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Diplomová práce se zabývá zjišťováním modálních parametrů na kovaném 

šoupátku A42, které je používáno v jaderných elektrárnách. V úvodu je popsáno zkoumané 

šoupátko, co jsou to modální parametry a to, jakými způsoby se dají zjistit. Následně je 

popsán průběh experimentální modální analýzy a jsou vyhodnoceny její výsledky. V dalším 

kroku je provedena MKP analýza a vyhodnoceny její výsledky. V posledním kroku je 

provedeno srovnání vypočtených výsledků s naměřenými výsledky.  

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

NEVŘELA, M. Modal Parameters Identification of the Gate Valve A42 by Calculation and 

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

Engineering, department of Applied Mechanics, 2017, 56 p. Thesis head: Bilošová, A. 

The diploma thesis deals with identification of modal parameters of the gate valve A42, 

which is used in nuclear power plants. The valve, the modal parametrs and the way how it 

can be detected is described in the introducing. After it, the experimental modal analysis is 

described and the results are evaluated. Then, the FEM analysis is performed and the 

results are evaluated. In the last step, the measured and the calculated results are 

compared. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka   Vysvětlivka        

FRF    frekvenční odezvová funkce  

MIMO   systém s více vstupy a více výstupy 

SIMO    systém s jedním vstupem a více výstupy  

SISO    systém s jedním vstupem a jedním výstupem  

SUM    sumační funkce 

CMIF    komplexní indikační funkce módů  

FFT   rychlá Fourierova transformace 

MKP   metoda konečných prvků 

RBMK   kanálový reaktor velkého výkonu 

VVER   vodo – vodní energetický reaktor 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce je zpracována pro společnost ARAKO spol. s r.o., která se zabývá 

vývojem a výrobou průmyslových armatur pro energetiku, chemii a petrochemii. Historie 

výroby průmyslových armatur ve firmě ARAKO sahá až do první poloviny padesátých let 20. 

století. V té době byly armatury vyráběny pod značkou Minerva, která patřila do koncernu 

SIGMA.  

Produkce firmy zahrnuje rozsáhlý sortiment uzavíracích a zpětných ventilů, 

vlnovcových ventilů, zpětných klapek, kulových ventilů, šoupátek a dalších. Samostatnou 

kapitolu zde tvoří speciální armatury pro jadernou energetiku. Ty jsou dodávány do 

tuzemských, ale také zahraničních jaderných elektráren. 

U armatur pro jadernou energetiku musí být splněny přísné normy tak, aby je bylo 

možné používat i při mimořádných událostech, jako je zemětřesení, vzdušné víry nebo také 

pád letadla. Armatura si musí při těchto událostech zachovat svou pevnost, hermetičnost a 

provozuschopnost. Odolnost armatury vůči těmto vlivům se dá určit pomocí seismické 

analýzy. Pro její správné výsledky je však potřeba mít správně zjištěné vlastní frekvence. 

Proto byla firmou ARAKO zadána tato diplomová práce, aby ověřila, zda vypočtené vlastní 

frekvence souhlasí s frekvencemi naměřenými. 

Analýza bude provedena na kovaném šoupátku A42, které je určeno k použití 

v jaderných elektrárnách. Modální zkouška bude provedena pomocí měřící techniky Brüel 

& Kjaer, která je zapůjčena z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Měření 

bude probíhat na uhlíkové variantě kovaného šoupátka A42 o světlosti DN200 a pro 

jmenovitý tlak Pp 12,9 MPa. Celé toto měření se uskuteční v areálu firmy ARAKO. 

Dále budou naměřená data zpracována pomocí softwaru Pulse a budou vyhodnoceny 

vlastní frekvence a vlastní tvary měřené soustavy. Následně bude proveden výpočet 

vlastních frekvencí a vlastních tvarů na geometrickém modelu, který je zapůjčen firmou 

ARAKO. Modální analýza bude provedena pomocí softwaru Ansys Workbench 15.0. 

Hlavním cílem bude tedy ověřit, zda je možné používat modální analýzu pomocí 

metody konečných prvků k výpočtu vlastních frekvencí kovaného šoupátka. Vypočtené 

modální parametry budou srovnány s parametry získanými z modální zkoušky. Následně 
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bude model odladěn tak, aby se vypočtené vlastní frekvence shodovaly s frekvencemi 

naměřenými. 

2. Popis měřené armatury 

Armatury slouží k řízení průtoku tekutiny nebo jejich tlaku. Pomocí armatur se dají 

ovládat trubní řády, sítě nebo hydraulické mechanismy. [3]  

2.1 Rozdělení armatur 

Armatury se dají rozdělit podle více kritérií, např. podle uzavíracího pohybu na: 

• lineární (ventily, šoupátka) 

• otáčecí (kulové kohouty, uzavírací klapky) 

• detonační (membránová armatura) 

nebo podle funkce na: 

• uzavírací (ventil, kulový kohout, klapka, šoupátko) 

• regulační (ventil, kulový kohout, šoupátko) 

• pojistná (ventil) 

• zpětná (klapka) 

• směrovací 

2.2 Šoupátka a jejich rozdělení 

Šoupátka jsou potrubní armatury, které jsou ovládány pomocí ručního kola nebo 

elektrickým pohonem. Šoupátka jsou uzavírána pomocí klínu, a to ve směru kolmém k ose 

průtoku média. Jedná se tedy o uzavírací armatury, které mají pouze dvě funkční polohy, a 

to otevřeno nebo uzavřeno. Klíny jsou buď pevné nebo pružné. Pružné se používají u 

armatur, u kterých velice záleží na jejich těsnosti. Pevné totiž nedosahují takové těsnosti 

jako pružné, zato jsou jednodušší na výrobu. Médium v šoupátku může proudit oběma 

směry, ale nesmí obsahovat abrazivní látky a jiné nečistoty, které by zhoršily těsnění 

uzavřené armatury. Šoupátka se konstruují pro velké světlosti a vynikají malým ztrátovým 

součinitelem. [2] 
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Šoupátka se dají podle konstrukce rozdělit na: 

• šoupátka s nestoupajícím vřetenem (uvnitř klínu je uložena neotáčivá matice) 

• šoupátka se stoupajícím vřetenem (matice je uložená ve třmenu) 

2.3 Popis měřeného šoupátka 

Kovaná šoupátka typu A42 jsou určena především pro potrubní systémy jaderných 

elektráren. A to především pro elektrárny s reaktory typu VVER nebo RBMK. Armatury pro 

jaderné elektrárny jsou konstruovány ve dvou základních materiálových provedeních, a to 

z uhlíkové oceli 12 020 nebo z nerezové oceli 08Ch18N10T, které splňují příslušné 

technické normy. V závislosti na použitém materiálu může v armatuře proudit radioaktivní 

voda, vodní pára, plyn nebo jiné provozní médium, a to zejména v primárních, 

sekundárních nebo pomocných okruzích jaderných elektráren a chemických provozů. 

Podle výše uvedených kritérií pro rozdělení armatur a šoupátek, je možné kované 

šoupátko A42 zařadit do skupiny lineárních armatur, jelikož pohyb při uzavírání klínu je 

lineární. Dále je možné říct, že se jedná o uzavírací armaturu. Podle posledního kritéria 

rozdělení je možné určit, že se jedná o šoupátko se stoupajícím vřetenem, jelikož je matice 

uložena ve třmenu. 

Podstatným požadavkem u armatur je jistota jejich uzavření. Tím je myšleno to, že 

z bezpečnostních důvodů musí být u některých armatur naprostá jistota jejich dokonalého 

uzavření. To se dá zajistit nejčastěji ovládáním pomocí ručního kola, elektropohonem nebo 

převodovkou a dálkovým ovládáním. Jestliže je použit pohon s dálkovým ovládáním, je 

požadována informace o uzavření armatury. Tato informace se zajišťuje buď snímači 

(koncový nebo pohybový) nebo v závažných případech je vyžadována kontrola vizuální, 

pomocí pověřeného pracovníka. Elektropohony musí být vybaveny také ručním pohonem, 

pro případ poruchy elektromotoru. Při výpadku elektrické energie nesmí uzavírací klín 

měnit svou polohu. Na Obr. 1 lze vidět měřené šoupátko A42. 
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Obr. 1 Měřené šoupátko A42 

2.4 Sestava měřeného šoupátka 

Na Obr. 2 je možné vidět sestavu měřeného šoupátka A42. Toto šoupátko se skládá 

z těchto hlavních částí části: 

1 Těleso  

2 Víko  

3 Klín  

4 Vřeteno  

5 Ruční kolo  

6 Elektro pohon 

7 Třmen 

Charakteristické rozměry šoupátka: 

L = 1054 mm 
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V2 = 1350 mm 

øD3 = 430 mm 
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Obr. 2 Šoupátko A42 
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2.5 Seizmická odolnost 

Šoupátka používaná v rizikových provozech musí být seizmicky odolná, proto je 

požadována odolnost I. seizmické kategorie odolnosti dle NP-031-01. To znamená, že si 

musí zachovat svou pevnost, provozuschopnost a hermetičnost i po dobu a po dokončení 

takových dynamických účinků jako je zemětřesení, účinky pádu letadla nebo účinky 

vzdušných vírů. 

Při vyhodnocení seizmické odolnosti je nezbytné začít určením vlastních frekvencí 

šoupátka. Dle doporučení by měla být první vlastní frekvence větší než 33 Hz. Seizmická 

odolnost se poté zjišťuje pomocí výpočtů metodou konečných prvků. Tyto výsledky musí 

být následně ověřeny pomocí měření. Doba provozuschopnosti armatury pro jaderné 

elektrárny musí být taková, jaká je určená doba provozu bloku jaderné elektrárny 

minimálně však 40 let. 

Šoupátka jsou armatury, u kterých je možné provést opravu bez nutnosti jejich vyřazení 

z potrubního systému. Každá armatura má daný režim obnov, který je dán dobou provozu. 

Doba provozu určená do generální opravy je 500 cyklů nebo 12 let, přičemž jeden cyklus 

odpovídá dráze klinu z poloh: zavřeno – otevřeno – zavřeno. [4] 

3. Teoretický rozbor problému 

3.1 Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků je nejčastěji používaná numerická metoda, která slouží 

k analýze a simulaci průběhu deformací, napětí, vlastních frekvencí, proudění, tepla a 

dalších veličin na vytvořeném fyzikálním modelu. Základním principem metody konečných 

prvků je rozdělení tělesa, plochy nebo prutu na konečný počet prvků, které jsou buď 

prostorové, plošné nebo jednodimenzionální. Tyto konečné prvky se nazývají elementy, a 

jsou tvořeny uzly. Primárním výstupem z MKP analýzy jsou deformace, které jsou 

vypočteny pro jednotlivé uzly. Díky této metodě se dají problémy řešit jednodušší a rychlejší 

formou než u analytických metod a s dostatečnou přesností výpočtu.  

V praxi se na vymodelované geometrii vytvoří síť, která se nejdříve vygeneruje 

automaticky a následně podle potřeb výpočtu upraví. Následně se zadají materiálové 

parametry jednotlivých součástí. Poté je zapotřebí správné nastavení okrajových 

podmínek. Ty se musí nastavit co nejlépe, aby co nejpřesněji popisovaly skutečnost. Pokud 
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se těleso skládá z více součástí, je zapotřebí nastavit kontakty mezi jednotlivými součástmi. 

Posledním krokem je již samotné spuštění výpočtu, který provádí software. Po získání 

výsledků analýzy je důležitá jejich interpretace. Výsledky musí být interpretovány správně, 

k tomu je důležitý cit výpočtáře a hlavně znalost dané problematiky. 

3.2 Modální zkouška 

Modální zkouška je proces, při kterém je cílem získat matematický model dynamického 

chování testované součásti nebo struktury a to tzv. modální model. [1] 

Modální model se skládá ze tří modálních parametrů, a to vlastní frekvence, vlastního 

tvaru a tlumení. Při identifikaci modálních parametrů kovaného šoupátka A42 však nebylo 

zjišťováno tlumení. Tyto parametry je možné zjistit pomocí dvou přístupů. Buď pomocí 

modální zkoušky nebo modální analýzou pomocí metody konečných prvků. 

3.2.1 Výběr vhodné metody měření 

Při výběru metody měření bylo bráno v úvahu více parametrů. A to složitost dané 

metody, což zahrnuje přípravu měřeného modelu a zajištění okrajových podmínek (uložení 

šoupátka), ale také softwarové a hardwarové nároky na měřící techniku. Ze všeho nejdříve 

bylo důležité rozhodnout, jakou metodou strukturu vybudit. K vybuzení měřené soustavy 

je ve většině případů využíván buď dynamický budič vibrací, nebo impulsní buzení.  

Největší výhoda při buzení pomocí dynamického budiče je v možnosti nezávisle měnit 

frekvenci a amplitudu buzení. Dále se mezi výhody dynamického buzení řadí možnost 

měření s větším frekvenčním rozlišením, což vede k lepší identifikaci amplitudových špiček 

vázaných módů. Mezi nevýhody buzení pomocí dynamického budiče patří náročnější 

příprava uložení dynamického budiče. [1] 

Při impulsním buzení je největší výhodou jednoduchost měření a s tím spojená 

jednoduchost přípravy, která zabere jen pár minut. Mezi další výhody impulsního buzení 

patří pořizovací cena rázového kladívka, která je oproti dynamickému budiči výrazně menší. 

Nicméně využití metody impulsního buzení je podmíněno aplikací váhových funkcí na 

vstupní a výstupní signál. Také regulace frekvenčního pásma buzení je omezená. 

Pro měření dynamického chování bývají využívány tři základní metody. První z nich a 

zároveň nejjednodušší a nejrychlejší je metoda SISO (Single Input Single Output). Při této 
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metodě je na vstup měřící soustavy připojeno rázové kladívko se snímačem síly pro 

vybuzení dané soustavy v referenčním bodě. K výstupu je připojen jednoosý snímač 

zrychlení, který se umisťuje do měřících bodů.  

Druhou používanou metodou je metoda SIMO (Single Input Multiple Output). Tato 

metoda využívá rovněž na vstupu připojené rázové kladívko, kterým je struktura buzena 

v referenčním bodě. Na rozdíl od metody SISO, může být na výstupu umístěno více 

snímačů, jediným omezením je počet kanálu analyzátoru. V našem případě byl využit tříosý 

snímač zrychlení, jelikož analyzátor umožňuje měření pouze na čtyřech kanálech. Tímto 

způsobem je měřen jeden sloupec matice sloupec matice přenosových funkcí, avšak pro tři 

stupně volnosti. Výhodou této metody je zachycení frekvenční odezvové funkce ve třech 

stupních volnosti to znamená v ose x, y, z v jednom měřícím bodě. Principiálně se jedná o 

stejnou metodu, jakou je metoda SISO. 

Třetí metodou pro měření dynamického chování struktury je metoda MIMO (Multiple 

Input Multiple Outpul). Tato metoda má na vstupu umístěno více dynamických budičů a 

snímače zrychlení na výstupu ve všech bodech měření. Tato metoda se používá především 

u velkých a složitých struktur, které je složité vybudit celé pouze v jednom místě jako jsou 

například letadla nebo automobily.  

Z těchto třech metod se pro měření modálních parametrů armatury nejvíce hodí 

metoda SIMO. Armatura byla tedy buzena rázovým kladívkem, díky kterému byla měřená 

struktura vybuzena tak, aby bylo možné provést měření vlastních tvarů a vlastních frekvencí 

armatury. 

3.2.2 Aplikace modálních zkoušek 

Modální zkoušky jsou využívány v různých oblastech průmyslu z různých důvodů. 

Nejčastěji se však používají pro srovnání experimentálně získaných dat s daty z MKP 

výpočtu a následná optimalizace teoretického modelu tak, aby se lépe shodoval 

s hodnotami získanými experimentálně. Dále se využívají ke zjištění modálních parametrů 

bez srovnání s matematickým modelem. Naměřených modálních parametrů se poté 

využívá např. ve vibrační diagnostice, kde se zjišťuje, zda nejsou nadměrné vibrace stroje 

způsobeny rezonancí. [1] 
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Méně často se experimentální modální analýza využívá k získání matematického 

modelu součásti k tomu, aby mohla být následně zařazena do složitějšího celku. Dále ji je 

možné také využít pro odhad velikosti skutečné budící síly, pomocí srovnání odezvových 

parametrů získaných modální zkouškou s parametry, které byly vypočteny pomocí 

matematického přístupu. [1] 

3.3 Matematické modely pro popis struktury 

Již v předchozí kapitole bylo zmíněno, že cílem modální analýzy je získat matematický 

model dynamického chování zkoumané součásti nebo struktury. K tomuto popisu slouží tři 

základní matematické modely. 

3.3.1 Fyzikální model 

Součást nebo struktura je popsána pohybovými rovnicemi mechanické soustavy. Pro 

popis soustavy je nutné znát její základní parametry. A to hmotnostní charakteristiky (m, 

Ip), tuhost soustavy k a také tlumení jejich členů b.  Tyto parametry jsou zapsány v maticích 

o velikosti NxN, přičemž N je počet stupňů volnosti soustavy. Fyzikální model se využívá při 

teoretické modální analýze a je popsán pomocí pohybové rovnice (2.1). Na Obr. 3 je možné 

vidět zjednodušené schéma fyzikálního modelu. 

[𝑀] ∙ {�̈�} + [𝐵] ∙ {�̇�} + [𝐾] ∙ {𝑥} = {𝑓𝑣}      

 (2.1) 

kde: 

[M] – matice hmotnosti 

[B] – matice tlumení 

[K] – matice tuhosti 

{x} – vektor posunutí 

{fv} – vektor zatížení 
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Obr. 3 Zjednodušené schéma fyzikálního modelu  

3.3.2 Odezvový model 

Odezvový model je získán pomocí modální zkoušky provedené na zkoumané součásti 

nebo struktuře. Odezvový model je charakterizován maticí frekvenčních odezvových funkcí 

[H](ω), prvek matice je definován jako poměr výstupního signálu (odezva, pohyb) k 

vstupnímu signálu (buzení, síla). 

Na výstupu lze měřit výchylku, rychlost nebo zrychlení, podle měřené veličiny je pak 

přenosová funkce označována dle tab. 1. [1] 

Výstupní parametr Frekvenční odezvová funkce 

výchylka Y receptance 𝛼(𝜔) =
𝑋

𝐹
 

rychlost V pohyblivost 𝑌(𝜔) =
𝑉

𝐹
 

zrychlení A akcelerance𝐴(𝜔) =
𝐴

𝐹
 

Tab. 1 Typy frekvenčních odezvových funkcí 

Přesná matematická definice jednoho prvku matice frekvenční odezvové funkce, jenž 

reprezentuje poměr harmonické odezvy naměřené v místě j a harmonického buzení v místě 

k, získaný pomocí měření výchylky lze vyjádřit pomoci rovnice (2.2). 

𝑌(𝜔)𝑗𝑘 =
�̇�𝑗

𝐹𝑘
         (2.2) 

Díky tomu, že matice frekvenčních odezvových funkcí je symetrická, není nutné změřit 

všechny prvky matice, ale musí obsahovat pouze jeden řádek nebo jeden sloupec matice 

pohyblivosti. Při měření na reálné součásti nebo struktuře to znamená, že se odezva měří 



20 
 

jen v jednom bodě a buzení probíhá ve všech ostatních bodech nebo se součást budí jen 

v jednom bodě a měření probíhá v ostatních bodech. Při buzení v jenom bodě se měří jeden 

sloupec matice. Při buzení ve více bodech a snímání odezvy v jednom bodě se měří jeden 

řádek matice. 

Z řešení pohybové rovnice vynuceného kmitání s tlumením je možné získat prvek 

matice odezvových funkcí, která má tvar [1]: 

𝛼𝑗𝑘(𝜔) = ∑
Φ𝑗
𝑟∙Φ𝑘

𝑟

λ𝑟
2−𝜔2

𝑁
𝑟=1          (2.3) 

kde: 

Φj
r – j-tý prvek r-tého vektoru vlastních tvarů {Φ}, tj. relativní výchylka v j-tém bodě pří 

kmitání na r-tém tvaru 

λr – vlastní číslo r-tého módu (vlastní frekvence + modální tlumení) 

N – počet módů 

4. Experimentální modální zkouška šoupátka A42 

Experimentální modální analýza kovaného šoupátka A42 byla provedena za účelem 

získání vlastních tvarů a vlastních frekvencí. Hledány byly jak vlastní tvary a vlastní 

frekvence celého šoupátka, tak pouze klínu, který slouží k uzavírání šoupátka. Získané 

vlastní frekvence a vlastní tvary byly dále využity pro srovnání s vlastními frekvencemi a 

vlastními tvary vypočtenými pomocí metody konečných prvků. Jednou z hlavních priorit 

experimentální modální analýzy bylo získat dostatečně přesné výsledky vzhledem 

k jednoduchosti použitého modelu. Popis modální zkoušky je rozdělen do podkapitol, které 

jsou řazeny podle toho, jak zkouška proběhla.  

4.1 Příprava zkoušky 

Experiment byl proveden na kovaném šoupátku o světlosti DN 200, jehož hmotnost je 

dle MKP modelu 565,8 kg. Měření probíhala ve dvou fázích. Při první fázi byla armatura 

změřena v rozsahu do 200 Hz. Při druhé fázi bylo provedeno měření v rozsahu do 400 Hz, a 

také měření samostatného klínu. 
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4.1.1 Tvorba modelu 

Geometrický model pro měření modálních parametrů byl vytvořen pomocí programu 

LabShop. Při tvorbě modelu je důležité vytvořit model dostatečně přesný na to, aby na něm 

mohly být zachyceny všechny hledané módy. Jako první bylo vymodelováno těleso 

armatury, víko a třmen. Dále byl domodelován klín, který slouží k uzavírání armatury. 

V modelu nebyl uvažován elektropohon, který byl pro potřebu měření z šoupátka 

odstraněn. Jako druhý model byl vymodelován pouze klín, který byl poté měřen 

samostatně, pro lepší zachycení jeho modálních parametrů. Jak u klínu, tak i u horního 

tělesa byl předpoklad, že budou naměřeny první torzní a první ohybové frekvence.  

Model celého šoupátka byl vytvořen ze 34 bodů, přičemž měření probíhalo v 33 

bodech, jelikož bod č. 13 na modelu šoupátka nebyl v reálu dostupný. Vzhledem k metodě 

měření a očekávaným vlastním tvarům stačil pro jejich zachycení takto jednoduchý model. 

Zjednodušený model přispěl rovněž ke zkrácení času měření, přičemž výsledné frekvence 

zůstanou stejné.  Výsledná model šoupátka lze vidět na Obr. 4.  

 

Obr. 4 Model šoupátka 
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Dále byl vymodelován klín, který je tvořen devíti body a ve všech těchto bodech bylo 

provedeno měření. Klín byl vymodelován z toho důvodu, aby bylo možné zachytit 

samostatně vlastní frekvence a vlastní tvary klínu. Geometrický model klínu je možné 

vidět na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Model klínu 

4.1.2 Popis uložení armatury 

Ideální uložení pro měření modálních parametrů armatury by bylo uložení volné, to 

znamená, že by armatura byla volně zavěšena v prostoru tak, aby zavěšení 

neovlivňovalo její vlastní frekvence. Tento typ uložení nebyl z bezpečnostních důvodů 

možný, proto byla armatura uložena na dřevěné paletě. Mezi armaturou a paletou byla 

vložena gumová podložka, která měla zajistit co nejměkčí uložení. Armatura byla také 

nahoře zajištěna textilním popruhem proti pádu. Tento popruh byl však uvolněn tak, 

aby neměl vliv na naměřené hodnoty. Pro to, aby bylo uložení považováno za volné, je 

nutné, aby nejvyšší zjištěná frekvence tuhého módu tělesa neměla větší hodnotu než 

desetinu hodnoty první zjištěné vlastní frekvence. Reálné uložení použité při zkoušce 

je možné vidět na Obr. 6.  



23 
 

 

Obr. 6 Uložení šoupátka 

4.1.3 Schéma měření 

Experimentální měření a následné vyhodnocení modální zkoušky bylo provedeno 

pomocí měřící techniky a softwaru firmy Brüel & Kjær. Pro měření byl použit Pulse LabShop 

V17.1.1 a k vyhodnocení Pulse Reflex V20.0.0. Veškeré vybavení pro měření a jeho 

vyhodnocení bylo zapůjčeno z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Schéma 

měření je možné vidět na Obr. 7 a seznam použité techniky v Tab. 2. 
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Obr. 7 Schéma měření 

 Měřící technika Typ Specifikace / výrobní číslo 

1 Notebook FujitsuSiemens    

2 Analyzátor Pulse Type 3109 
4/2 kanálový FFT analyzátor 

SN 2348762 

3 Nábojový předzesilovač BK 2647 A 
Převod 1pC na 1mV 

SN 2347603 

4 Modální kladívko Dytran  

(m = 1,5 kg) 
5802A 

Citlivost 0,25 mV/N 

SN 1551936 

5 Tříosý akcelerometr DeltaTron BK 4524 B 
Citlivost 10mV/ms-2 

SN 32004 

Tab. 2 Měřící technika 

4.2 Provedení zkoušky 

Modální zkouška byla provedena ve dvou fázích. V první fázi bylo provedeno uložení 

armatury a označení měřících bodů. Následně bylo provedeno první měření. V druhé fázi 

již bylo vše pro měření připraveno, takže bylo provedeno druhé měření celé armatury, tak 
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aby byla možná verifikace prvního měření, případně jeho zpřesnění. Ve druhé fázi bylo 

rovněž provedeno měření samostatného klínu. V následujících podkapitolách je popsáno, 

jak probíhala zkouška. 

4.2.1 Nastavení měření 

Zaznamenávaní a zpracování měřených veličin probíhalo v softwaru Pulse LabShop 

V17.1.1. Nejdříve bylo zapotřebí propojit analyzátor, modální kladívko, akcelerometr a 

notebook dle schématu na Obr. 7. Následně bylo nutné vhodně nastavit dynamický rozsah 

pro jednotlivé měřící prvky, viz Obr. 8. 

 

Obr. 8 Nastavení citlivosti měřících prvků 

V dalším kroku byly nastaveny parametry FFT analýzy. Základním faktorem je nastavení 

frekvenčního rozsahu analýzy tak, aby byly zachyceny všechny požadované vlastní 

frekvence. První fáze měření byla provedena v rozsahu do 400 Hz. Pro tento rozsah měření 

bylo nastaveno 800 frekvenčních čar. Ve druhé fázi měření bylo rozhodnuto, že bude 

měření provedeno v rozsahu do 800 Hz, počet frekvenčních čar byl zvýšen na hodnotu 

1600. Pro měření klínu byl nastaven stejný rozsah i počet frekvenčních čar jako pro druhé 

měření. Všechna tři měření byla tedy provedena s rozlišením fr = 0,5 Hz. Tyto parametry 

byly také zvoleny s ohledem na dobu trvání měření t. Je totiž vhodné, aby struktura po 

celou dobu od vybuzení po konec měření vykazovala měřitelnou odezvu. Čas měření se dá 

tedy vypočítat podle vztahu (3.1). 

𝑡 =
1

𝑓𝑟
=

1

0,5
= 2𝑠         (3.1) 

4.2.2 Volba referenčního bodu 

Volba referenčního bodu, ve kterém je při měření soustava vybuzena pomocí rázového 

kladívka je složité, vyžaduje především cit a zkušenost měřícího pracovníka. Referenční bod 

by měl být zvolen s ohledem na tuhost konstrukce, ale také s ohledem na hledané módy. 
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Dále je zapotřebí zvolit referenční bod tak, aby nebyl umístěn v uzlovém bodě některého 

z módů. Toto by mohlo vést k nulové odezvě a nezachycení tohoto módu. Této situaci se 

dá vyhnout, pokud známe vlastní tvary např. z výpočtového modelu.  

Z výše uvedených důvodů byl referenční bod při prvním fázi měření zvolen v bodě 6 a 

buzení probíhalo v ose X. Po zpracování výsledků prvního měření bylo zjištěno, že nejvíce 

kmitá horní část armatury. Z toho důvodu byl při druhém měření přesunut referenční bod 

do bodu 18 a buzení opět probíhalo v ose X. Přesunutím referenčního bodu bylo provedeno 

hlavně kvůli tomu, aby byla lépe vybuzena horní část šoupátka. Referenční body pro obě 

fáze měření je možné vidět na Obr. 9.   

Při měření samotného klínu byl klín buzen v bodě 11 ve směru X. Tento bod připadal 

pro měření jako jediný možný, jelikož se k dalším bodům nedalo s modálním kladívkem 

dostat. Tento bod však není pro měření úplně ideální, protože se nejspíš nachází v uzlovém 

bodu měřeného klínu.  Referenční bod klínu je zobrazen na Obr. 10. 

 

Obr. 9 Referenční body pro buzení armatury 
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Obr. 10 Referenční bod při buzení klínu 

Při měření v referenčním bodě je důležité zkontrolovat správnost tohoto měření. Tato 

kontrola spočívala v kontrole grafu amplitudy FRF, kde musela být mezi každou rezonancí 

antirezonance. Další podmínkou bylo, aby fáze FRF měla rozsah pouze v rozmezí 180° a 

poslední podmínkou bylo, aby imaginarní složky FRF měly stejné znaménko u rezonančních 

špiček. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, naměřená data by byla nekvalitní a z nich 

by poté nešel získat věrohodný výsledek. [1] Všechny tyto podmínky jsou pro buzení v bodě 

11 v ose X splněny, toto měření tedy může být považováno za věrohodné, viz Obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Průběhy v referenčním bodě 
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4.2.3 Průběh měření 

Jak už bylo dříve uvedeno, pro měření struktury šoupátka byla využita metoda SIMO 

(Single Input Multiple Output). Při této metodě bylo na vstup připojeno modální kladívko 

se snímačem síly a nábojový předzesilovač. Tímto kladívkem byla struktura buzena 

v referenčním bodě. Na výstupu byl připojen tříosý akcelerometr, který byl přesouván 

postupně do každého měřícího bodu. Na Obr. 12 je zobrazeno buzení měřené struktury 

pomocí modálního kladívka.  

Obr. 12 Buzení modálním kladívkem 

Měření probíhalo na předem zaznačených měřících bodech šoupátka. Při měření bylo 

důležité správně umístit akcelerometr tak, aby osy souhlasily s modelem v programu 

LabShop. Zde bylo také důležité kontrolovat koherenci, tak aby se průběh její funkce 

v celém frekvenčním rozsahu co nejvíce blížil hodnotě 1. Tato funkce popisuje lineární 

závislost mezi vstupním a výstupním signálem, díky tomu je možné odhalit špatné měření. 

Výhodou této měřící metody bylo, že tříosý snímač zrychlení zachycoval frekvenční 

odezvovou funkci pro tři stupně volnosti (x, y, z) zároveň v jednom měřícím bodě.  
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4.3 Experimentální modální analýza 

V dalším kroku byla naměřená data podrobena experimentální modální analýze. Ta 

proběhla pomocí softwaru Pulse Reflex 20.0.0. Nejdříve byla provedena analýza dat z první 

fáze měření celého šoupátka, na základě toho bylo přistoupeno k dalšímu měření. Poté byla 

zanalyzována data naměřená při druhé fázi měření. První výsledky byly srovnány s druhými 

a následně obohaceny o módy, které nebyly při prvním měření zachyceny. Taktéž byla 

vyhodnocena data z měření samotného klínu. 

Pro identifikaci vlastních frekvencí a vlastních tvarů pomocí softwaru byla nejdříve 

využita funkce SUM. Následně byla provedena kontrola pomocí funkce CMIF. Princip funkce 

SUM a CMIF je popsán níže. 

Funkce SUM (Summation Function) je součtem frekvenčních odezvových funkcí, ze 

všech tří směrů, ve kterých probíhalo měření. Z této součtové FRF jsou poté odečteny 

vlastní frekvence.  Funkce SUM se používá především u struktur, u kterých jsou jednotlivé 

módy dobře odděleny, což není případ tohoto měření. 

Funkce CMIF (Complex Mode Indicator Function) se používá pro lepší oddělení 

jednotlivých módu. Funkce CMIF dokáže identifikovat módy, které leží téměř na stejné 

frekvenci a ostatní funkce by je nedokázaly identifikovat. 

4.3.1 Vyhodnocení prvního měření šoupátka 

První měření kovaného šoupátka bylo provedeno v rozsahu do 400 Hz. Na Obr. 13 je 

možné vidět sumu frekvenčních odezvových funkcí (SUM), který je zobrazena červenou 

barvou. Modrou barvou je zobrazena funkce získaná pomocí funkce CMIF.  
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[Hz] 

Obr. 13 Funkce SUM a CMIF rozsah 400 Hz 

Ve frekvenčním rozsahu do 400 Hz, který byl použit při prvním měření, byly nalezeny 

dva módy armatury. Vlastní frekvence těchto módů mají hodnotu 223 Hz a 228,5 Hz. 

Z průběhu funkce CMIF lze vyčíst, že oba módy jsou vzájemně provázané viz. Obr.12. Tyto 

módy jsou v grafu vyznačeny čárkovanou čarou.  

V oblasti od 0 Hz do 54 Hz bylo nalezeno celkem pět módů tuhého tělesa. Tyto vlastní 

frekvence a tvary jsou zřetelně odděleny od deformačních módů šoupátka. Pro uznání 

toho, že je dané uložení volné, je potřeba splnit podmínku, aby nejvyšší frekvence tuhého 

módu tělesa nebyla větší než desetina první naměřené vlastní frekvence tělesa. Tato 

podmínka nebyla splněna, jelikož nejvyšší vlastní frekvence tuhého módu má hodnotu 54 

Hz a první naměřená vlastní deformační frekvence šoupátka je 223 Hz. Dokonalejší uložení 

by bylo možné zajistit pomocí dokonalejšího uložení. 

4.3.2 Vyhodnocení druhého měření šoupátka 

Druhé měření bylo provedeno v rozsahu do 800 Hz. Z grafu na Obr. 14 je možné vyčíst, 

že byla nalezena první vlastní frekvence o hodnotě 223 Hz a druhá vlastní frekvence, která 

má hodnotu 228,5 Hz. Tímto se potvrdila správnost prvního měření. U druhého měření však 

byly nalezeny také třetí a čtvrtá vlastní frekvence, které májí hodnotu 580,5 Hz a 721 Hz. 

Tyto vlastní frekvence mají větší hodnotu než 400 Hz, tudíž nemohly být při prvním měření 

snímači zachyceny. 
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Obr. 14 Funkce SUM a CMIF rozsah 800 Hz 

4.3.3 Vyhodnocení měření klínu 

Měření klínu bylo provedeno v rozsahu do frekvence 800 Hz. Nastavení měření tedy 

nebylo oproti druhému měření změněno. Z grafu frekvenční odezvové funkce na Obr. 15 

lze však vyčíst, že nebyla zachycena ani jedna použitelná vlastní frekvence klínu. Toto mohlo 

být způsobeno tím, že byl referenční bod umístěn v uzlovém bodě klínu. Tím pádem 

nemohly být zachyceny dané módy. Vzhledem k tomu, jak je armatura složitá, to však bylo 

jediné možné místo pro umístění referenčního bodu pro buzení.  

Obr. 15 Funkce SUM a CMIF rozsah 800 Hz 
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4.3.4 Zobrazení jednotlivých módů 

V Tab. 4 jsou uvedeny jednotlivé vlastní frekvence, které byly získány pří prvním a 

druhém měření. 

Vlastní frekvence První měření 

Bod 6, směr +X 

Druhé měření 

bod 18, směr +X 

1. 223 Hz 223 Hz 

2. 228,5 Hz 228,5 Hz 

3. - 580,5 Hz 

4. - 721 Hz 

 

Tab. 4 Naměřené vlastní frekvence 

Pro vykreslení vlastních tvarů bylo zvoleno druhé měření, kdy byl referenční bod 

umístěn v bodě 18 ve směru +X. Toto měření bylo zvoleno pro vykreslení z důvodu 

zachycení všech čtyřech vlastních frekvencí.  

Na Obr. 16 je možné vidět první naměřený vlastní tvar šoupátka, jehož frekvence je 

223 Hz. Jedná se o ohyb třmenu v rovině os X a Z, přičemž se lehce natáčí těleso armatury 

kolem osy Y. 

Obr. 16 První vlastní tvar 223 Hz 
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Na Obr. 17 je možné vidět druhý naměřený vlastní tvar šoupátka, jehož frekvence je 

228,5 Hz. Jedná se o ohyb třmenu v rovině os Y a Z. 

Obr. 17 Druhý vlastní tvar 228,5 Hz 

Na Obr. 18 je možné vidět třetí naměřený vlastní tvar kovaného šoupátka, jehož 

frekvence je 580,5 Hz. Jedná se o torzi třmenu, který se natáčí okolo osy Z.  

Obr. 18 Třetí vlastní tvar 580,5 Hz 
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Na Obr. 19 je možné vidět čtvrtý naměřené vlastní tvar šoupátka, jehož frekvence je 

721 Hz. Jedná se o ohyb tělesa v rovině os Y a Z.  

Obr. 19 Čtvrtý vlastní tvar 721 Hz 

4.4 Zhodnocení modální analýzy 

Cílem experimentální modální analýzy bylo získat vlastní tvary a vlastní frekvence 

kovaného šoupátka A42. I přes to, že měřená struktura byla složitá, byla naměřena 

potřebná data. Jejich zpracováním v programu Pulse Reflex byly nalezeny čtyři vlastní 

frekvence a jím odpovídající vlastní tvary. Celkem byla na šoupátku provedena tři měření, 

přičemž dvě byla provedena na celé struktuře a jedno pouze na klínu. Při měření klínu se 

nepodařilo vybudit ani jeden mód klínu. To bylo nejspíše způsobeno umístěním 

referenčního bodu v uzlovém bodě, protože jiný bod klínu nepřipadal pro buzení v úvahu. 

Klín nebyl vybuzen ani při jednom měření celé armatury. 

Pro každé měření celého šoupátka byl zvolen jiný referenční bod. Naměřená data tak 

mohla být použita k porovnání obou měření. Změna referenčního bodu měla také další 

význam. Jelikož bylo po první fázi měření zjištěno, že nejvíce kmitá třmen šoupátka, byl 

referenční bod přesunut do bodu 18, tak aby byly vlastní frekvence třmenu co nejlépe 

vybuditelné. Šoupátko bylo buzeno pomocí rázového kladívka a jeho odezva byla snímána 

pomocí tříosého snímače zrychlení. Pro měření byla vybrána metoda SIMO, která se nejvíce 

hodila pro tuto soustavu. Vlastní frekvence vyhodnocené pomocí experimentální modální 

analýzy jsou tyto: 
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Ohyb třmenu v rovině XZ:  223 Hz 

Ohyb třmenu v rovině YZ  228,5 Hz 

Torze třmenu okolo osy Z  580,5 Hz 

Ohyb tělesa v rovině YZ   721 Hz 

Z naměřených dat vyplývá, že první tři naměřené vlastní tvary jsou tvary třmenu a 

čtvrtý tvar je tvar tělesa. Nejdůležitější je však vždy nejnižší naměřená frekvence, jelikož je 

v provozu následně nejjednodušeji vybuditelná. První naměřená vlastní frekvence má 

hodnotu 223 Hz, což značně přesahuje nejnižší doporučenou hodnotu, která je 33 Hz. Při 

měření se nepodařilo zachytit ani jeden vlastní tvar klínu, u kterého byl po provedení 

modální analýzy pomocí MKP předpoklad toho, že by mohly být naměřeny hodnoty okolo 

50 Hz.  

5. Modální analýza pomocí MKP 

5.1 Materiálové vlastnosti použitých materiálů 

Materiál Ocel 12 020 Grafit Structural steel 

Modul pružnosti 

v tahu E [MPa] 
200 000 12 000 200 000 

Poissonovo číslo        

µ [-] 
0,3 0,2 0,3 

Hustota                            

ρ [kg/m3] 
7 700 1 500 7 850 

 

Tab. 5 Materiálové vlastnosti 

5.2 Úprava geometrie 

Geometrický model šoupátka A42 byla převzata z firmy Arako spol. s r. o.. Proto, aby 

mohla být geometrie kvalitně vysíťovaná, bylo zapotřebí ji upravit.  
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Nejdříve bylo zapotřebí na geometrickém modelu odebrat zaoblení a hrany, které 

neovlivní vlastní frekvence soustavy a jejich odebráním se urychlí výpočet. Už v převzaté 

geometrii byly upraveny matice tak, že z šestihranného tvaru byly vymodelovány matice, 

které mají tvar válce. Tato úprava neovlivní výpočet, ale výrazně usnadní síťování matice a 

zkrátí výpočetní čas. Celou upravenou geometrii je možné vidět na Obr. 20. 

Obr. 20 Upravený geometrický model 
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Dále byly v geometrickém modelu vytvořeny skupiny součástí, které jsou spolu pevně 

spojeny a chovají se jako jedno těleso. Tyto tzv. party byly vytvořeny celkem 4. První 

obsahuje matice a šrouby, kterými je víko přitlačeno k tělesu. Tento part je možné vidět na 

Obr. 21. Užití této metody urychlí výpočet oproti běžnému použití kontaktů. 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Part 1 

Další part tvořily šrouby a matice, které přitlačují třmen k víku s víkem. Poté byl další 

part vytvořen z ocelových a grafitových těsnění vřetena. Poslední part byl vytvořen 

z třmenu, matice a ložisek v něm uložených, které umožňují otáčení vřetenové matice. 

Tento part lze vidět na Obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Part 4 
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5.3 Tvorba sítě 

V dalším kroku bylo zapotřebí vytvořit konečno prvkovou síť. Tvorba kvalitní sítě je 

důležitá vzhledem k dalším výsledkům analýzy. Čím lepší je vytvořená síť, tím přesnější jsou 

poté výsledky analýzy. Tvorba sítě probíhala v modulu Mechanical programu Ansys 

Workbench 15.0. 

Důležitým faktorem při tvorbě sítě je volba typu a velikost jednotlivých elementů. Tato 

volba není zadána pomocí žádných kritérii, ale je o zkušenostech a citu každého výpočtáře. 

V programu Workbench existuje také volba pro automaticky vytvořenou síť, tato síť je však 

ve většině případů nekvalitní a je zapotřebí ji pomocí dalších nástrojů zkvalitnit.  

Velikost a tvar elementu však není jediným parametrem elementu, který rozhoduje o 

kvalitě výsledků. Důležitým faktorem je počet uzlů na elementu, protože elementy si mezi 

sebou předávají informace pomocí uzlů, proto jejich počet ovlivňuje kvalitu výsledků. Uzly 

jsou umístěny buď jen ve vrcholech prvku, nebo také existují prvky, které mají na hranách 

meziuzly. Při použití meziuzlů je však výpočet náročnější na výpočetní čas a také výsledkový 

soubor je větší než při použití „obyčejných“ elementů. 

Pro tento případ sítě byly použity prvky typu Solid 186 a Solid 187. Jedná se o šestistěn 

a čtyřstěn s meziuzly. Element Solid 186 je tvořen dvaceti uzly a Solid 187 deseti uzly. Oba 

tyto elementy je možné vidět na Obr. 23. 

Obr. 23 Použité elementy 

Na tvorbu sítě bylo použito 842101 uzlů a 241964 elementů. Síť je tvořena prvky o délce 

hrany 10, 8 a 5 mm. Tato velikost sítě byla nastavena pomocí funkce Body Sizing. Dále byla 

na geometrii uplatněna Hex Dominant, která zajišťuje to, že tělesa, která se dají vysíťovat 
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pomocí šestistěnů jsou jimi vysíťována a zbylá tělesa, u kterých to není možné, jsou 

vysíťovana pomocí čtyřstěnů. Celé vysíťované šoupátko je možné vidět na Obr. 24. 

Obr. 24 Vysíťované šoupátko 

Dále bylo také využito mapované sítě, která zajistí, že elementy na povrchu jsou 

rovnoměrně rozmístěny. Tato funkce byla využita pro šrouby, které přidržují víko s tělesem 

a také u šroubu, kterými je spojen třmen s víkem. Funkce pro mapovanou síť byla na šrouby 

zadána z toho důvodu, že následně byla použita funkce pro předepnutí šroubů, u které je 

nutné mít kvalitní síť na povrchu tělesa, tak aby došlo ke správnému předepnutí. 

Mapovanou síť vytvořenou na šroubech je možné vidět na Obr. 25. 
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Obr. 25 Mapovaná síť 

5.4 Kontakty  

Celá sestava šoupátka se skládá z mnoha součástí, kterým je zapotřebí předepsat 

vzájemné kontaktní vazby. Ve skutečnosti jsou téměř všechny kontaktní plochy třecí, avšak 

v našem případě je zapotřebí zjednodušit úlohu a nahradit některé třecí kontakty pomocí 

kontaktů spojovacích. Kontakty mezi těsněním a víkem lze vidět na Obr. 26. Tyto kontakty 

se vyskytuji například mezi grafitovými těsnícími kroužky a víkem. Rovněž byly využity třecí 

kontakty, a to například mezi vřetenem a těsnícími kroužky. Koeficient smykového tření pro 

materiál ocel – ocel mazaný povrch je 0,1 [5]. Stejnou hodnotu má tento koeficient pro styk 

materiálu ocel – grafit.  
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Obr. 26 Spojovací kontakty 

Jak už bylo v předchozí kapitole zabývající se geometrií zmíněno, bylo pro snadnější 

výpočet zavedeno zjednodušení, že každý šroubový spoj je ve výpočtu brán pouze jako 

jedna součást. To znamená, že libovolný šroub je s příslušnou maticí pevně spojen v jeden 

prvek sestavy i bez použití kontaktních nastavení.  

Posledním typem kontaktu, který byl na šoupátku použit je kontakt, jenž zajištuje styk 

mezi tělesy bez tření. Tento kontakt byl použit mezi vřetenovou maticí a ložisky, tak aby se 

mohla matice otáčet. Zobrazení kontaktu mezi vřetenovou maticí a ložisky je možné vidět 

na Obr. 27. 

Celkem bylo tedy použito 64 kontaktů. Z toho padesát tři spojovacích, osm kontaktů 

třecích a tři kontakty bez tření.  
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Obr. 27 Kontakt mezi ložisky a vřetenovou maticí 

5.5 Okrajové podmínky 

Vzhledem k tomu, že pro výpočet vlastních frekvencí je uvažováno volné uložení, nebyl 

pomocí okrajových podmínek omezen posuv šoupátka v žádném směru. Ale přece jenom 

byly použity okrajové podmínky. A to předpětí na šroubech M27, které slouží ke spojení 

víka a tělesa a také na šroubech M16, které jsou použity ke spojení třmenu a víka. Na šrouby 

M27 byla aplikována síla 72 572 N a na šrouby M16 síla 11 169 N. Obě tyto hodnoty byly 

zadány firmou ARAKO a stejnými hodnotami byly předepnuty šrouby při měření reálného 

modelu pomocí experimentální modální analýzy. 

Předpětí bylo na tyto šrouby zadáno, protože výrazně ovlivňuje tuhost armatury, a tedy 

i vlastní frekvence. Na šoupátku se nacházejí ještě dva šrouby M16, které slouží k přitlačení 

těsnění. Ty však nebyly předepnuty, protože mají minimální vliv na vypočtené vlastní 

frekvence. Zadané okrajové podmínky je možné vidět na Obr. 28. 
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Obr. 28 Okrajové podmínky 

5.6 Pevnostní analýza 

Proto, aby mohla být provedena modální analýzy, bylo nejdříve zapotřebí provést 

analýzu pevnostní. Při pevnostní analýze byly spočteny deformace, způsobené předpětím 

šroubů. Z těchto deformací bylo následně dopočteno redukované napětí pomocí metody 

von Mises. Vypočtené výsledky byly poté načteny do modální analýzy.  

Na Obr. 29 je možné vidět výsledky posunutí. Největší posunutí dosahuje hodnoty 

0,17 mm. Tato hodnota se nachází na šroubech, což je způsobeno předpětím, které je na 

šrouby aplikováno. 
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Obr. 29 Deformace šoupátka 

Na Obr. 30 je možné vidět napětí, které vznikne na šoupátku vlivem předpětí na 

šroubech. To se pohybuje okolo 270 MPa. 

 

Obr. 30 Napětí na šoupátku (von Mises) 
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5.7 Modální analýza 

Pomocí modální analýzy v softwaru Ansys Workbench bylo zjištěno prvních devět 

vlastních frekvencí a tvarů. Uložení šoupátka bylo uvažováno jako volné. Jedinou okrajovou 

podmínkou nastavenou při výpočtu vlastních frekvencí bylo předpětí šroubů. Tato okrajová 

podmínka byla zadána pomocí výsledků z předchozí pevnostní analýzy. V Tab. 6 je vypsáno 

všech devět vypočtených vlastních frekvencí šoupátka a popsány jednotlivé vlastní tvary.  

Vlastní frekvence Vypočtená hodnota Popis tvaru 

1. 46,7 Hz Ohyb klínu v rovině YZ 

2. 47,9 Hz Ohyb klínu v rovině XY 

3. 188 Hz Torze klínu kolem osy Y 

4. 230,4 Hz Ohyb třmenu v rovině YZ 

5. 232,2 Hz Ohyb třmenu v rovině XY 

6. 479,1 Hz Ohyb klínu a vřetene v rovině YZ 

7. 545,5 Hz Ohyb klínu a vřetene v rovině XY 

8. 566 Hz Torze třmenu kolem osy Y 

9. 678,6 Hz Ohyb přírub v rovině XY 

 

Tab. 6 Vypočtené vlastní frekvence 

Obr. 31 První vlastní tvar (46,7 Hz)   Obr. 32 Druhý vlastní tvar (47,9 Hz) 
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Obr. 33 Třetí vlastní tvar (188Hz) 

Obr. 34 Čtvrtý vlastní tvar (230,4 Hz)  Obr. 35 Pátý vlastní tvar (232,2 Hz) 
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Obr. 36 Šestý vlastní tvar (479,1 Hz)  Obr. 37 Sedmý vlastní tvar (544,5 Hz) 

 

Obr. 38 Osmý vlastní tvar (566 Hz) 
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Obr. 39 Devátý vlastní tvar (678,6 Hz) 

5.8 Zhodnocení modální analýzy pomocí MKP 

Cílem výpočtu pomocí metody konečných prvků bylo získat vlastní tvary a vlastní 

frekvence šoupátka A42. Nejdříve však bylo zapotřebí upravit geometrii šoupátka tak, aby 

byla vhodná k výpočtu. Následně byla vytvořená konečno prvková síť, která byla tvořena 

především šestistěnnými prvky.  

Jelikož se jednalo o složitou geometrii, bylo zapotřebí správně nastavit kontakty mezi 

jednotlivými tělesy. K tomuto účelu byly použity tři druhy kontaktů. Spojovací, který zajistí 

pevné spojení mezi tělesy, dále kontakt třecí, který je využíván tehdy, když se tělesa mohou 

vůči sobě pohybovat, ale vzniká mezi nimi smykové tření. A poslední, který byl využit je 

kontakt bez tření, ten se využívá u styku těles, kde je součinitel smykového tření roven 

téměř nule. 

Nakonec bylo potřeba nastavit okrajové podmínky tak, aby výpočet odpovídal reálným 

podmínkám. To bylo zajištěno okrajovou podmínkou pro předepnutí šroubů, které byly 

předepnuty stejnou silou, jako u reálného šoupátka. Poté již byla vypočtena pevnostní 

analýza, jejíž výsledky byly použity pro následnou modální analýzu. Pomocí té bylo zjištěno 

celkem devět prvních vlastních frekvencí a tvarů. 
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Z vypočtených dat vyplývá, že první tři naměřené módy jsou módy klínu, kdy klín kmitá 

postupně v obou rovinách a následně se otáčí kolem osy Y. Dále byly zaznamenány vlastní 

tvary třmenu, kdy třmen podobně jako klín nejdříve kmitá ve dvou rovinách a následně se 

při vyšší frekvenci otáčí kolem osy Y. Rovněž byly vypočteny dva vlastní tvary klínu a 

vřetena, a jeden vlastní tvar tělesa šoupátka.  

Nejdůležitější je vždy nejnižší vypočtená vlastní frekvence, protože je v pracovním 

prostředí nejsnáze vybuditelná. První vlastní frekvence má hodnotu 46,7 Hz. Tuto vlastní 

frekvenci je potřeba srovnat s hodnotou, která je doporučená, a to s hodnotou 33 Hz. Zde 

je vidět, že vypočtená hodnota je větší než doporučená hodnota, což znamená, že šoupátko 

vyhovuje. 

6. Srovnání výsledků 

V následující kapitole budou srovnány vlastní frekvence a vlastní tvary, které byly 

zjištěny měřením a výpočtem pomocí metody konečných prvků.  

6.1 Srovnání vlastních frekvencí 

V Tab. 7 jsou srovnány naměřené hodnoty a hodnoty vypočtené. Z porovnání je možné 

vyčíst, že pomocí měření nebyly zjištěny první tři vlastní frekvence a rovněž vlastní 

frekvence šestá a sedmá. Tyto vlastní frekvence jsou frekvencemi klínu, u kterého se 

pomocí měření nepodařilo nic nalézt.  

Vlastní frekvence Naměřená 

hodnota 

Vypočtená hodnota Odchylka 

1. -  46,7 Hz - 

2. - 47,9 Hz - 

3. - 188 Hz - 

4. 223 Hz 230,4 Hz 7,4 Hz 

5. 228,5 Hz 232,2 Hz 3,7 Hz 

6. - 479,1 Hz - 

7. - 544,5 Hz - 

8. 580,5 Hz 566 Hz 14,5 Hz 

9. 721 Hz 678,6 Hz 42,4 Hz 

 

Tab. 7 Srovnání vlastních frekvencí 
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V dalším kroku byly srovnány naměřené a vypočtené hodnoty graficky. V grafu na 

Obr. 40 jsou na ose X vyneseny naměřené hodnoty a na ose Y hodnoty vypočtené. 

Jednotlivé body představuji vlastní frekvence. V ideálním případě, kdy by se naměřené a 

vypočtené hodnoty sobě rovnaly, by body ležely přesně na přímce. Z grafu je možné vyčíst, 

že první tři vlastní frekvence leží téměř na přímce a čtvrtá je lehce odchýlena. 

 

Obr. 40 Grafické srovnání vlastních frekvencí 

6.2 Srovnání vlastních tvarů 

Na Obr. 41 a 42 jsou porovnány shodné vlastní tvary. Jedná se o ohyb třmenu v rovině 

kolmé na rovinu tělesa šoupátka. Vypočtený vlastní tvar má hodnotu 230,4 Hz a naměřený 

223 Hz. Odchylka měření od výpočtu je v tomto případě pouhých 7,4 Hz.  

 



51 
 

 

Obr. 41 Vypočtený vlastní tvar 230,4 Hz             Obr. 42 Naměřený vlastní tvar 223 Hz 

  Další dva shodné vlastní tvary měly naměřenou hodnotu frekvence 228,5 Hz a 

vypočtenou 232 Hz. Rozdíl mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou je opět malý, a to 

3,7 Hz. Znova se jednalo o kmitání třmenu, tentokrát však v rovině kolmé na rovinu prvního 

stejného kmitání. Porovnání vlastních tvaru je vykresleno na Obr. 43 a 44. 

 

Obr. 43 Vypočtený vlastní tvar 232,2 Hz      Obr. 44 Naměřený vlastní tvar 228,5 Hz 
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Třetí tvar, který je shodný jak u výpočtu, tak u měření je torze třmenu. Ta nastává u 

vypočteného modelu při hodnotě 566 Hz a u měřeného modelu při hodnotě 580,5 Hz. 

Rozdíl mezi hodnotami je tedy 14,5 Hz. Porovnání vlastních tvaru je zobrazeno na Obr. 45 

a 46. 

Obr. 45 Vypočtený vlastní tvar 566 Hz          Obr. 46 Naměřený vlastní tvar 580,5 Hz 

Na Obr. 47 a 48 jsou vykresleny poslední shodné vlastní tvary. Při tomto vlastním tvaru 

kmitá těleso armatury. Přesněji nejvíce kmitají příruby na konci tělesa. Tento vlastní tvar 

nastává u vypočtené armatury při frekvenci 678,6 Hz a u naměřeného modelu při hodnotě 

721 Hz. U tohoto vlastního tvaru je již rozdíl ve frekvencích větší než v předchozích třech 

případech. 

Obr. 47 Vypočtený vlastní tvar 678,6 Hz             Obr. 48 Naměřený vlastní tvar 721 Hz 
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6.3 Zhodnocení srovnání výsledků 

Ze srovnání výsledků je zřetelné, že se při měření na reálném šoupátku nepodařilo 

identifikovat módy klínu, který slouží k uzavíraní armatury. Celkem pět módu nebylo 

identifikováno, protože se referenční bod nacházel nejspíše v uzlovém bodu klínu. 

Referenční bod bohužel nebylo možno přesunout jinam, vzhledem k složité konstrukci 

šoupátka a velikosti rázového kladívka. K dostatečnému vybuzení konstrukce bylo proto 

možné využít pouze tento bod. 

Při srovnání naměřených a vypočtených frekvenčních modů, je zřetelné, že si čtyři 

módy šoupátka odpovídají. A to dva módy, při nichž koná třmen kmitavý pohyb ze strany 

na stranu, poté tvar, při němž třmen kmitá torzně a tvar, při němž kmitá těleso armatury. 

První tři zmíněné tvary si odpovídají také frekvenci, kdy se liší o 7,4 Hz, 3,7 Hz a 14,5 Hz. 

Nejméně se shodovaly vypočtená vlastní frekvence o hodnotě 678,6 Hz a naměřená vlastní 

frekvence 721 Hz, ty se lišily o hodnotu 42,4 Hz. 

Z výsledků je tedy vidět, že se výpočet pomocí metody konečných prvků do osmé 

vypočtené vlastní frekvence téměř vůbec neliší od frekvencí naměřených. Pouze u deváté 

vlastní frekvence se lišily o větší hodnotu, a to 42,4 Hz, což je dobré vzhledem k tomu, že 

nejdůležitější jsou nejnižší vlastní frekvence a u těch byl rozdíl minimální. 

Nejnižší vlastní frekvence bohužel nebyly naměřeny, ale po porovnání výsledků měření 

a výpočtu je možné odhadnout, že jejich hodnota bude velice blízká hodnotám 

vypočteným. Vzhledem k tomu, že je první vypočtená vlastní frekvence 47 Hz, je zde 

předpoklad, že první vlastní frekvence reálného šoupátka se bude pohybovat kolem této 

hodnoty. Tato hodnota je větší než doporučená hodnota 33 Hz. Tudíž šoupátko splňuje tuto 

podmínku a je vhodné pro použití v praxi.  

7. Závěr 

Diplomová práce byla zpracována pro společnost ARAKO spol. s r.o., proto aby bylo u 

šoupátka A42 určeného pro jadernou energetiku ověřeno, zda vypočtené vlastní frekvence 

odpovídají frekvencím naměřeným.  

Úvod práce byl zaměřen na popis armatur, jejich rozdělení, a nakonec i popis měřeného 

šoupátka. Dále byla popsána norma NP-031-01, která se zabývá seismickou odolností 
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armatury při mimořádných událostech, jako je například zemětřesení. Rovněž byl popsán 

princip metody konečných prvků a také princip experimentální modální analýzy. Obě tyto 

metody byly použity pro zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů šoupátka. 

V dalším kroku byla provedena modální zkouška kovaného šoupátka A42, ke které byla 

využita měřící technika Brüel & Kjaer, která byla zapůjčena z Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Celkem byla provedena dvě měření armatury a jedno měření 

samotného klínu. Naměřená data byla následně zpracována v programu Pulse Reflex, 

pomocí něhož byly vyhodnoceny a porovnány jednotlivé naměřené vlastní frekvence a 

vlastní tvary šoupátka. Celkem byly pomocí experimentální modální analýzy nalezeny čtyři 

módy zkoumané armatury. Při experimentální modální analýze však nebyly nalezeny módy 

klínu, který slouží k uzavírání armatury. A to ani při vyhodnocení dat z měření klínu, ani celé 

armatury. 

Následně byla provedena modální analýza pomocí metody konečných prvků. Model 

pro tento výpočet byl zapůjčen firmou ARAKO a celá modální analýza byla provedena 

pomocí softwaru Ansys Workbench 15.0. Touto metodou bylo zjištěno celkem devět 

nenulových módů armatury. 

Poté byly vypočtené vlastní frekvence a vlastní tvary srovnány s naměřenými. Z tohoto 

srovnání se ukázalo, že pomocí měření nebylo zachyceno celkem pět módů šoupátka. 

Všechny tyto módy příslušely klínu, který slouží k uzavření armatury. Vlastní frekvence a 

tvary klínu nebyly nejspíše měřením zachyceny, protože byl klín buzen v uzlovém bodě. 

Tento bod byl však jediný přístupný bod klínu, který mohl být buzen. Dále však byly 

naměřeny čtyři frekvenční módy, které odpovídají čtvrtému, pátému, osmému a devátému 

módu vypočtené armatury. Tři vlastní frekvence se liší o minimální hodnoty, přesněji čtvrtá 

o 7,4 Hz, pátá o 3,7 Hz, osmá o 14,5 Hz. Jediná devátá vlastní frekvence, při které kmitá 

těleso šoupátka je u měření o 42,4 Hz větší než při výpočtu. Tento rozdíl však nehraje velkou 

roli, jelikož nejdůležitější jsou nejnižší vlastní frekvence šoupátka a u těch je rozdíl 

minimální.  

Hlavním cílem tedy bylo ověřit, zda se modální analýza pomocí MKP výpočtu shoduje 

s hodnotami naměřenými pomocí experimentální modální analýzy. To bylo v této práci 

potvrzeno. Vzhledem k tomu, že se naměřené a vypočtené hodnoty téměř shodují, se dá 
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předpokládat, že i nenaměřené vlastní frekvence klínu mají téměř stejnou vlastní frekvenci 

jako vypočtené frekvence. Tedy že se první vlastní frekvence bude pohybovat okolo 

hodnoty 47 Hz, což je více než doporučená hodnota 33 Hz. Z tohoto lze usoudit, že použití 

metody konečných prvků je pro kované šoupátko A42 přesné. 
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