou budící dynamickou 

sílu je možné určit vynásobením změřené dynamické síly poměrem celkové hmotnosti 
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ladívka a hmotnosti za snímačem síly, viz obrázek 2.5. 

 úderu je v zásadě dána hmotností hlavy a rychlostí p

ruktury. Operátor  ovlivňuje rychlost úderu, samotnou úro

 nastavení úrovně síly vhodné změnit hmotnost hlavy klad

Obrázek 2.4 Příklad rázového kladívka a hrotů

Obrázek 2.5 Detail rázového kladívka [5] 
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nabývá vysoké hodnoty a důsledkem vysoké špičkové hodnoty působící síly může 

nastat lokální poškození struktury a vybuzení jejího nelineárního chování.  

 

Za další nevýhodu lze považovat nutnost použití speciální váhové funkce na vstupní 

a výstupní signál. Na vstupní signál se aplikuje přechodové okno. To slouží k potlačení 

šumu v době, kdy probíhá měření, ale nepůsobí silový impuls. Je vhodné expandovat 

svislou osu tak, aby byla patrná úroveň šumu. Pak je možné správně navolit posunutí  

a délku okna. Použije-li se exponenciální vážení u výstupního signálu, analýza  

se zkvalitní, a to tím, že se zmenší chyba únikem způsobená ořezáním signálu.  

Pro ideální nastavení okna je nutné se dívat na amplitudu váženého signálu. Délka 

exponenciálního okna (časová konstanta) má být volena tak, aby signál na konci 

záznamu byl zeslaben na úroveň šumu, případně alespoň o 40 dB. Ukázka 

přechodového a exponenciálního okna je na obrázku 2.6. Exponenciální vážení vnáší  

do systému přídavné tlumení. To znamená, že tlumení zjištěné měřením je vyšší  

než tlumení skutečné. Je-li nutné znát jeho přesnou hodnotu, provádí se korekce na vliv 

exponenciálního okna.  

 

 

 

Obrázek 2.6 Přechodové a exponenciální váhové okno [1] 

 

Některé nevýhody rázového buzení modálním kladívkem je možné odstranit 

použitím tzv. náhodného rázového buzení. Jedná se o více po sobě jdoucích úderů 

během záznamu. Protože je nutné na konci a na začátku doby měření potlačit signál  

k nule a tím omezit chybu únikem, aplikuje se na vstupní i výstupní signál Hanningovo 

okno. Korekce vlivu okna na tlumení se neprovádí, protože okna jsou na vstupním  

a výstupním signálu totožná a jejich vliv se ve FRF vyruší. Příklad použití Hanningova 

okna u rázového náhodného buzení je uveden na obrázku 2.7.  

Přechodové okno Exponenciální okno 
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Obrázek 2.7 Použití Hanningova okna [1] 

 

Náhodné rázové buzení vnáší do struktury během jednotlivého časového záznamu 

více energie než úder jediný. Činitel výkmitu je nižší. Zároveň je zachována výhoda 

rázového buzení - použitelnost v provozních podmínkách. Náhodné rázové buzení  

je vhodné použít tam, kde se provádí měření v nízkém frekvenčním pásmu  

nebo měření s použitím frekvenční lupy. Doba měření je v tomto případě relativně 

dlouhá a při buzení jedním úderem by struktura, běžně tlumená, kmitala mnohem kratší 

dobu, než by byla doba měření. Použitím více úderů je toto odstraněno, přesto trvá 

nebezpečí, že velká část energie dodaná struktuře bude vně frekvenčního pásma, jež je 

měřeno, protože regulace frekvenčního pásma buzení je při rázovém buzení vždy 

omezená. Regulovat lze jen tuhostí hrotu kladívka a hmotností jeho hlavy.  

2.4.2 Buzení dynamickým budičem vibrací 

Dynamických budičů vibrací existuje několik typů. Nejběžněji se používá 

elektromagnetický budič. Dále pak budič elektrohydraulický a mechanický. 

Mechanický budič pracuje na principu excentricky uložených rotujících hmot.  

 

Elektromagnetický budič nebo též vibrátor, převádí přiváděný vstupní signál  

na střídavé magnetické pole. V magnetickém poli je umístěna cívka, která je propojena 

s poháněcí částí zařízení a se strukturou. Výhodou je velká pružnost ovládání, protože 

frekvence a amplituda buzení jsou v tomto případě řízeny nezávisle na sobě.  

Toho se využívá zvláště při průchodu přes rezonance3, kdy je zapotřebí měnit úroveň 

                                                 
3 Rezonance se projevuje vysokou výchylkou, a to i při nízké hodnotě budící síly. U teoretického 

netlumeného kmitání amplituda narůstá nade všechny meze. U kmitání tlumeného dosahuje konečných, 

ale vysokých hodnot. Nastává, když budící frekvence je blízká vlastní frekvenci struktury (činitel 

naladění je blízký hodnotě 1). V praxi se určuje úzký interval naladění než skutečné maximum 

amplitudové charakteristiky. [10] 

zaznamenaný signál analyzovaný signál 
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buzení. Budící síla působící na strukturu se měří na povrchu struktury snímačem síly, 

obdobně jako u rázového buzení. Odvodit budící sílu z měření elektrického napětí 

přiváděného do budiče, či elektrického proudu procházejícího budičem, není možné  

z důvodu změny elektrického odporu budiče závislé na amplitudě pohybu pohyblivé 

cívky. Příklad budiče je uveden na obrázku 2.8.  

 

 

Obrázek 2.8 Příklad elektromagnetického budiče 

 

Obecně platí, že čím větší je budič, tím větší budící sílu je schopen vyvinout. 

Zároveň se ale s velikostí budiče snižuje užitečný frekvenční rozsah. Buzení je účinné 

pouze, pokud pohyblivé části budiče zůstanou tuhou hmotou. Jakmile frekvence vibrací 

dosáhne a překoná první vlastní frekvenci cívky a stolu pohonu budiče, nastane razantní 

zeslabení síly dostupné pro pohon zkoušeného objektu. Je tak dosaženo přirozeného 

limitu pracovního rozsahu měření. Nad touto hranicí kritické frekvence lze dále 

strukturu budit jen neurčitě. Tato frekvence přirozeně klesá s rostoucí velikostí budiče.  

 

V jistých případech je vhodné použít elektrohydraulický typ budiče. Zejména tehdy, 

je-li zkoušena struktura, jejíž normální vibrační prostředí obsahuje větší statické 

zatížení, které může změnit dynamické vlastnosti struktury, případně geometrii 

struktury. Elektrohydraulický budič umožňuje aplikovat statické zatížení zároveň  

s dynamickým vibračním zatížením. Výhodou tohoto budiče je schopnost vyvinout  

déle trvající úder, kterým vybudí strukturu na velkých amplitudách.  

U elektromagnetických budičů srovnatelných velikostí tato možnost neexistuje. Naopak 

nevýhodou elektrohydraulických budičů je často omezený pracovní frekvenční rozsah. 

Měření v rozsahu nad 1 kHz zvládnou jen některé specializované typy. Proti tomu 

elektromagnetické budiče jsou schopny pracovat až v oblasti 30 - 50 kHz podle své 
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velikosti. Elektrohydraulické budiče jsou složitější, jejich výroba je nákladnější, i když 

jsou často svými rozměry kompaktnější a celkově lehčí než budiče elektromagnetické.  

2.4.3 Připojení budiče ke struktuře 

Při připojení budiče ke struktuře je nutné dávat pozor na to, aby nebylo do struktury 

zavedeno nechtěné buzení nebo aby struktura nebyla neuváženě modifikována, čímž by 

změnila své původní vlastnosti. Obvykle je do připojení budiče a struktury vestavěn 

zároveň snímač síly. Z definice FRF vyplývá, že při měření odezvy v místě Xj musí být 

struktura buzena jedinou silou v místě fk. Tuto podmínku je nutné při modální zkoušce 

co nejlépe splnit. I přes to, že budič vyvine sílu pouze v jednom směru (např. v ose x), 

většina struktur na buzení zareaguje pohybem v ose x, ale též v osách y a z a také  

v rotačních směrech kolem os x, y a z. Tato reakce struktury, resp. její pohyb,  

je naprosto správný. Pokud ale není budič ke struktuře připojen správně a vhodným 

způsobem, může takto vzniknout druhotné buzení.  

 

Budič je velice tuhý ve všech směrech mimo směr osy svého pohonu. Reaguje-li 

struktura na buzení například ve směru kolmém na osu pohonu budiče, vzniknou 

odporové síly a momenty, které se projeví jako druhotné buzení struktury. Odezva, 

kterou snímače zaznamenají, je pak způsobena nejen známou budící silou,  

ale i neznámými druhotnými silovými účinky.  

 

Nejběžnějším řešením je připojit budič ke struktuře pomocí budící tyčinky, která je 

tuhá pouze ve směru zamýšleného buzení a zároveň je relativně poddajná v ostatních 

směrech. Budící tyčinka bývá vyrobena z pružinového drátu. Její délka je cca 5 cm. 

Příliš dlouhá nebo příliš poddajná tyčinka vnáší do měření své vlastní rezonance. Jejich 

odstranění z pravých dat může být komplikované. Propojení budiče a struktury pomocí 

tyčinky je uvedeno na obrázku 2.9.  
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Obrázek 2.9. Propojení budiče a struktury [5] 

 

Samotné uložení budiče nemůže být libovolné. Záleží na vztahu budiče ke struktuře  

z pohledu reakčních sil od budiče. Obecně platí, že buď měřená struktura nebo budič 

musí být uloženy volně. Nejlepší uspořádání je takové, kdy budič je uložen pevně, 

působí na něj reakce od vnějšího uložení, a struktura je uložena volně. Často lze toto 

uložení realizovat pouze u malých struktur. Další možné je uložení s volně uloženou 

strukturou a budičem zároveň nebo uložení s volným budičem a upevněnou strukturou.  

U zavěšeného budiče se projevují reakce od jeho setrvačnosti, což omezuje vyvinutou 

sílu, ale tento nedostatek je možné vyřešit připojením přídavných hmot k budiči. Pevné 

uložení budiče i struktury zároveň není vhodné. 

  

budič 

budící tyčinka 

snímač síly 

struktura 
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py budících signálů 

 několik typů signálů, které lze použít při buzení pomocí b
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inusové vlny, viz obrázek 2.10 - (1) 

irokopásmové - spektrum obsahuje pásmo frekvencí. Dále

 impulsní (přechodový) 

- jeden impuls (ráz), (2, 6) 

- periodický impuls, (4) 

- náhodné rázové buzení, (8) 
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 rozmítaný sinus, (3) 

Obrázek 2.10 Druhy budících signálů [1] 

ní buzení je nejčastěji použito v podobě rázového 

ale možné použít tento typ buzení v případě buz

by bylo použito impulsní buzení nebo periodické impuls
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Vít Běhálek 
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analyzátoru. Signál z generátoru je nutné před vstupem do elektromagnetického budiče 

zesílit výkonovým zesilovačem. Budič pak přenáší signál do struktury.  

 

Sinusový signál  

Jednoduchý sinusový signál o konstantní frekvenci je v modální analýze těžko 

uplatitelný. Je-li takový signál používán, tak v podobě krokovaného sinu v tzv. FRA 

analyzátorech. Ty neprovádějí Furierovu transformaci signálu jako analyzátory FFT, 

ale přímo měří ustálenou odezvu systému na ustálené harmonické buzení. Frekvence 

buzení je krokově měněna a zaznamenává se podíl odezvy a buzení. Takto je postupně 

vykreslena celá FRF v požadovaném frekvenčním pásmu. Tento proces je velice  

zdlouhavý, ale jedná se v podstatě o jedinou možnost jak podrobně zkoumat nelinearity 

ve strukturách. Frekvenční pásmo může být zvoleno libovolně, proto se obvykle takto 

postupuje v souvislosti s frekvenční lupou ke zkoumání oblastí v okolí rezonancí.  

 

Náhodný signál 

Náhodný signál charakterizuje výkonová spektrální hustota  a hustota 

pravděpodobnosti amplitudy , která je popsána Gaussovým normálním rozložením. 

Signál je možné pásmově omezit podle toho, jaký frekvenční rozsah je požadován.  

Je použitelný pro měření v základním pásmu i pro měření s frekvenční lupou. Signál je 

v čase záznamu neperiodický, proto je nutné použít na vstupní i výstupní signál 

Hanningovo okno, kterým se omezí chyba únikem. Změny amplitudy a fáze budícího 

signálu jsou náhodné. Pak lze průměrováním odstranit vliv případných nelinearit  

v systému, čímž je možné získat ideální linearizovaný odhad FRF. Protože se jedná  

o náhodný signál, je provedení průměrování podmínkou.  

 

Pseudonáhodný signál 

Tento signál je ve své podstatě výřez náhodného signálu jisté délky, který se 

opakuje s periodou T. Tato perioda je stejně dlouhá jako délka záznamu. Takto se 

zamezí vzniku chyby únikem, protože signál je v době záznamu periodický. Použití 

váhových oken tedy není nutné (obdélníkové okno se neuvažuje). Čáry spektra jsou 

stejné jako čáry analyzátoru a případné nelinearity v systému se neodprůměrují. Signál 

je vhodný pro měření v základním frekvenčním pásmu, ale též pro měření s frekvenční 

lupou.  
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2.5 Snímače pro měření odezvy 

V kapitole 2.1 jsou uvedeny tři odezvové parametry, které popisují kmitavý pohyb. 

Jsou jimi výchylka, rychlost a zrychlení. Podle typu měřené veličiny se snímače dělí  

na snímače výchylky, snímače rychlosti (velometry) a snímače zrychlení 

(akcelerometry). Modální analýza se nejčastěji provádí se snímačem zrychlení, jehož 

princip je níže popsán podrobněji. 

 

Aby byly FRF správně naměřeny je potřeba snímač připevnit ke struktuře vhodným 

způsobem. Je nutné zajistit, aby se se snímačem dělo totéž, co se děje se strukturou, 

protože každý snímač měří to, co se děje s ním samotným. Dalším aspektem, který je 

nutné zohlednit, je vlastní rezonanční frekvence snímače. Ta je závislá především  

na velikosti snímače a na způsobu připevnění snímače ke struktuře. Účinné frekvenční 

pásmo, ve kterém lze snímač použít, je přibližně do 1/3 hodnoty vlastní rezonanční 

frekvence snímače. Možné způsoby připevnění snímače jsou: 

 šroubové spojení 

 speciální lepidlo 

 oboustranná lepící páska 

 včelí vosk 

 magnet 

 adaptéry 

 

Způsoby připevnění různou měrou snižují hodnotu vlastní frekvence snímače. 

Šroubové spojení je z hlediska snížení vlastní frekvence nejlepší, naopak použití 

magnetu není příliš vhodné. Lze jej použít u provozních měření do cca 2000 Hz.  

V modální analýze se pro svou nenáročnost a rychlost aplikování nejčastěji používá 

včelí vosk. Použitelný frekvenční rozsah snímače nijak podstatně nesnižuje. Nevýhodou 

je možnost použití do teploty 40° C. Pro měření struktury s nerovným povrchem lze 

použít pro upevnění snímače adaptér, který je tvořen podložkou a natáčecí základnou. 

Tento typ je použit při měření rámu formule této diplomové práce a je ukázán  

v kapitole 3.3 Příprava struktury.  

 

V souvislosti se snímači nesmí být opomenut vliv jejich vlastní hmotnosti  

na zkoušenou strukturu. Aby nedocházelo k přílišnému ovlivnění dynamických 
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vlastností struktury, měla by být hmotnost snímače menší než 10 % hmotnosti struktury. 

Tento aspekt je nutné zvážit především u malých struktur.  

2.5.1 Základní skladba akcelerometru 

Akcelerometr obsahuje destičku z piezoelektrického keramického materiálu. Její 

deformací vzniká elektrický náboj, jehož velikost je přímo úměrná dané deformaci. 

Destička je uložena mezi dvěma hmotami. Jedna hmota je setrvačná referenční, nebo-li 

seismická. Druhá hmota tvoří s pouzdrem snímače jeden celek. Zároveň je spojena  

se skříní měřeného zařízení. Seismická hmota je uložena pružně. Pružinu zde 

představuje předepjatý šroub dohromady s piezokeramickou destičkou, takže poměr 

tuhosti a hmotnosti této soustavy je vysoký a vlastní rezonanční frekvence snímače má 

vysokou hodnotu. Schéma akcelerometru je na obrázku 2.11. Podrobnější informace 

jsou k dispozici v [3]. 

 

 

Obrázek 2.11 Schéma akcelerometru [3] 
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měřený stroj, kmitá také hmota pevně spojená s pouzd

ismická hmota je v klidu. Důsledkem toho vzn

ktrickou destičku, která se deformuje. Takto se vytvoř

mo úměrný zrychlení skříně měřeného stroje. Akcelerom

erencí je seismická hmota.  

dokumentace konkrétního akcelerometru je tzv. kalibra

zjistit citlivost akcelerometru a frekvenční rozsah, ve 

Příklad kalibrační křivky je na obrázku 2.12. Citlivos

g. Nachází-li se frekvence kmitání pod spodní h

trvačná hmota se pohybuje společně se skříní stroje 

odnotu dolní frekvence určuje tuhost pružného uložení, m

 seismické hmoty. Je zaznamenána na kalibrační křivce p

 3 dB. Horní frekvenční mez je znázorněna nárůstem n

achází se zhruba ve třetině vlastní rezonanční frekvenc

í, tím má lepší citlivost, zároveň však nižší rezonanční fre

 

 

 

 

Obrázek 2.12 Příklad kalibrační křivky [3] 
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Součástí moderních snímačů je nábojový předzesilovač, který převádí elektrický 

náboj na elektrické napětí, protože elektrický náboj nelze přenášet na delší vzdálenosti. 

Předzesilovač je integrován do těla snímače. Starší typy akcelerometrů mají 

předzesilovač externí.  

 

Konstrukce akcelerometru neomezuje polohu připevnění snímače ke struktuře,  

resp. jeho orientaci. Systém hmoty a pružiny je dostatečně tuhý ve všech směrech.  

Je ale nutné, aby byl piezoelektrický prvek vždy namáhán pouze vibracemi,  

což vyžaduje, aby místa pro připevnění akcelerometru byla hladká a plochá.  

Při připevnění nesmí dojít k deformaci základny akcelerometru.  

 

Akcelerometry jsou spolehlivé a své deklarované parametry si při správném 

používaní uchovávají dlouhou dobu. Lze je uplatnit v širokém rozsahu frekvencí, 

přibližně od 0,1 Hz do 30 kHz. Disponují velkým dynamickým rozsahem a existují  

i typy pro měření ve vysokých teplotách. 
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2.6 Analyzátor 

Pro modální zkoušky se běžně používá analyzátor typu FFT, který provádí  

u naměřeného signálu rychlou Fourierovu transformaci. Úlohy analýzy systému, mezi 

které modální zkouška patří, z principu vyžadují dvoukanálovou analýzu. Základní 

schéma dvoukanálového FFT analyzátoru, resp. dvoukanálové analýzy, je uvedeno  

na obrázku 2.13. 

 

 

Obrázek 2.13 Schéma dvoukanálové analýzy [5] 

 

FFT analyzátor umožňuje bezprostředně zjišťovat odhady kmitočtových 

charakteristik H1 a H2. Pracovat s analyzátorem lze jako s „black boxem“. Tento 

přístup bývá mnohdy nedostačující, vyskytnou-li se nějaké komplikace při měření.  

Na vstupy analyzátoru se připojí analogové signály, které odpovídají buzení a odezvě. 

Následně se zvolí režim, ve kterém analyzátor automaticky měří, vyhodnocuje  
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a zobrazuje kmitočtovou charakteristiku. Podrobný popis funkce analyzátoru  

je nad rámec diplomové práce, proto je zde uveden jen stručný výpis. 

 

Zpracovávané analogové signály jsou podrobeny filtrování a vzorkování. Poté se 

převádějí A/D převodníky. Výstupem tohoto procesu jsou série číslicových hodnot, 

které jsou nazývány realizacemi. Realizace prezentují časový průběh zpracovávaných 

signálů v jistých vymezených časových intervalech. Rychlost vzorkování, rychlost 

převodu a zároveň délka realizací jsou rozhodující pro kmitočtový rozsah a rozlišovací 

schopnost u následující analýzy.  

 

Každá realizace se násobí vhodnou váhovou funkcí. Vážení se provádí  

pro přizpůsobení zpracovávaných dat následujícímu procesu analýzy, v němž se 

zpracovávají celé bloky dat. Přizpůsobení dat se týká zejména začátku a konce realizací. 

 

Fourierovou transformací se vážené realizace převedou z časové oblasti do oblasti 

frekvenční. Cílem této transformace je získání komplexních spekter. Proces 

transformace je vratný. Výchozí data v časové oblasti lze získat zpětnou transformací. 

Pro určení spektrální hustoty je nutné aplikovat průměrování, které potlačí šum a zlepší 

statistickou spolehlivost výsledků.  

 

Samotná spektra se vyhodnocují matematickými postupy v procesu zpracování dat. 

V něm se odpovídající komplexní spektra vynásobí příslušnými komplexně sdruženými 

spektry (opačné znaménko fázového úhlu) a výsledky několika nezávislých cyklů  

se průměrují kvůli zvýšení statistické spolehlivosti. Součinem komplexně sdružených 

spekter je získáno vzájemné spektrum odpovídajících signálů, které na vstupu a výstupu 

systému nese informace o vzájemném fázovém posuvu obou signálů a o koherentním 

násobku výkonu, příslušejícího těmto signálům. Z vlastních spekter budící síly a odezvy 

a vzájemného spektra obou lze matematicky určit hledané odhady kmitočtové 

charakteristiky zkoumaného systému a koherence. Koherence umožňuje odhadnout 

míru lineárního vztahu mezi signály na vstupu a výstupu systému. 
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2.7 Měření 

Je-li připravena měřená struktura a geometrický model, lze zahájit vlastní měření.  

V softwaru používaném pro měření je potřeba zadat zvolený způsob buzení. U buzení 

budičem vibrací se zvolí typ budícího signálu. Body, ve kterých se bude měřit, 

vyplývají z geometrického modelu. Prakticky je nutné v softwaru zadat, resp. vyhledat  

v seznamu konkrétní typ použitého snímače síly a akcelerometru, případně 

předzesilovače, a nastavit jejich citlivost. 

 

Z teorie modální zkoušky vyplývají tři možné varianty provedení měření. V první 

variantě je struktura buzena budičem vibrací v referenčním bodě, ve kterém je také 

umístěn snímač síly. Snímač odezvy se během měření postupně přesouvá do všech bodů 

struktury. Tato varianta získá jeden sloupec matice FRF. Ve druhé a třetí variantě je 

struktura buzena kladívkem. Pokud je snímač zrychlení umístěn v referenčním bodě  

a struktura je postupně buzena ve všech bodech, jedná se o druhou variantu měření, 

která získá jeden řádek matice FRF. Mnohdy je měřená struktura tvarově složitá  

a provedení úderu kladívkem není ve všech bodech možné. V tomto případě se struktura 

budí stále ve stejném bodě - referenčním a přesouvá se snímač odezvy, což je třetí 

varianta měření. Použití této varianty je nutné, pokud je za snímač odezvy použit trojosý 

snímač. Trojosý snímač nemůže být použit jako referenční, protože referenční je pouze 

jeden stupeň volnosti. V tomto případě je to stupeň volnosti ve směru úderu kladívka. 

 

Ještě před započetím vlastního měření je namístě provést některé kontroly, které 

ověří, zda změřená data jsou správná. U rázového buzení kladívkem je nejjednodušší 

provést kontrolu reciprocity. Teorie říká, že = . Je-li tedy změřena FRF  

v místě i a odezvě v místě j, pak po prohození míst buzení a odezvy by měla být 

změřena totožná FRF. Nejdůležitější kontrola, která by měla být provedena vždy,  

je kontrola správnosti měření v referenčním bodě.  

 

Přestože provedení kontrol před začátkem měření trvá nějakou dobu, je nutné  

si uvědomit, že z nekvalitních naměřených dat nelze získat sebelepšími postupy 

věrohodný modální model. Je doporučeno provádět počáteční kontrolu vždy, protože 

opakování měření bývá časově a mnohdy finančně náročné. 
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2.7.1 Měření v referenčním bodě 

Vlastní měření je vhodné zahájit v referenčním bodě. Kvalitně provedené měření  

v referenčním bodě je charakteristické jistými prvky v konkrétních grafech: V grafu 

amplitudy FRF zobrazené v dB se nachází mezi každou rezonancí antirezonance.  

U grafu fáze FRF se rozsah fáze mění pouze v rozmezí 180°. V grafu imaginární složky 

inertance a receptance a v grafu reálné složky pohyblivosti mají všechny špičky stejná 

znaménka.  

 

 

Obrázek 2.14 Ověření měření v referenčním bodě [1] 

 

Dalším kritériem kvality, které platí nejen pro referenční bod, je koherence. Její 

hodnota se co nejvíce musí blížit 1. Tuto podmínku se běžně nedaří splnit v celé šíři 

frekvenčního pásma. I u kvalitních měření nabývá v antirezonancích koherence hodnot 
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menších než 1. Je to dáno úrovní signálu odezvy, která je na těchto frekvencích 

srovnatelná s úrovní šumu. Proti tomu v okolí rezonancí koherence často bývá téměř 

rovna 1 i při nepříliš kvalitních měřeních. Pro všechna měření dále platí, že Nyquistův 

graf zobrazí pro všechny rezonance kružnicové úseky. Pokud některý z módů nevykreslí 

zřetelnou kružnici, jedná se o projev chyby únikem a s tím související nedostatečné 

frekvenční rozlišení měření. 

2.8 Chyby měření 

Digitální Fourierova analýza obsahuje několik prvků, které je zapotřebí vhodně 

ošetřit, aby bylo analýzou dosaženo správných výsledků. Chyby obecně vznikají 

důsledkem diskretizace a podmínky omezení délky časového signálu. Hlavními 

chybami jsou chyba typu Aliasing a chyba únikem. 

2.8.1 Aliasing 

Chyba zvaná „aliasing“ má původ v diskretizaci spojitého časového signálu. Pokud 

je použita nízká vzorkovací frekvence vzhledem k frekvenčnímu obsahu vzorkovaného 

signálu, mohou být vysoké frekvence původního signálu po diskretizaci špatně 

interpretovány, resp. vysoké frekvence se objeví jako nízké nebo budou od skutečných 

nízkofrekvenčních složek nerozpoznatelné. Příklad interpretace vysoké frekvence jako 

nízké je uveden na obrázku 2.15. 

 

 

Obrázek 2.15 Interpretace vysoké frekvence jako nízké [1] 

 

Pokud je vzorkovací frekvence fs, pak dva signály o frekvencích f a (fs-f) nelze  

po diskretizaci od sebe rozlišit, což způsobuje zkreslení naměřeného spektra pomocí 

DFT i přesto, že výpočet je přesný. Nejvyšší frekvencí, kterou může spektrum 

nízkofrekvenční 

signál 

vysokofrekvenční 

signál 



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 37 - 

obsahovat, je podle teorie DFT frekvence fs/2. Vytvořené spektrum se musí na této 

frekvenci zastavit nezávisle na počtu diskrétních hodnot. 

 

Obrázek 2.16 Chyba typu aliasing [1] 

 

Na obrázku 2.16 nahoře je uveden signál konkrétního frekvenčního obsahu, který se 

po DFT modifikuje na tvar uvedený na obrázku 2.16 dole. Zkreslení horní části 

frekvenčního obsahu lze vysvětlit tím, že část signálu o frekvenčních složkách na fs/2  

se zrcadlí do intervalu 0 - fs/2. Tyto vysokofrekvenční složky pak vypadají jako (alias) 

nízkofrekvenční a dohromady se skutečnými nízkofrekvenčními složkami jsou od sebe 

nerozlišitelné. 

 

Tento problém se řeší zařazením anti-aliasingového filtru před vstup časového 

signálu do A/D převodníku analyzátoru. Filtr podrobí původní signál nízkopásmovému 

filtru, který má ostrou sestupnou hranu. Princip filtru je znázorněn na obrázku 2.17. 

Pozmění se tak časový průběh, který vstupuje do analyzátoru. Filtry nejsou bezchybné. 

Jejich zásadní nedokonalostí je konečný sklon sestupné hrany. Proto je nutné vymazat 

spektrální měření ve frekvenčním rozsahu v okolí Nyquistovy frekvence fs/2. Běžně  

se odstraňují frekvence v rozsahu od 0,8 ∙ /2  až /2. Pro 2048 bodovou transformaci 

se pak na analyzátoru nezobrazí celé 1024 čárové spektrum, ale pouze spektrum tvořené 

prvními 800 čárami, protože ty vyšší mají sklon ke znečištění, které je důsledkem 

nedokonalého anti-aliasingového procesu. Filtr je vždy součástí všech analyzátorů. 

 

skutečné spektrum signálu 

spektrum získané z DFT 

zrcadlení vysokofrekvenčních složek 

fs 

fs fs/2 
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Obrázek 2.17 Princip anti-aliasingového filtru [1] 

2.8.2 Leakage 

Leakage, nebo-li chyba únikem, vzniká důsledkem nutnosti použití časového 

vzorku konečné délky s předpokladem periodicity. Jsou-li stejnému procesu analýzy 

podrobeny dva sinusové signály s frekvencemi, které se od sebe liší jen nepatrně,  

pak v jednom případě je signál v časovém okně naprosto periodický a výsledné 

spektrum potom tvoří jediná čára ležící na frekvenci sinové vlny. V případě druhém 

není splněn předpoklad periodicity, čímž dochází k nespojitosti na konci vzorku.  

Ve výsledném spektru pak není zobrazena pouze frekvence původního časového 

signálu, ale spektrum se rozprostírá přes několik čar, protože energie „unikne“  

do většího počtu spektrálních čar, které se blíží skutečné frekvenci. Situace je uvedena 

na obrázku 2.18, příklady reprezentují nejhorší a nejlepší případ.  

nefiltrované 
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Obrázek 2.18 Periodicita signálu a váhová okna [1] 

 

Nejběžnější způsob, jak snížit vliv chyby únikem, se nazývá okenní transformace. 

Okenní transformace nebo též „uzavření do oken“ znamená položení předepsaného 

profilu w(t) na časový signál ještě před provedením Fourierovy transformace. 

Analyzovaný signál je pak dán součinem původního signálu a profilu okna. Existuje 

několik typů oken. U modální analýzy se často používá okno Hanningovo, přechodové 

a exponenciální okno. 

 

Pro digitální signál platí, že frekvenční rozlišení spektra se rovná převrácené 

hodnotě délky časového záznamu. Znamená to, že s požadavkem lepšího frekvenčního 

rozlišení při stejném frekvenčním rozsahu roste doba měření. Nebo též obráceně: delší 
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doba měření dává přechodovému signálu více času na to, aby klesnul k nule, a tím se 

zmenší chyba únikem. Zároveň se zlepší frekvenční rozlišení. Chybě únikem tedy lze 

zamezit prodloužením doby měření. 

 

Chybě únikem se ve frekvenční odezvové funkci říká chyba rozlišení. Chyba 

způsobuje, že změřená hodnota amplitudy FRF je v rezonancích nižší  

a v antirezonancích vyšší než skutečná hodnota, viz. obrázek 2.19. Chyba vzniká  

v důsledku hrubého frekvenčního rozlišení měření ∆  vzhledem k frekvenčnímu 

rozlišení systému∆ , což je rozlišení, které by funkci vystihlo dostatečně přesně. Je to 

dáno ořezáním časového signálu, resp. tím, že doba měření netrvá tak dlouho, jako trvá 

doba odezvy. 

 

Obrázek 2.19 Chyba rozlišení [1] 

2.8.3 Průměrování 

Proces průměrování není chybou, ale je zde uveden, protože zvyšuje přesnost  

a statistickou spolehlivost výsledků. Bez průměrování prakticky nelze provést modální 

zkoušku, protože neexistuje Furierova transformace pro jeden náhodný proces. Je nutné 

získat odhady spektrálních hustot a korelačních funkcí, proto je průměrování součástí 

každé modální analýzy. Zjednodušeně lze tvrdit, že je zapotřebí provést proces 

průměrování, který zahrne několik vzorků (časových záznamů), než je možné výsledek 

s jistotou dále použít. 

 

skutečná FRF 

naměřené hodnoty 

chyba rozlišení 

Δf Δf Δf 
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U modálních zkoušek se často používá průměrování lineární, které existuje  

ve formě bez překrytí nebo s překrytím. Při průměrování bez překrytí je pro  vzorků  

a délku trvání jednoho vzorku  celková doba měření × . U průměrování  

s překrytím je pak doba měření výrazně menší než × . Moderní analyzátory jsou 

schopny, díky své výpočetní kapacitě, vypočíst DFT ve velice krátkém čase, a tak může 

být nová transformace vypočtena ještě před tím, než se sejme následující vzorek dat.  

V takovém případě je vhodné transformaci provést co nejdříve a použít přitom několik 

posledních datových bodů i přes to, že některé z nich už byly použity v minulé 

transformaci. Je zřejmé, že např. sto takových průměrů nemá stejné statistické vlastnosti 

jako sto zcela nezávislých vzorků. Na druhou stranu tento postup vytváří hladší spektra, 

než jakých je dosaženo v případě, kdy je každý vzorek použit pouze jednou. Je to 

způsobeno Hanningovým oknem, kdy jsou vzorky na svém počátku  

a konci potlačeny k nule. U průměrování bez překrytí by části signálu nebyly využity. 

2.8.4 Chyby nesprávného postupu 

Kromě výše uvedených principiálních chyb se během měření může operátor 

dopustit i jiných chyb spadajících do skupiny vlivu lidského faktoru. Mohou jimi být 

např.: Umístění snímače do bodu, jehož poloha neodpovídá přesně poloze bodu 

definované v geometrickém modelu, tzn. skutečná poloha bodu a poloha bodu 

geometrického modelu, ve kterém má analyzátor nastaveno aktuální měření, nejsou 

totožné. Nutno podotknout, že do jisté míry se tato chyba vyskytuje vždy, protože  

ve většině případů se geometrický model neshoduje s reálnou strukturou stoprocentně. 

Této chyby se týká i případ, kdy operátor umístí snímač omylem např. do vedlejšího 

bodu (u struktury s vysokým počtem měřicích míst) než do bodu, který se shoduje  

s bodem aktuálního měření v softwaru. 

 

Při umísťování snímače je nutné kontrolovat polohu jeho souřadného systému. 

Nesmí dojít k záměně souřadnicových os mezi softwarem a snímačem. 

 

Další chybou, která se může vyskytnout, je volné uchycení snímače  

způsobené například nedotažením upínacích prvků. V případě včelího vosku se používá 

co nejmenší možné množství, takové aby snímač na struktuře, resp. v adaptéru 

spolehlivě držel. 
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Tyto chyby se projevují zpravidla významnou ztrátou koherence při měření  

a v konečném důsledku nesmyslnými tvary kmitání. 

2.9 Zpracování naměřených dat 

Měřením je získán jeden řádek, resp. jeden sloupec matice FRF. Tato data je nutné 

zpracovat. Proces zpracování naměřených dat se nazývá experimentální modální 

analýza, jelikož fáze experimentálního přístupu je totožná s fází modální analýzy  

v přístupu teoretickém. Cílem experimentální i teoretické modální analýzy je odvodit 

modální vlastnosti systému, tzn. vytvořit modální model, viz kap. 2.1. 

 

Zpracování naměřených dat není prakticky možné bez použití speciálních softwarů 

pro experimentální modální analýzu. Většina programů disponuje různými metodami 

zpracování naměřených dat. Záleží na zkušenostech uživatele, podle kterých vybere 

vhodnou metodu. Principy metod zpracování měřených dat se tato diplomová práce 

nebude zabývat. 
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3. REALIZACE EXPERIMENTÁLNÍ MODÁLNÍ 

ANALÝZY RÁMU 

3.1 Popis měřeného objektu 

Rám studentské formule, kterým se zabývá tato diplomová práce, je příhradového 

typu a má tyto rozměry: Délka rámu je 1936 mm. Šířka je 600 mm v místě vydutých 

tyčí kokpitu. Výška činí 1190 mm. Hmotnost rámu je 35,4 kg. Rám je tvořen ocelovými 

profily mezi-kruhového průřezu o průměru 25 mm a tloušťce stěny 1,5 mm,  

resp. 2,5 mm u ochranných oblouků. Jednotlivé profily jsou k sobě svařeny obvodovými 

svary a rám poměrně dobře splňuje podmínku Node-to-node triangulace. Rám není 

zcela symetrický. Z důvodu budoucího osazení rámu motorem je v zadní části vyříznuta 

jedna výztuha. Úprava je vidět na fotografii rámu uvedené na obrázku 3.1. 

 

 

Obrázek 3.1 Rám formule 
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3.2 Příprava geometrického modelu 

Podle dodaného 3D modelu rámu byl v softwaru PULSE LabShop vytvořen 

geometrický model sloužící pro realizaci měření. Z výpisu souřadnic uzlů rámu 

původního 3D modelu byly v softwaru PULSE LabShop nadefinovány body, které byly 

postupně podle předlohy propojeny přímkami. Některé zahnuté profily byly rovněž 

nahrazeny přímkami. Toto opatření na měření nemá vliv, jedná se pouze o vizuální 

prvek, protože software pracuje pouze s nadefinovanými body, resp. s nadefinovanými 

stupni volnosti v uzlech rámu. Geometrický model je vidět na obrázku 3.2. 

 

 

Obrázek 3.2 Geometrický model  

3.3 Příprava struktury 

K provedení experimentální modální analýzy byl zvolen volný způsob uložení 

rámu, a sice zavěšení struktury pomocí měkkých pružin. Volné uložení bylo zvoleno 

pro své výhodné vlastnosti. Je jednoduše realizovatelné, pro porovnání výsledků měření  

s teoretickým výpočtem je nejvhodnější, zavěšení pomocí měkkých pružin má menší 

tlumení než uložení na měkké podložce (např.: molitan). 
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Struktura byla zavěšena na ocelový rám pro volné uložení. Jako měkké pružiny 

byly použity pryžové závěsy čtvercového průřezu 6×6 mm . Rám byl zavěšen tak,  

aby klidová poloha byla přibližně vodorovná. Realizované uložení je uvedeno  

na obrázku 3.3.  

 

 

Obrázek 3.3 Realizace volného uložení struktury 

 

Jelikož je rám tvořen kruhovými profily a v uzlech prakticky nejsou rovinné plošky, 

nebylo možné uchytit akcelerometr přímo na strukturu pouze pomocí včelího vosku. 

Navíc by v každém uzlu byl akcelerometr jinak natočený, tzn. nebyl by v každém bodě 

měření zachován souřadný systém. Proto bylo nutné rám osadit plastovými adaptéry, 

které slouží k uchycení snímače. Adaptér je originální výrobek firmy Brüel & Kjӕr  

a skládá se ze dvou částí - kulovitého vrchlíku a držáku akcelerometru. Dohromady 

tvoří sférický kloub. Tím je umožněno zachovat v každém uzlu struktury směry os 

souřadného systému akcelerometru.   

 

Osazení rámu adaptéry bylo provedeno takto: Povrch každého uzlu bylo nutné 

očistit a odmastit, aby lepidlo, které spojuje kulovitý vrchlík a rám, dobře přilnulo. 
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Kulovitý vrchlík byl k rámu přilepen pomocí tavící pistole s tyčinkou univerzálního 

lepidla. Po osazení všech bodů kulovitým vrchlíkem byly nalepeny držáky 

akcelerometru. Na vrchlík bylo naneseno malé množství sekundového lepidla a držák 

akcelerometru byl přitlačen k vrchlíku tak, aby jeho poloha odpovídala souřadnému 

systému. Na samotný akcelerometr byla nanesena tenká vrstva včelího vosku,  

aby v adaptéru dostatečně držel a nehrozilo jeho vysunutí v důsledku vibrací rámu. 

Postup osazení rámu adaptéry je na obrázku 3.4. 

 

 

Obrázek 3.4 Osazení rámu adaptéry 

3.4 Příprava projektu pro měření 

V softwaru PULSE LabShop byly vytvořeny dva projekty měření. Jeden  

k provedení modální zkoušky s rázovým buzením a druhý pro modální zkoušku 

s buzením budičem vibrací. Prvním krokem přípravy projektů bylo definování zařízení, 

která budou použita k měření. Seznam použitých zařízení je uveden níže v kapitolách 

3.5 a 3.6 samostatně pro každé realizované měření. 

 

V druhém kroku přípravy, který je totožný pro obě měření, byly definovány směry 

(stupně volnosti), ve kterých akcelerometr má měřit odezvu. Měřících bodů bylo celkem 

60. Zvoleny byly dvě orientace souřadného systému. První byla pro 47 bodů, ve kterých 

má adaptér uchycení akcelerometru svislou polohu. Pro zbylých 13 měřících bodů byla 

odmaštění kulovitý  vrchlík 

svislá poloha vodorovná poloha 
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zvolena druhá orientace souřadného systému z důvodu vodorovné polohy adaptéru 

snímače. Definované souřadné systémy jsou patrné z obrázku 3.5. Dále jsou na obrázku 

3.5 ukázány referenční body jednotlivých měření. U modální zkoušky s rázovým 

buzením byl jako referenční bod určen bod č. 13. V případě modální zkoušky s buzením 

budičem to byl bod č. 8. Volba referenčního bodu byla provedena na základě 

prostudování vlastních tvarů kmitání získaných modální analýzou matematického 

modelu numerického výpočtu. 

 

 

Obrázek 3.5 Směry měření odezvy 

Třetím krokem přípravy projektu bylo v položce „Analysis Setup“ nastavení typu 

průměrování a počtu provedených průměrů. Bylo zvoleno lineární průměrování o šesti 

provedených průměrech u modální zkoušky rázovým buzením. U modální zkoušky  

s buzením budičem bylo nastaveno taktéž lineární průměrování, přičemž počet průměrů 

byl zvolen 25. Nastavení průměrování je ukázáno na obrázku 3.6. 

13 

8 
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Obrázek 3.6 Nastavení měření 

 

Další kroky přípravy projektů měření jsou rozdílné. V projektu modální zkoušky  

s rázovým buzením bylo nutné nadefinovat váhová okna a okamžik začátku záznamu 

signálu. Obrázek 3.7 ukazuje nastavení záznamu signálu z kladívka. Práh spuštění byl 

nastaven na hodnotu přibližně 10 N, přičemž se uloží data zaznamenaná softwarem  

o 100 ms dříve, než byla překročena prahová hodnota.  

 

 

Obrázek 3.7 Náhled časového záznamu signálu z kladívka 
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U vstupního signálu bylo nastaveno vážení pomocí přechodového (tranzientního) 

okna k potlačení šumu v době, kdy probíhá měření, ale není buzena struktura,  

viz obrázek 3.8. Zvolena byla „délka“ okna 200 ms. 

 

 

Obrázek 3.8 Nastavení přechodového okna 

Na výstupní signál bylo aplikováno exponenciální vážení. Nastavení váhového okna 

je patrné z obrázku 3.9.  
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Obrázek 3.9 Vážení výstupního signálu 

Obrázek 3.10 ukazuje nastavení projektu modální zkoušky s buzením budičem. 

Jako budící signál byl použit bílý šum ošetřený pásmovými filtry. Buzení bylo 

provedeno ve frekvenčním rozsahu od 10 do 410 Hz. 

 

Obrázek 3.10 Nastavení budiče 
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3.5 Modální zkouška - rázové buzení 

Po přípravě struktury a projektu měření v softwaru PULSE LabShop byla propojena 

měřící technika podle schématu na obrázku 3.11. Poté již bylo možné zahájit měření. 

Seznam použitých přístrojů a zařízení je v tabulce 3.5.  

 

 

 

Obrázek 3.11 Schéma modální zkoušky - rázové buzení 

 

Zařízení Výrobce Typ Specifikace 

Snímač síly Brüel & Kjӕr  8200 citlivost 3,93 [pC/N] 

Předzesilovač Brüel & Kjӕr  2647A citlivost 1 [mV/pC] 
Akcelerometr Brüel & Kjӕr  4524B tříosý,  

referenční citlivost 20 [ms-2] RMS 

Kladívko Brüel & Kjӕr  8202  - 
Pryžový hrot Brüel & Kjӕr  

 -  
silový rozsah       100 - 700 N  
frekvenční rozsah 0 - 500 Hz 

Analyzátor Brüel & Kjӕr  2827  - 

Počítač Fujitsu Siemens  -  - 

Propojovací kabeláž Brüel & Kjӕr   -  - 

Tabulka 3.5 Seznam přístrojů (mod. zk. s rázovým buzením) 

 

Modální zkouška probíhala takto: V PULSE LabShop bylo spuštěno měření. 

Automaticky se na monitoru zobrazil bod, ve kterém se očekávalo snímání odezvy.  

Do tohoto měřícího bodu na rámu byl umístěn akcelerometr, viz obrázek 3.12. Operátor 

pak uchopil modální rázové kladívko osazené snímačem síly a udeřil do struktury  

v referenčním bodě. Software uložil zaznamenávaná data. Pro měření jednoho bodu 

snímač síly 

3osý akcelerometr v obecném bodě referenční bod 

analyzátor 
počítač 

měřená struktura - rám 

rázové kladívko 

předzesilovač 
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byla struktura vybuzena postupně šesti údery kladívkem, protože v projektu měření bylo 

nastaveno zpracování dat z šesti průměrů. Po dokončeném měření jednoho bodu 

program automaticky přešel k měření bodu následujícího. Po přesunutí akcelerometru 

do dalšího měřícího místa bylo nutné zkontrolovat, zda orientace souřadného systému 

akcelerometru je totožná s orientací souřadného systému nadefinovaného v měřícím 

bodě v softwaru. Zvláště tam, kde se poloha adaptéru akcelerometru měnila ze svislé  

na vodorovnou. Měření bylo provedeno ve všech šedesáti bodech struktury. Ukázka 

obrazovky počítače během měření je na obrázku 3.13. 

 

 

Obrázek 3.12 Akcelerometr v měřicím bodě 

 

 

Obrázek 3.13 Měření v bodě 26 
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Výsledkem každého měřicího cyklu pro příslušný bod je frekvenční odezvová 

funkce (ve směrech x, y, z). Ukázka FRF směru x je na obrázku 3.14. 

 

 

Obrázek 3.14 FRF x  
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3.6 Modální zkouška - buzení budičem vibrací 

Sestava modální zkoušky s buzením budičem vibrací je uvedena na obrázku 3.15.  

K buzení struktury byl použit elektromagnetický budič. Budící signál  

z analyzátoru je nutné zesílit, proto byl použit signálový zesilovač typu. Soupis zařízení 

je v tabulce 3.6. 

Propojení budiče a rámu bylo provedeno budící tyčinkou. Jako budící tyčinka byla 

použita závitová tyč M8 délky 180 mm. Budící tyčinka byla přes závitovou redukci 

spojena se snímačem síly. Snímač síly byl pomocí závitu upevněn k pohyblivé desce 

budiče, viz obrázek 3.16.   

 

 

Obrázek 3.15 Schéma modální zkoušky - buzení budičem 

Zařízení Výrobce Typ Specifikace 

Snímač síly Brüel & Kjӕr  8201 citlivost: 4 [pC/N] 

Předzesilovač Brüel & Kjӕr  2647A citlivost: 1 [mV/pC] 
Akcelerometr Brüel & Kjӕr  4524B tří-osý, referenční citlivost: 

20 [ms-2] RMS 

Dynamický budič LDS V455 frekvenční rozsah: 5 - 7500 [Hz] 

Analyzátor Brüel & Kjӕr  2827  - 

Zesilovač LDS  PA 1000L výst. Výkon: 25 - 1000 [W] 

Počítač Fujitsu Siemens  -  - 

Propojovací kabeláž Brüel & Kjӕr   -  - 

Tabulka 3.6 Seznam přístrojů (mod. zk. s buzením budičem) 

 

3osý akcelerometr v obecném bodě 

referenční bod 
počítač 

elektromagnetický budič 

snímač síly + budící tyčinka 

měřená struktura - rám 

zesilovač signálu 

analyzátor 

předzesilovač 
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Modální zkouška s buzením budičem probíhala podobně jako v předešlém případě: 

V PULSE LabShop byl otevřen druhý připravený projekt. Do určeného měřicího bodu 

byl umístěn akcelerometr. Spuštěním měření se spustilo i buzení rámu budičem  

a zároveň software začal zaznamenávat měřená data. Měření v jednom bodě trvalo 36 s.  

Měření bylo opět provedeno v šedesáti bodech struktury. Ukázka obrazovky počítače 

během měření v referenčním bodě je na obrázku 3.17. 

 

 

Obrázek 3.16 Budící tyčinka a snímač síly 
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Obrázek 3.17 Měření v referenčním bodě 

Celkový pohled na provedené měření je na obrázku 3.18,  kde lze vidět aktivní 

projekt měření v počítači a analyzátor se zapojenými kabely. Dále signálový zesilovač  

a dynamický budič. A konečně zavěšený rám formule. 

 

Obrázek 3.18 Celkový pohled na měření  
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4. NUMERICKÝ VÝPOČET 

Numerický výpočet byl proveden za účelem srovnání výsledků získaných 

experimentální metodou s výsledky teoretické metody. 

4.1 Výpočet metodou konečných prvků 

Numerický výpočet byl proveden metodou konečných prvků v softwaru  

Ansys - Workbench. V softwaru se nejprve definují materiálová data. Pro výpočet byl 

nastaven materiál: ocel o hustotě = 7850	 ∙ . Chování materiálu bylo popsáno 

izotropním elastickým modelem. Závazná pravidla projektu studentské formule 

stanovují minimální možnou hodnotu modulu pružnosti = 2 ∙ 10 	 .5 Tato 

hodnota byla použita ve výpočtu. Poissonovo číslo bylo zadáno = 0,3. Nastavené 

hodnoty jsou uvedeny na obrázku 4.1. 

 

 

Obrázek 4.1 Materiálové hodnoty 

 

Volné uložení struktury se v použitém softwaru definuje tak, že se modelu 

nepředepisují žádné vazby k okolí. Numerický výpočet modální analýzy nevyžaduje ani 

                                                 
5 Vhodnou změnou hodnoty modulu pružnosti lze docílit lepší shody mezi experimentálními výsledky  

a výsledky numerického výpočtu. Protože je ale hodnota modulu pružnosti 2 ∙ 10 	  závazná, nebylo 

ladění modelu numerického výpočtu provedeno. 



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 58 - 

jiné okrajové podmínky. Dalším krokem přípravy výpočtu bylo nadefinování průřezů 

profilů drátového modelu a vytvoření sítě konečných prvků. Síť se skládala z elementů 

typu BEAM188. Délka elementu byla zvolena 10 mm.6 Konečno-prvková síť 

obsahovala 3164 prvků (6280 uzlů). Na obrázku 4.2 je uvedena „hrubá“ síť s délkou 

elementu 40 mm z důvodu grafické názornosti.  

 

Nastavení řešiče výpočtu bylo ponecháno v základní konfiguraci. Zadán byl pouze 

počet módů, které měl software vypočíst. Zvolen byl počet 40.  

4.2 Výsledky numerického výpočtu 

Výsledky teoretického výpočtu jsou uvedeny v kapitole 5 pro srovnání  

s experimentálními výsledky. 

  

 

Obrázek 4.2 Síť konečných prvků 

  

                                                 
6 Volba ještě menší délky elementu (zhuštění sítě) již neměla smysl. Hodnota nejnižší vlastní frekvence se 

měnila v setinách Hz. 
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5. POROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ MODÁLNÍ 

ANALÝZY A NUMERICKÉHO VÝPOČTU 

Experimentální modální analýzou byly zjištěny hodnoty vlastních frekvencí, 

tlumení a vlastní tvary kmitání rámu formule. Numerickým výpočtem metodou 

konečných prvků (dále „NVMKP“) byly určeny teoretické hodnoty vlastních frekvencí 

a teoretické vlastní tvary kmitání. V této kapitole jsou uvedeny vzájemně si odpovídající 

experimentální a teoretické výsledky patřící do frekvenčního rozsahu 0 až 300 Hz.  

Od hodnoty frekvence 300 Hz výše již nebyly výsledky zpracovány. 

 

V tabulce 5.1 jsou uvedeny hodnoty vlastních frekvencí a tlumení příslušných 

vlastních tvarů kmitání. U modální zkoušky s buzením budičem (dále „MZBB“) bylo 

nejprve rozpoznáno 29 vlastních tvarů kmitání, ale po podrobném prostudování 

výsledků bylo identifikováno pouze 27 vlastních tvarů kmitání, protože u 4. a 12. 

vlastního tvaru kmitání došlo k tzv. rozštěpení. Rozštěpení je způsobeno nesymetrií 

rámu. V tabulce jsou tyto vlastní tvary kmitání označeny hvězdičkou. Rozštěpení 12. 

vlastního tvaru lze zpozorovat na průběhu FRF jednoho z měřicích bodů, který je 

uveden na obrázku 5.1. Z porovnání vlastních tvarů určených modální zkouškou  

s rázovým buzením a tvarů z NVMKP vyplynulo, že jeden vlastní tvar kmitání nebyl  

v případě MZBB rozpoznán, což bylo způsobeno tím, že se referenční bod nacházel  

v uzlovém bodě tohoto vlastního tvaru. V tabulce 5.1 je označen jako vlastní tvar č. 6.  

 

Modální zkouškou s rázovým buzením (dále „MZRB“) bylo zjištěno 25 vlastních 

tvarů. Porovnáním s MZBB nebyly rozpoznány 3 vlastní tvary a to tvar č. 13, 16, 27. 

Opět to bylo způsobeno s největší pravděpodobností polohou referenčního bodu  

v uzlovém bodě vlastních tvarů kmitání. 

 

Pomocí NVMKP bylo určeno 27 vlastních tvarů ve frekvenčním rozsahu  

0 až 300 Hz. Výpočtem nebyl zjištěn vlastní tvar č. 17 identifikovaný MZBB. Absence 

módu je způsobena odlišností numerického modelu, který přesně neodpovídá 

skutečnosti. Model nezahrnuje například svary. 
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Obrázek 5.1 Výseč průběhu FRF 

 

 

Uvedené hodnoty tlumení v tabulce 5.1 jsou hodnoty korigované na vliv 

exponenciálního okna. Od vypočtených hodnot softwarem PULSE Reflex je odečtena 

hodnota umělého tlumení dodaného exponenciálním oknem.  

 

Poslední dva sloupce tabulky 5.1 tvoří odchylky hodnot vlastních frekvencí 

NVMKP vzhledem k hodnotám vlastních frekvencí plynoucích z modálních zkoušek. 

  

173,7 Hz 
175,8 Hz 
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Číslo 
módu 

Buzení budičem Rázové buzení 
Numerický 

výpočet Odchylka Odchylka 

Vl. frekvence  Tlumení Vl. frekvence Tlumení Vl. frekvence  
Budič - 

Num. výp. 
Ráz. b. - 

Num. výp. 

 [Hz] [%] [Hz] [%] [Hz] [%] [%] 

1 56,6 0,252 56,4 0,969 63,8 12,7 13,1 

2 68,1 0,208 68,2 0,168 73,9 8,5 8,4 

3 77,1 0,044 77,2 0,130 85,0 10,2 10,1 

4* 89,9 0,059  -  -  -  -  - 

4 90,2 0,118 90,3 0,153 98,6 9,3 9,2 

5 107,6 0,100 107,7 0,107 110,4 2,6 2,5 

6 nezměřeno  - 113,2 0,108 118,5  -  4,7 

7 120,8 0,050 120,9 0,097 125,9 4,2 4,1 

8 132,9 0,082 132,9 0,144 138,2 4,0 4,0 

9 143,6 0,031 143,8 0,072 150,1 4,5 4,4 

10 153,8 0,089 153,8 0,108 145,8 5,2 5,2 

11 157,1 0,058 157,2 0,092 168,6 7,3 7,3 

12* 173,7 0,024 -  - -  -  - 

12 175,8 0,064 175,9 0,105 174,0 1,0 1,1 

13 184,3 0,063 nezměřeno  - 183,0 0,7  - 

14 197,3 0,054 197,7 0,081 207,4 5,1 4,9 

15 205,3 0,076 206,0 0,105 215,7 5,1 4,7 

16 215,1 0,087 nezměřeno  - nevypočteno  -  - 

17 223,9 0,096 224,3 0,090 231,2 3,3 3,1 

18 228,8 0,057 229,4 0,075 232,7 1,7 1,4 

19 232,5 0,063 233,0 0,174 237,3 2,1 1,8 

20 241,6 0,054 241,9 0,069 251,4 4,1 3,9 

21 252,9 0,067 253,1 0,065 252,5 0,2 0,2 

22 258,6 0,074 258,8 0,090 265,7 2,7 2,7 

23 264,2 0,079 264,2 0,086 276,0 4,5 4,5 

24 266,5 0,077 266,6 0,070 275,5 3,4 3,3 

25 274,9 0,051 275,0 0,052 285,2 3,7 3,7 

26 286,0 0,022 286,1 0,044 283,7 0,8 0,8 

27 290,8 0,052 nezměřeno  - 293,4 0,9  - 

28 296,7 0,036 296,8 0,052 295,7 0,3 0,4 

Tabulka 5.1 Výsledky měření a výpočtu 

 
V grafech 5.1 až 5.3 je zobrazeno porovnání vlastních frekvencí získaných 

jednotlivými měřeními a výpočtem. Porovnávány jsou frekvence sobě odpovídajících 

módů. V případě, že frekvenci získané měřením neodpovídá žádná frekvence z výpočtu 

(nebo opačně), není frekvence v grafu zobrazena. 
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Součástí grafů je přímka daná rovnicí = , neboli přímka se směrnicí = 1.  

V případě naprosté shody mezi experimentálními a teoretickými výsledky by zobrazené 

body (dále „frekvenční body“) ležely přímo na této přímce. Tento ideální případ je 

zobrazen v grafu 5.3, kde jsou porovnávány velice blízké hodnoty frekvencí, které  

však jsou výsledkem dvou měření, nikoli měření a výpočtu. 

 

V grafu 5.1 (taktéž 5.2) leží frekvenční body dostatečně blízko přímky. Lze proto 

tvrdit, že model numerického výpočtu neobsahuje žádnou vážnou chybu. Z grafu je také 

patrné, že jsou porovnávány sobě odpovídající módy, protože žádný frekvenční bod 

zásadně nevyčnívá z řady ostatních bodů (odchylka frekvenčního bodu od přímky není 

větší než 10 Hz). Náhodný rozptyl bodů kolem přímky je dán chybami procesu měření  

a modelování.  

 

Většina frekvenčních bodů v grafu se nachází nad přímkou. To je dáno tím, 

že hodnoty změřených frekvencí jsou většinou nižší než hodnoty vypočtených 

frekvencí, protože do numerického výpočtu není zahrnut vliv tlumení.  

  

 

Graf  5.1 Porovnání frekvencí (buz. budičem - num. výp.) 
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Graf 5.2 Porovnání frekvencí (ráz. buz. - num. výp.) 

 

 

Graf 5.3 Porovnání frekvencí (buz. budičem - ráz. buz.) 
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V grafu 5.4 jsou zobrazené body výsledkem vzájemného porovnání vlastních 

frekvencí ze dvou provedených modálních zkoušek a numerického výpočtu. Na ose x 

jsou vyneseny frekvence z MZRB, na ose y jsou frekvence z MZBB a na ose z jsou 

frekvence zjištěné NVMKP. Graf zobrazuje čtyřiadvacet frekvenčních bodů (modré 

čtverce), které se nachází v blízkosti tělesové úhlopříčky pomyslné krychle (černá),  

a jejich průměty do rovin xy, yz, xz (prázdné čtverce). Dále graf ukazuje šest 

frekvenčních bodů neuvedených v předchozích grafech, které reflektují absenci módů  

u jednotlivých metod: Jeden frekvenční bod ležící na přímce v rovině xz (žlutá) 

znázorňuje frekvenci vlastního tvaru č. 6 (dle tabulky 5.1), která byla zjištěna MZRB, 

byla určena také NVMKP, ale nikoliv MZBB. Podobně dva frekvenční body ležící  

na přímce v rovině yz (zelená) odpovídají frekvencím 13. a 27. vlastního tvaru, které 

byly zjištěny MZBB a NVMKP, nikoliv MZRB. Tři frekvenční body ležící na ose y 

odpovídají frekvencím, vlastních tvarů č. 4*. 12*. a 16.,  pouze změřeným MZBB. 
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Graf 5.4 Vzájemné porovnání vlastních frekvencí 
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V prostorovém grafu 5.4 je možné zobrazit pohledem ve směru černé přímky  

odchylku frekvenčních bodů vzhledem k ideálnímu stavu. Z grafu 5.5 je patrné,  

že deset frekvenčních bodů má hodnotu odchylky menší než ± 5 Hz a zbývajících  

čtrnáct frekvenčních bodů nepřesahuje hodnotu odchylky ± 10 Hz, což lze s ohledem  

na velký počet vlastních tvarů kmitání považovat za velmi dobrý výsledek. 

 

 

Graf 5.5 Odchylky bodů frekvencí 

 

Na obrázku 5.2 je uvedeno statické zobrazení prvního vlastního tvaru. Jedná se  

o torzní vlastní tvar při první vlastní frekvenci. Obrázek zachycuje vždy dvě krajní 

polohy daného vlastního tvaru. Na první dvojici obrázku je vidět zaznamenaný vlastní 

tvar z MZRB. Druhá dvojice ukazuje totožný tvar zjištěný MZBB. Nakonec je uveden 

tentýž tvar získaný NVMKP. Statická zobrazení zbývajících vlastních tvarů jsou 

uvedena v přílohách č.1 až č. 30. 
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Obrázek 5.2 1.vlastní tvar kmitání 
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5.1 Rezonance rámu 

Pro vyšetření rezonancí rámu je uvažován zjednodušený případ buzení pouze 

otáčkami motoru. Pak lze předpokládat, že rezonance rámu by teoreticky neměly nastat, 

přesněji řečeno: kritické oblasti rezonancí by měly být rychle překonány z důvodu 

rychlé změny otáček motoru při provozu a jednotlivé rezonance by se neměly rozvinout. 

Dostatečně rychlá změna otáček se předpokládá v případě maximální akcelerace, kdy je 

plynový pedál v krajní poloze a hodnota otáček motoru narůstá. V případě brzdění 

motorem, kdy otáčky klesají z vyšší hodnoty, již tato změna otáček nemusí být vždy 

dostatečně rychlá a rezonance mohou nastat. 

 

Formule je osazena motorem, který je továrně montován do motocyklů Yamaha 

FZ6 S1. Podle [9] jsou volnoběžné otáčky motoru 1250 až 1350  ot/min, což je přibližně 

21 až 23 ot/s, neboli 21 až 23 Hz. Je zřejmé, že tato hodnota je dostatečně vzdálená 

hodnotě první vlastní frekvence (přibližně 56 Hz). Lze tedy tvrdit, že rezonance rámu, 

při setrvání motoru na volnoběžných otáčkách, nenastane. Rezonance rámu při první 

vlastní frekvenci by nastala při setrvání na otáčkách motoru přibližně 3400 ot/min.  

 

Dále v [9] uvedeno, že otáčky motoru při největším kroutícím momentu jsou  

10000 ot/min a největší výkon motoru je při 11500 ot/min. V rozmezí těchto vysokých 

otáček se motor nachází během závodu, protože v tomto intervalu je nejefektivněji 

využíván potenciál motoru. Rozsah otáček 10000 až 11500 ot/min odpovídá přibližně 

frekvenčnímu rozsahu 167 až 192 Hz a v tomto intervalu by mohly nastat rezonance  

při 12. až 14. vlastní frekvenci. Opět se ale předpokládá, že se otáčky mění velice rychle 

a rezonance se nestačí rozvinout. Spektrum otáček motoru, při kterých se mohou 

vyskytnou rezonance rámu, je uvedeno v tabulce 5.2. Hodnoty otáček jsou pouze 

orientační. V praxi je nutné uvažovat otáčky nižší i vyšší, například n ± 100 ot/min. 

 

Posouzení výskytu rezonancí není zcela správné, protože vychází pouze  

ze zjednodušené situace, kdy je samotný rám osazený pouze motorem. Ve skutečnosti je 

rám osazen několika dalšími prvky a zařízeními, které v konečném důsledku ovlivní 

hodnoty vlastních frekvencí. Navíc formule nebude buzena pouze otáčkami motoru,  

ale i budícími účinky od povrchu silnice. Vlastní frekvence kompletní formule  
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a případné nežádoucí rezonance by mohly být zjištěny na základě provozní modální 

analýzy, která je zjednodušeně popsána v následující kapitole. 

 

Číslo vl. 
tvaru 

Frekvence [Hz] Otáčky motoru 

MZBB MZRB průměr [ot/min] [ot/s],[Hz] 

1 56,6 56,4 56,50 3400 56,67 

2 68,1 68,2 68,15 4100 68,33 

3 77,1 77,2 77,15 4650 77,50 

4 90,2 90,3 90,25 5400 90,00 

5 107,6 107,7 107,65 6450 107,50 

6  - 113,2 113,20 6800 113,33 

7 120,8 120,9 120,85 7250 120,83 

8 132,9 132,9 132,90 7950 132,50 

9 143,6 143,8 143,70 8600 143,33 

10 153,8 153,8 153,80 9200 153,33 

11 157,1 157,2 157,15 9450 157,50 

12 175,8 175,9 175,85 10550 175,83 

13 184,3  - 184,30 11050 184,17 

14 197,3 197,7 197,50 11850 197,50 

Tabulka 5.2 Rezonanční otáčky motoru 
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6. PROVOZNÍ MODÁLNÍ ANALÝZA 

Provozní modální analýza je moderní metoda, kterou lze získat modální parametry 

měřené struktury za jejího běžného provozu a bez použití druhotného umělého buzení. 

Metoda určí modální model jen z měření odezev. 

 

K měření je zapotřebí jeden referenční akcelerometr, jehož pozice na struktuře  

se během celého procesu měření nemění. A dále jeden či více akcelerometrů, kterými je 

snímána odezva struktury. Akcelerometry jsou postupně přemisťovány do všech předem 

zvolených měřících bodů. Matematický princip provozní modální analýzy zde pro svou 

náročnost nebude uveden. Obecně lze říci, že je složitější než matematické pozadí 

klasické modální zkoušky. Teprve s vývojem výpočetní techniky mohlo dojít ke vzniku  

metody a její aplikace v průmyslu. 

 

Příklady použití metody lze najít u velkých struktur, jejichž umělé buzení by bylo 

komplikované. Úspěšně se takto provádí modální zkoušky budov, mostů, těžebních 

plošin apod. Využívá se přirozeného buzení větrem, mořskými vlnami nebo buzení  

od silničního provozu. Širokopásmové buzení, kterým je toto přirozené buzení,  

je nutnou podmínkou pro zdárný průběh modální zkoušky. V současné době se začíná 

provozní modální analýza používat i ve strojírenství. Realizují se zkoušky u rotačních 

strojů, zkoušky při jízdě nebo za letu, ale limitující faktor těchto případů je právě 

způsob přirozeného buzení. Např. u rotačních zařízení má původ hlavní budící 

frekvence v otáčkách motoru a buzení na ostatních frekvencích je ve většině případů 

velice slabé. Modální model získaný za těchto podmínek by byl nekvalitní,  

resp. nespolehlivý. Zlepšení situace se dosáhne použitím přídavného buzení 

širokopásmového charakteru. 

 

Proti klasické modální zkoušce má provozní modální analýza několik výhod  

a nevýhod. Výhodné jsou tyto faktory: Nevyžaduje upevnění struktur, budičů a snímačů 

síly (rychlá příprava, neexistuje dynamické zatížení od budičů a budících tyčinek). 

Modální model odpovídá skutečným provozním podmínkám (skutečné okrajové 

podmínky, skutečné síly a vibrace). K měření stačí přirozené náhodné buzení, případně 

neměřené umělé širokopásmové buzení. Lze provádět za běžného provozu. Modální 
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zkoušku lze realizovat zároveň s jinými aplikacemi. Jedná se o přirozeně polyreferenční 

metodu (buzení ve více místech struktury), lze identifikovat vícenásobné módy. 

Naopak nevýhodné je: Vzniklý modální model není normovaný, není tedy možné 

provádět simulace modifikací a vynucené odezvy. Metoda klade větší nároky  

na zkušenosti operátora, obvykle je nutná předběžná analýza. Někdy vyžaduje dlouhé 

časové záznamy (nutná větší kapacita a výkon počítače). 

6.1 Možné provedení provozní modální analýzy formule 

Provozní modální analýza formule, ve smyslu analýzy za skutečného běžného 

provozu, není jednoduše realizovatelná. Analýza se většinou provádí u zařízení, která, 

ač jsou v pracovním režimu, nemění svou polohu, resp. jejich poloha je stacionární.  

V případě studentské formule, jejímž provozním režimem je rychlá jízda, nastává 

problém s umístěním měřicí techniky a s její obsluhou. Protože jsou ale často 

požadovány výsledky právě provozní modální analýzy a zájmem je získat vlastní 

frekvence celku, aby bylo možné vyhnout se případným rezonancím, lze provést 

provozní modální analýzu nepřímým způsobem. 

 

Nejprve by bylo nutné provést měření vibrací v místě uložení všech čtyř kol.  

Pro toto měření by bylo vhodné vybrat zkušební dráhu s různorodým povrchem  

a kvalitou (hladký, hrbolatý, s dírami). Stanovily by se budící účinky od povrchu  

a sestavily by se budící profily pro následnou modální zkoušku. Formule by měla být 

kompletní až na vrchní laminátovou karoserii, která by znemožňovala umístění snímačů 

přímo na rám. Modální zkoušku by pak bylo možné provádět přímo na vyvíjeném rámu. 

Buzení rámu by bylo provedeno dynamickým budičem s budícím signálem dříve 

stanoveného profilu. Zkoušku lze provést postupně 4 krát s buzením v jednotlivých 

místech uložení kol a výsledky sloučit. Nebo podle dostupnosti a možností měřicí 

techniky použít čtyři budiče, každý pro místo uložení jednoho kola, a měřit najednou.  
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7. ZÁVĚR  

Diplomová práce se zabývala měřením dynamických vlastností rámu studentské 

formule. Rám je tvořen ocelovými profily mezi-kruhového průřezu. Cílem práce bylo 

najít hodnoty vlastních frekvencí a příslušné vlastní tvary kmitání.  

 

První část práce uvádí zkrácenou teorii modální analýzy. Je zde stručně vysvětlen 

princip modální zkoušky, popis uložení a přípravy struktury, způsoby buzení struktury  

a typy budících signálů. Dále rozdělení snímačů, popis a chyby samotného měření. 

 

Druhá praktická část práce popisuje dvě realizovaná měření. Provedena byla 

modální zkouška s rázovým buzením a modální zkouška s buzením budičem vibrací. 

Praktickou část práce doplňuje numerický výpočet teoretické modální analýzy 

provedený metodou konečných prvků. 

 

Výsledky modálních zkoušek byly vyhodnocovány ve frekvenčním rozsahu  

0 až 300 Hz. Modální zkouškou s rázovým buzením bylo nalezeno 25 vlastních tvarů  

s příslušnými frekvencemi, přičemž hodnota první (nejnižší) vlastní frekvence  

byla 56,4 Hz. Modální zkouškou s buzením budičem bylo zjištěno 27 vlastních tvarů  

s příslušnými frekvencemi. Hodnota první vlastní frekvence v tomto případě činila  

56,6 Hz. Porovnáním výsledků obou měření s výsledky numerického výpočtu bylo 

získáno celkem 28 vlastních tvarů. Z nich 1 tvar nebyl rozpoznán na základě modální 

zkoušky s buzením budičem a jiné 3 vlastní tvary nebyly zjištěny modální zkouškou  

s rázovým buzením. Hodnota první vlastní frekvence určená numerickým výpočtem 

byla 63,8 Hz. Ladění modelu numerického výpočtu nebylo provedeno, model počítá  

se závaznou hodnotou modulu pružnosti stanovenou pravidly FSAE. 

 

Vedlejším výstupem diplomové práce bylo stanovení optimální metody pro zjištění 

vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání. Modální zkouškou s buzením budičem 

bylo rozpoznáno více vlastních tvarů než v druhém případě a samotné měření trvalo 

kratší dobu. Také získané vlastní tvary kmitání měly větší vypovídací schopnost. Proto 

se modální zkouška s buzením budičem jevila jako lepší metoda. Na druhou stranu  

v případě zkoušky s rázovým buzením nebyla absence nezjištěných módů nijak 

závažná. V daném frekvenčním rozsahu jich bylo nalezeno dostatek a případné ladění 
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numerického modelu na základě těchto výsledků by bylo proveditelné. Navíc je možné, 

že pokud by byla zvolena jiná poloha referenčního bodu, počet zjištěných vlastních 

tvarů by byl stejný jako u zkoušky s buzením budičem. Hodnoty vlastních frekvencí  

z obou měření jsou si téměř rovny. Metoda navíc má výhodu jednoduché aplikace 

buzení a je snadno proveditelná téměř kdekoli. Přestože jsou si metody rovnocenné,  

pro zjištění vlastních frekvencí a příslušných vlastních tvarů kmitání budoucích verzí 

rámu formule autor diplomové práce doporučuje provést modální zkoušku s buzením 

budičem. 

 

Rezonance rámu způsobené budící frekvencí od otáček motoru by se neměly 

rozvinout, pokud bude platit předpoklad rychlé změny otáček motoru, který je vzhledem 

k charakteru motoru, resp. formule, očekáván. Kritické oblasti v okolí hodnot vlastních 

frekvencí pak budou rychle překonány. Rezonance rámu při setrvání na volnoběžných 

otáčkách motoru nenastane, protože hodnota budící frekvence a hodnota první vlastní 

frekvence jsou od sebe dostatečně vzdáleny. Tato úvaha však vychází pouze  

z předpokladu samostatného rámu osazeného motorem a nezohledňuje další prvky  

a zařízení, kterými je vybavena kompletní formule, a dále nezohledňuje budící účinky 

od silničního povrchu. Proto je v poslední kapitole diplomové práce zmíněna možnost 

provedení provozní modální analýzy, která by přinesla výsledky plynoucí z reálného 

provozu formule. 

 

Data zjištěná experimentální modální analýzou budou použita při vývoji druhé 

generace rámu FSAE, zejména s ohledem na zvýšení tuhosti rámu při zachování  

nebo snížení hmotnosti. 

  



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 74 - 

PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY 

[1] BILOŠOVÁ, A. Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktérů a 

 vývojářů: část Modální zkoušky [online]. VŠB - TUO, 2012 [cit. 2014-04-22]. 

 Dostupné z: http://www.337.vsb.cz/materialy/BilosovaAlena_EMAskripta.pdf  

 ISBN (není uvedeno) 

 

[2] BILOŠOVÁ, A. Týmová cvičení předmětu experimentální modální analýza: 

Návody do cvičení předmětu „Experimentální modální analýza“ [online]. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB - TUO, 2011 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://www.337.vsb.cz/materialy/BilosovaAlena_EMA.pdf  

 ISBN (není uvedeno) 

  

[3] BILOŠ, J. BILOŠOVÁ, A. Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktérů 

a vývojářů: část Vibrační diagnostika [online]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TUO, 

2012 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://www.337.vsb.cz/materialy/vibracni_diagnostika/BilosovaVIBDI_skripta.p

df 

 ISBN (není uvedeno) 

 

[4] DØSSING, Ole. BRÜEL & KJӔR. Zkoušení konstrukcí: Část II: Analýza vidů 

 kmitání a modelování [firemní materiál]. Nӕrum (Dánsko), 1989, 70 s.  

 [cit. 2014-04-22]. 

 

[5] DØSSING, Ole. BRÜEL & KJӔR. Zkoušení mechanických soustav: Část I: 

 Měření pohyblivosti [firemní materiál]. Nӕrum (Dánsko), 1988, 47 s.  

 [cit. 2014-04-22]. 

 

[6] Formula SAE® [online]. © 2013 [cit. 2014-02-12]. Rules & Important 

Documents. Dostupné z: 

http://students.sae.org/cds/formulaseries/rules/2013fsaerules.pdf 

 

[7] FORMULA STUDENT. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://formula.vsb.cz/fsae/ 



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 75 - 

[8] MILÁČEK, S. Vyšší dynamika (vybrané kapitoly). Praha: Vydavatelství ČVUT 

Praha, 1998. ISBN 80-01-01497-5 (brož.) 

 

[9] MOTORKÁŘI.CZ. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 

http://www.motorkari.cz/motokatalog/yamaha/yamaha-fz6-fazer.html 

 

[10] ONDROUCH, J. PODEŠVA, J. Technické kmitání: Teorie a příklady k 

předmětu Technické kmitání [online]. 1.vyd. Ostrava: VŠB - TUO, 2011/12 [cit. 

2014-04-22]. Dostupné z: http://www.337.vsb.cz/materialy/Podesva_kmitani.pdf 

 ISBN (není uvedeno) 

   

Obrázek 1.1 Studentská formule typu SAE. Dostupné z: 

http://formula.vsb.cz/portfolio/ram/. 

Poslední aktualizace 27. 2. 2014. 

 

Obrázek 2.4 Příklad rázového kladívka a hrotů. Dostupné z:  

http://www.bksv.com/Products/transducers/vibration/impact-hammers/8207 

Poslední aktualizace 15. 3. 2014. 

 

Obrázek 2.8 Příklad elektromagnetického budiče. Dostupné z: 

http://www.bksv.com/Products/shakers-exciters/modal-exciters/type-4824 

Poslední aktualizace 15. 3. 2014. 

 

Obrázky 2.3, 3.1, 3.3, 3.4,  3.12, 3.16, 3.18 - vlastní fotografie 

  



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 76 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji Ing. Michalu Weiszovi za odborné vedení diplomové práce a mnoho cenných 

rad při jejím zpracování.



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 77 - 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - č. 30: Statické zobrazení vlastního tvaru č.1 - č. 28 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 56,6 Hz 0,97 %   13,1 % 

1 b) Mod. zk. -  buzení budičem 56,4 Hz 0,25 %   12,7 % 

c) Num. výpočet - MKP 63,8 Hz Pozn.: torzní tvar 

 

  

a) 

b) 

c) 



Diplomová práce  Vít Běhálek 

- 79 - 

Příloha č. 2 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 68,2 Hz 0,17 % 8,4 % 

2 b) Mod. zk. -  buzení budičem 68,1 Hz 0,20 % 8,5 % 

c) Num. výpočet - MKP 73,9 Hz Pozn.:  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 3 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 77,2 Hz 0,13 % 10,1 % 

3 b) Mod. zk. -  buzení budičem 77,1 Hz 0,04 % 10,2 % 

c) Num. výpočet - MKP 85,0 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 4 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení  - Hz - % - % 

4* b) Mod. zk. -  buzení budičem Hz 0,06 % - % 

c) Num. výpočet - MKP - Hz Pozn.: rozštěpený vl. tvar  

 

  

b) 
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Příloha č. 5 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 90,3 Hz 0,15 % 9,2 % 

4 b) Mod. zk. -  buzení budičem 90,2 Hz 0,12 % 9,3 % 

c) Num. výpočet - MKP 98,6 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 6 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 107,7 Hz 0,11 % 2,5 % 

5 b) Mod. zk. -  buzení budičem 107,6 Hz 0,10 % 2,6 % 

c) Num. výpočet - MKP 110,4 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 7 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 113,2 Hz 0,11 % 4,7 % 

6 b) Mod. zk. -  buzení budičem - Hz - % - % 

c) Num. výpočet - MKP 118,5 Hz Pozn.: nezjištěno MZBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) 

c) 
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Příloha č. 8 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 120,9 Hz 0,10 % 4,1 % 

7 b) Mod. zk. -  buzení budičem 120,8 Hz 0,05 % 4,2 % 

c) Num. výpočet - MKP 125,9 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 9 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 132,9 Hz 0,14 % 4,0 % 

8 b) Mod. zk. -  buzení budičem 132,9 Hz 0,08 % 4,0 % 

c) Num. výpočet - MKP 138,2 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 10 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 143,8 Hz 0,07 % 4,4 % 

9 b) Mod. zk. -  buzení budičem 143,6 Hz 0,03 % 4,5 % 

c) Num. výpočet - MKP 150,1 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 11 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 153,8 Hz 0,11 % 5,2 % 

10 b) Mod. zk. -  buzení budičem 153,8 Hz 0,09 % 5,2 % 

c) Num. výpočet - MKP 145,8 Hz Pozn.: tzv. „dýchání rámu“ 

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 12 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 157,2 Hz 0,09 % 7,3 % 

11 b) Mod. zk. -  buzení budičem 157,1 Hz 0,06 % 7,3 % 

c) Num. výpočet - MKP 168,6 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 13 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení - Hz - % - % 

12* b) Mod. zk. -  buzení budičem 173,7 Hz 0,02 % - % 

c) Num. výpočet - MKP - Hz Pozn.: rozštěpený vl. tvar 

 

  

b) 
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Příloha č. 14 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 175,9 Hz 0,11 % 1,1 % 

12 b) Mod. zk. -  buzení budičem 175,8 Hz 0,06 % 1,0 % 

c) Num. výpočet - MKP 174,0 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 15 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení - Hz - % - % 

13 b) Mod. zk. -  buzení budičem 184,3 Hz 0,06 % 0,7 % 

c) Num. výpočet - MKP 183,0 Hz Pozn.: nezjištěno MZRB 

 

  

b) 

c) 
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Příloha č. 16 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 197,7 Hz 0,08 % 4,9 % 

14 b) Mod. zk. -  buzení budičem 197,3 Hz 0,05 % 5,1 % 

c) Num. výpočet - MKP 207,4 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 17 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 206,0 Hz 0,11 % 4,7 % 

15 b) Mod. zk. -  buzení budičem 205,3 Hz 0,08 % 5,1 % 

c) Num. výpočet - MKP 207,4 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 18 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení - Hz - % - % 

16 b) Mod. zk. -  buzení budičem 215,1 Hz 0,09 % - % 

c) Num. výpočet - MKP - Hz Pozn.: nezjištěno MZRB, NVMKP 

 

  

b) 
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Příloha č. 19 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 224,3 Hz 0,09 % 3,1 % 

17 b) Mod. zk. -  buzení budičem 223,9 Hz 0,10 % 3,3 % 

c) Num. výpočet - MKP 231,2 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 20 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 229,4 Hz 0,08 % 1,4 % 

18 b) Mod. zk. -  buzení budičem 228,8 Hz 0,06 % 1,7 % 

c) Num. výpočet - MKP 232,7 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 21 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 233,0 Hz 0,17 % 1,8 % 

19 b) Mod. zk. -  buzení budičem 232,5 Hz 0,06 % 2,1 % 

c) Num. výpočet - MKP 237,3 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 22 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 241,9 Hz 0,07 % 3,9 % 

20 b) Mod. zk. -  buzení budičem 241,6 Hz 0,05 % 4,1 % 

c) Num. výpočet - MKP 251,4 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 23 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 253,1 Hz 0,07 % 0,2 % 

21 b) Mod. zk. -  buzení budičem 252,9 Hz 0,07 % 0,2 % 

c) Num. výpočet - MKP 252,5 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 24 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 258,8 Hz 0,09 % 2,7 % 

22 b) Mod. zk. -  buzení budičem 258,6 Hz 0,07 % 2,7 % 

c) Num. výpočet - MKP 265,7 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 25 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 264,2 Hz 0,09 % 4,5 % 

23 b) Mod. zk. -  buzení budičem 264,2 Hz 0,08 % 4,5 % 

c) Num. výpočet - MKP 276,0 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 26 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 266,6 Hz 0,07 % 3,3 % 

24 b) Mod. zk. -  buzení budičem 266,5 Hz 0,08 % 3,4 % 

c) Num. výpočet - MKP 275,5 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 27 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 275,0 Hz 0,05 % 3,7 % 

25 b) Mod. zk. -  buzení budičem 274,9 Hz 0,05 % 3,7 % 

c) Num. výpočet - MKP 285,2 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 28 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 286,1 Hz 0,04 % 0,8 % 

26 b) Mod. zk. -  buzení budičem 286,0 Hz 0,02 % 0,8 % 

c) Num. výpočet - MKP 283,7 Hz Pozn.:  

 

  

a) 

b) 

c) 
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Příloha č. 29 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení - Hz - % - % 

27 b) Mod. zk. -  buzení budičem 290,8 Hz 0,05 % 0,9 % 

c) Num. výpočet - MKP 293,4 Hz Pozn.: nezjištěno MZRB 

 

  

b) 

c) 
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Příloha č. 30 Frekvence Tlumení Chyba Č. vl. tv 

a) Mod. zk. -  rázové buzení 296,8 Hz 0,05 % 0,4 % 

28 b) Mod. zk. -  buzení budičem 296,7 Hz 0,04 % 0,3 % 

c) Num. výpočet - MKP 295,7 Hz Pozn.:  

 

a) 

b) 

c) 


