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Seznam použitých zkratek a veličin: 

 

ADC  - Analog to Digital Converter – analogově digitální převodník 

AE  - Acoustics Emission – Akustická emise 

Bruel&Kjaer - Výrobce snímačů zrychlení 

FFT  - Fast Fourier Transform – Rychlá Fourierova transformace 

DFT  - Discrete Fourier Transform – Diskrétní Fourierova transformace 

I/O   - Input / Output – Vstupně / výstupní 

Matlab  - Software pro modelování a simulaci 

PSD   - Power Spectrum Density – Výkonová spektrální hustota 

Statistica - Software pro práci s neuronovými sítěmi 

ZPO  - Zařízení Plynulého Odlévání oceli 

sPEAK  - Špičková výchylka 

vPEAK  - Špičková rychlost 

aPEAK  - Špičkové zrychlení 

sRMS  - Efektivní výchylka 
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vRMS  - Efektivní rychlost 

aRMS  - Efektivní zrychlení 

T  - Perioda, obrácená hodnota frekvence 

X, Y  - Názvy os pravoúhlého souřadného systému 
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1. Anotace 

Problematika technické diagnostiky je velice rozsáhlá. Je na ní závislá údrţba zařízení i 

ekonomika provozu. Proto je klíčové vţdy znát aktuální stav objektu, popř. stav jeho 

důleţitých komponent. Mnohdy není moţné zjistit aktuální parametry daného zařízení, 

protoţe odstávka by byla neekonomická (například zařízení plynulého odlévání oceli, 

vysokotlaké plynové potrubí, nebo jen obyčejný motor, který by bylo nutné rozebrat a 

zjistit opotřebení válců apod.). Technická diagnostika nahrazuje intuitivní, empirický 

přístup k údrţbě daného objektu systematickým přístupem, aniţ by bylo nutné objekt 

rozebrat, nebo jinak pozastavit jeho činnost. Dobře provedená technická diagnostika 

sniţuje riziko vzniku havárie a zvyšuje bezpečnost provozu zařízení. Základním úkolem 

diagnostiky je stanovení diagnózy o stavu sledovaného objektu. V těchto místech je 

snaha umístit snímač fyzikální veličiny, který by charakterizoval poruchu popř. jen její 

vznik. A zde naráţíme na mnoho problémů. Umístění snímačů je mnohdy nemoţné uţ 

jen z důvodu pohybu součásti (ať se jedná o lineární posuv nebo rotační pohyb). 

Například snímače povrchových trhlin na principu magnetických polí jsou velice sloţité 

a nákladné a navíc vyţadují specifické nastavení pro kaţdý typ zařízení. A zvláště 

trhliny jsou pro většinu objektů kritické a jejich včasné odhalení bývá klíčové, jak pro 

bezpečnost provozu tak i ekonomiku oprav. Proto jsou nedestruktivní moţnosti 

diagnostiky velice rychle se rozvíjející obor. 

Tuto práci bych chtěl směřovat právě do oblasti nedestruktivní technické diagnostiky 

pevných těles zvláště zaměřené na krystalizátory zařízení plynulého odlévání oceli.  

Výsledkem řešení by měl být systematický přístup k problematice nedestruktivní 

technické diagnostice krystalizátorů spočívající v analýze současných nedestruktivních 

diagnostických metod, návrhu a realizaci diagnostického zařízení na principu rozboru 

vibračních spekter a posouzení významu dosaţených výsledků pro podporu řízení 

ţivotnosti, z hlediska stanovení aktuálního stavu krystalizátoru a podpory operativního 

řízení a plánování údrţby.  
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2. Teoretický úvod 

Současná sloţitá a nákladná zařízení kladou vysoké nároky na údrţbu, bezpečnost a 

účinnost provozu. Proto je nutná znalost aktuálního stavu daného zařízení nebo jeho 

součástí. Touto problematikou se zabývá obor, zvaný technická diagnostika. 

Diagnostika stavu objektu je velice důleţitá. Diagnostikou získáme nezávislou 

informaci o technickém stavu zařízení (s tím souvisí poloha na křivce ţivotnosti 

jednotlivých částí), lokalizaci vznikajících poruch a samozřejmě lokalizaci jiţ vzniklých 

poruch na zařízení. Tyto informace pomohou lépe naplánovat výměny částí popř. 

předejít krizovým, nebo havarijním situacím, které jsou vţdy neţádoucí. Technickou 

diagnostiku objektů dělíme na destruktivní a nedestruktivní. V mnoha případech si 

destruktivní diagnostiku nemůţeme dovolit (odebrání vzorků materiálu a jejich 

podrobná analýza apod.). Proto byla snaha věnovat se moţnostem nedestruktivní 

diagnostiky analýzou vibračních spekter. Snímáním vibrací daného objektu a jejich 

vyhodnocením můţeme být upozorněni na vznikající vnitřní vadu nebo změnu stavu 

objektu. 

Výsledkem analýzy zařízení a jeho následnou údrţbou by měla být jeho zvýšená 

spolehlivost. Spolehlivost je jedním z nejdůleţitějších provozních znaků (charakteristik) 

mnoha výrobků. Zabezpečení spolehlivosti se zabývá bezporuchovostí a udrţovatelností 

výrobku a rovněţ i zajištěností údrţby prováděné zákazníkem (a/nebo dodavatelem). 

Jedná se o odpovědnost, kterou musí sdílet jak dodavatel, tak i zákazník. Nedostatek 

zdrojů, bezpečnostní a ekologické problémy, vzestup sloţitosti výrobků spolu se 

zvyšujícím se podílem nákladů na ţivotní cyklus výrobků rovněţ zdůrazňují potřebu 

zabezpečování spolehlivosti i jejích prvků. Zkušenosti prokazují, ţe náklady na údrţbu 

mohou značně převýšit původní pořizovací náklady.  

Cílem kaţdé údrţby je v nejjednodušším a základním pohledu udrţovat výrobní zařízení 

v technicky dobrém a provozuschopném stavu při vynakládání optimálních (ne 

minimálních) nákladů, coţ by mělo v praxi vést výrobní management k zájmu o 

efektivní reprodukci výrobní základny — údrţbu a obnovu výrobního zařízení. Tento 

základní pohled znamená transformaci konvenčně pojaté údrţby do nových podmínek, 

které by umoţnily opět dosahovat optimální nákladovost a vysokou produktivitu práce. 

Splnění daného cíle je velmi obtíţné, neboť údrţba jako taková patří sice k základním, 

tzv. obsluţným procesům kaţdé výroby, ale je procesem velmi rozporným. Na jedné 
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straně spotřebovává finanční prostředky, pracovní sílu a techniku, sniţuje časový fond 

apod. a na druhé straně odstraňuje následky opotřebení, tzn., prodluţuje ţivotnost, 

zvyšuje spolehlivost, bezpečnost apod. Přináší tedy nesporný uţitek. Mezi těmito dvěma 

základními aspekty údrţby je pak nutno hledat optimální proporce, neboť údrţba díky 

svým vysokým nákladům se stává jednou z posledních oblastí, kde lze dosáhnout 

významného sníţení nákladů výroby, protoţe výrobní procesy se blíţí svým limitujícím 

hranicím. 

Cesta k úspěchu je pak dána pouze systémovým přístupem k údrţbě, jehoţ základní 

podstata je dána souběţným vývojem výrobních prostředků a předmětů údrţbou. 

Údrţba musí adekvátně odráţet změny prostředí nasazení, údrţba musí zahrnout 

všechny zaměstnance od top managementu aţ po úroveň provozních pracovníků. 

Systémový přístup pak obsahuje nejen nástroje činnosti, ale také formy zpracování, 

filozofii a strategii údrţby atd. Je totiţ nespornou pravdou, ţe údrţba jako taková bude 

existovat věčně, nikdy neztratí své opodstatnění při jakékoliv úrovni provozuschopnosti, 

pouze přijme v daných podmínkách novou, odpovídající úlohu. Nezastupitelnost údrţby 

v poslední době narůstá ještě vlivem ekonomických tlaků, vzhledem ke sniţování 

nákladovosti výroby. [1] 

Práce se skládá z několika samostatných navazujících celků. První část bude věnována 

analýze modelu krystalizátoru a budou se ověřovat předpokládané vlastnosti chování 

systému na specifický podnět. Její úvodní část bude věnována vysvětlení základních 

pojmů a principů. Cílem této první části práce bude říci, zda je frekvenční spektrum 

nositelem relevantních informací o probíhajících změnách v objektu - krystalizátoru. 

Vyhodnocení výsledků bude zpracovávat neuronová síť vytvořená programem fy 

Statsoft – STATISTICA.  

Druhá část bude věnována rozboru reálného měření na krystalizátoru. Poznatky získané 

na modelu krystalizátoru budou postupně aplikovány na naměřená data. Cílem etapy 

bude říci, zda je v reálném spektru obsaţena informace, vztahující se k aktuálnímu stavu 

krystalizátoru. Tato část nebude řešena neuronovými sítěmi, ale pomocí matematicko- 

statistických metod se zaměřením na stanovení korelací vzhledem k časovému průběhu 

daného děje. 
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3. Krystalizátory 

Při plynulém odlévání se ocel odlévá z pánve přes mezipánev do vodou chlazeného 

krystalizátoru, který slouţí jako kokila. Schéma zařízení je na obrázku 1. V 

krystalizátoru utuhne povrchová vrstva oceli. Na výstupu z krystalizátoru je teplota 

povrchu předlitku kolem 1 200 °C a jádro předlitku je ještě tekuté. Dále postupuje 

předlitek do oblasti sekundárního ochlazování, kde se pomocí trysek přivádí na povrch 

předlitku voda v podobě jemné mlhy. Pohyb předlitku je zajištěn taţnými válečky. Na 

výstupu z oblasti sekundárního ochlazování musí být předlitek ztuhlý po celém průřezu, 

a teprve potom se rozřezává na kusy o poţadované délce. Řezání se obyčejně provádí 

kyslíko-acetylenovým řezacím hořákem a jen u tenčích předlitků nůţkami. Hořák se 

během řezání pohybuje synchronizovaně zároveň s předlitkem a po odřezání se vrací do 

výchozí polohy. Rozřezané předlitky se dále dopravují dopravními válečky k místu 

dalšího zpracování. 

Jak jiţ bylo řečeno, práce je zaměřena na krystalizátory zařízení plynulého odlévání 

oceli z důvodů, ţe krystalizátory patří mezi nejdůleţitější části zařízení na plynulé 

odlévání oceli, protoţe výrazně ovlivňují kvalitu vyráběných plynule litých předlitků a 

rovněţ technologické parametry odlévání se podílejí na produktivitě daného procesu. 

Dalším důvodem je v současné době neexistence vhodné diagnostické nedestruktivní 

metody pro stanovení jeho aktuálního stavu.  

Krystalizátory se nejčastěji vyrábějí z elektrolytické mědi
1
 o vysoké čistotě (99,9 % Cu) 

nebo ze slitin mědi. Jsou známy i krystalizátory s keramickou vrstvou. Délka 

krystalizátoru je dána poţadavkem, aby plocha průřezu ztuhlé vrstvy předlitku po 

výstupu z krystalizátoru nebyla při určité rychlosti pohybu předlitku menší, neţ 

polovina plochy jeho celého příčného průřezu. Délka krystalizátoru je v současnosti 

nejčastěji 0,7 aţ 0,9 m, avšak bývá aţ 1,2 m. Taţná rychlost předlitku závisí na velikosti 

jejich průřezu. Chladící voda se do krystalizátoru přivádí tangenciálně k povrchu 

předlitku, takţe vnitřní povrch krystalizátoru bývá dobře omýván. Celková spotřeba 

                                                 
1

Elektrolytická rafinace – elektrolýza stejnosměrným proudem z roztoku  Cu(SO4)2 a H2SO4 

 katoda – surová Cu ve tvaru desek 

 anoda - plech z elektrolytické mědi 

 elektrolyt – směs vodného Cu(SO4)2 a H2SO4 

Ni,Zn,Sn – přejdou do roztoku současně s mědí a hromadí se v elektrolytu 

 ostatní kovové nečistoty tvoří anodový kal 

 Měrná hustota proudu na katodě je  200- 400 A/m2, napětí 0,3V 

 Spotřeba  el.proudu na 1 t rafinované mědi = 200 -300kWh 

 Čistota mědi 99,98%  
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vody závisí na velikosti průřezu předlitku. Krystalizátory mohou být zkonstruovány 

jako fixní, nebo s proměnným průřezem, pomocí nichţ lze měnit rozměry předlitku v 

mezích 800 aţ 2 000 x 150 aţ 350 mm. Krystalizátory jsou nyní konstruovány tak, ţe se 

jimi mohou odlévat bramy, sochory, kruhové a osmiúhelníkové předlitky, profilové 

předlitky, duté kruhové předlitky na výrobu bezešvých trub apod. Na začátku odlévání 

je krystalizátor uzavřen pohyblivým dnem, tzv. tažnou zátkou. Horní část odnímatelné 

hlavice zátky je upravena takovým způsobem, aby se v ní mohl začátek předlitku pevně 

zachytit. Pomocí taţné zátky je pak moţno předlitek plynule vytahovat z krystalizátoru. 

Krystalizátory byly zpočátku konstruovány jako stabilní. Aby se však zamezilo 

přetrţení předlitku při jejich vytahování z krystalizátoru, vykonávají krystalizátory v 

současné době oscilační pohyb ve vertikálním směru. Rychlost pohybu krystalizátoru 

směrem dolů odpovídá rychlosti vytahování předlitku, avšak směrem nahoru se 

krystalizátor vrací rychlostí trojnásobně vyšší. Frekvence oscilačního pohybu je asi 10 

aţ 100 / min. Výkyv krystalizátoru je asi 16 aţ 40 mm. 

3.1. Mechanizmy a druhy opotřebení 

U krystalizátorů je nejčastěji se vyskytující vada opotřebení.  Vlastní opotřebení má 

určitý časový průběh (obr. 1), z kterého je patrno, ţe rychlost opotřebení je různá pro 

různé fáze technického ţivota daného objektu. V průběhu ţivotního cyklu se na 

krystalizátoru projevuje ve větší, nebo menší míře, většina základních druhů opotřebení, 

které jsou uvedeny dále. 
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3.1.1. Adhezivní opotřebení 

Při relativním pohybu funkčních povrchů dochází k jejich dotyku, k porušení 

povrchových vrstev, k čistému kovovému styku a vzniku mikrosvárů s jejich následným 

porušováním, coţ vede k přenosu materiálu z jednoho povrchu na druhý, k uvolňování a 

vytrhávání částic materiálu. Tento proces ovlivňuje přítomnost maziva mezi funkčními 

povrchy. Intenzivní forma adhezivních účinků je nazývána zadírání. Typickým 

projevem poškození je jemný adhezivní oděr. 

3.1.2. Abrazivní opotřebení 

Je způsobeno rozrýváním a řezáním měkkého povrchu jednoho tělesa drsným a tvrdším 

povrchem druhého tělesa. Tentýţ účinek nastává působením volných částic ať uţ 

oddělených z povrchů nebo vniknutých z okolí (nečistoty). Typickým poškozením jsou 

rýhy. Pro ukázku jsou na obrázku 2 provozní vady krystalizátoru. 

3.1.3. Erozivní opotřebení 

Povrch je poškozován pevnými částečkami nesenými proudem kapaliny nebo plynů. 

Porušení materiálu je nerovnoměrné, často výrazně zvlněné tzn. ovlivněné charakterem 

částic a rychlostí pohybu. 

 

Obr. 1  Časový průběh opotřebení 
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3.1.4. Korozivní opotřebení 

Výskyt při práci třecí dvojice v aktivním prostředí, při vniknutí kyslíku z okolí, při 

stárnutí maziva (voda, kyselina, prášek apod.) 

3.1.5. Únavové opotřebení 

Při opakujícím časově proměnném namáhání povrchové vrstvy se iniciuje tvorba 

zárodků povrchových a podpovrchových trhlin, které se šíří, spojují, aţ začnou 

uvolňovat částice materiálu z povrchu I vznik důlků, proto také někdy označení 

dolíčkovité opotřebení. 

3.1.6. Kavitační opotřebení 

Oddělování částic a poškozování povrchu v oblasti zanikání kavitačních bublin v 

kapalině. Zánik bublin způsobuje hydrodynamické rázy, tzn. namáhání povrchu součásti 

a s tím spojené vytrhávání částic z povrchu. 

3.1.7. Vibrační opotřebení 

Tribologická dvojice má vibrační nebo vratný pohyb s velmi malou amplitudou kmitání. 

Vlastní opotřebení probíhá dvoustupňově: 

 tření, při kterém je porušována adhezní povrchová vrstva 

 produkty adhezivního opotřebení oxidují a působí abrazivně 

V praxi se setkáváme s kombinacemi opotřebení, nebo jejich postupnou kombinací. 

Obecně tedy existují dva základní druhy opotřebení - mechanické a chemické a k 

základním procesům porušení třecích povrchů patří: 

 mikrořezání - tvrdými abrazivními částicemi 

 plastické vytěsňování - vtlačování objemu do stran pod sebe, před sebou, tzn. 

vznik stopy resp. rýhy (carapina) 

 delaminace - materiál je při plastické deformaci vytěsňován do stran aţ do 

vyčerpání své plastické schopnosti (oddělení od povrchu v šupinkovém tvaru) 

 vytrhávání - způsobené vysokým zbytkovým napětím v povrchové vrstvě 

 hloubkové porušení - výrazné vytrhávání vzniklé lokálním spojením (svarové 

spoje). [1] 
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Obr. 2  Ukázky provozního opotřebení krystalizátoru  
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3.2. Technická diagnostika 

Název diagnostika pochází z řeckého slova diagnosis (rozeznávání, určení), tzn. věda 

zabývající se studiem a metodami vyhledávání znaků u ţivého či neţivého objektu. Pak 

určitě nalezneme celou řadu souvislostí mezi diagnostikou v medicíně a technickou 

diagnostikou jako naukou o zjišťování poruch: 

 Anamnéza => zjištění předchozích stavů (vad) - historie provedených oprav a 

zjištěných poruch 

 Klinická diagnostika => technická diagnostika 

 Anatomická diagnostika => po-havarijní diagnostika 

Potom tedy cílem technické diagnostiky je objektivní poznání technického stavu 

sledovaného objektu a zajistit jeho schopnost vykonávat poţadované funkce za -

stanovených podmínek, a to nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. 

Technická diagnostika se dá ve své podstatě rozdělit podle celé řady hledisek, např. z 

hlediska řešeného úkolu, z hlediska nasazení, podle časového rozdělení, z hlediska 

měřeného signálu atd. [1] 

Nejzákladnější členění technické diagnostiky je: 

 z technického hlediska na: 

 technickou bezdemontáţní diagnostiku  

 technickou nedestruktivní diagnostiku  

 z hlediska zapojení diagnostikovaného objektu a diagnostického zařízení 

 stimulační 

 funkcionální 

 z hlediska řešeného úkolu (náplň jednotlivých úloh je rozebrána v tabulce xx) 

 odhalení existence vznikající poruchy (DETEKCE) 

 stanovení vadné součásti nebo uzlu (LOKALIZACE) 

 stanovení příčiny vznikající poruchy (SPECIFIKACE) 

 stanovení, resp. určení prognózy zbytkové ţivotnosti (PREDIKCE) 

 z hlediska časového nasazení 

 cyklická (periodická) 

 trvalá (monitorovaná) 

 na objednávku uţivatele 
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 z hlediska vyuţití měřeného diagnostického parametru 

 jednoparametrická (jeden diagnostický parametr jedné diagnostické metody) 

 multiparametrická 

 multiparametrická alternativní (několik diagnostických parametrů z jedné 

diagnostické metody) 

 multiparametrická (kombinace diagnostických parametrů různých 

diagnostických metod) 

 z hlediska nasazení v technickém ţivotě 

 k určování jakosti, resp. kvality provedené výroby, resp. opravy (apriorní, 

mezioperační, po konečné montáţi apod., tzn., slouţí k určení kvantifikace 

jakostního ukazatele); 

 ke sledování provozní spolehlivosti (objektivizace kontrolně inspekční a 

revizní činnosti), tzn., sledujeme stav (resp. průběh) opotřebení sledovaného 

objektu. 

V první části práce bude vyuţitá stimulační diagnostika, kde hlavními zdroji 

diagnostických informací jsou zde fyzikální změny způsobené postupnou degradací 

poruchy, jejichţ symptomy jsou převedeny vhodným způsobem na měřitelný signál 

(vibrace). 

V rámci provozního měření pak bude vyuţita funkcionální diagnostika, která se pouţívá 

v případě, kde není moţné identifikovat fyzikální procesy, které vyvolají vznik poruchy, 

tzn., pro splnění diagnostických cílů pouţíváme přímé srovnání normativních výstupů 

objektu při přesně definovaných vstupech jako diagnostických parametrů. Funkční 

metody jsou schopné pouze detekce a lokalizace jiţ vzniklé poruchy, tzn., nedávají 

ţádnou informaci o postupném vytváření poruchy. Tyto metody jsou vhodné pro 

objekty sloţené z logických prvků — elektronických, tekutinových, kde je moţno signál 

převést na dvouhodnotové veličiny. Tento postup je nutný, protoţe fyzikální děje jsou 

sloţité a nelze je přesně identifikovat, resp. jsou iniciovány různými poruchami, tzn. ani 

nemůţeme lokalizovat, pouze detektujeme. V praxi následně mluvíme o matematických 

modelech, tzn.  

řetězec  vstupní proměnné  vnitřní proměnné  výstupní proměnné 

Diagnózou zkoumaného objektu realizujeme příslušnou diagnostickou aparaturou a 

formálním předpisem ve tvaru diagnostického testu, tzn. předepsané kombinace 
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vstupních signálů. Diagnostický test probíhá po krocích, které odpovídají určité 

kombinaci vstupních signálů a známe testy detekčních a testy lokální. [44, 45, 46, 47] 

 

Tabulka 1. Náplň jednotlivých úloh diagnostiky 

DETEKCE LOKALIZACE SPECIFIKACE PREDIKCE 

Odhalení vady 

Odhalení konkrétního 

místa vzniku vady 

Zaměření k 

jednotlivosti obecného 

jevu 

Předpověď, odhad 

do budoucna 

 Pravidelné 

snímaní dat 

snímačem a 

zpracování 

měřícím řetězcem 

 Aplikace softwaru 

 Překročení limitní 

hodnoty vibrační 

veličiny 

 Rozbor dat v 

okamţiku detekce 

poškození 

 Doplnění informací 

dalšími měřeními 

 Pouţití jiných, 

nezávislých, 

diagnostickým 

metod 

 Stanovení uzlu, 

který je poškozen 

 Rozbor všech 

získaných 

informací 

 Konzultace 

 Experimenty 

 Nezávislé metody 

 Určení konkrétního 

místa a rozsahu 

poškození na 

lokalizovaném uzlu 

 Sníţení periody 

sběru dat 

 Trendování 

 Předpověď 

zbytkové 

ţivotnosti 

 Organizační a 

technická 

opatření pro 

řešení situace 

Okamžik vzniku 

poruchy 

Období rozvoje poškození 

 

Pro podporu řízení ţivotnosti krystalizátoru, která je předmětem řešení této práce, bude 

analýza vibračních spekter pouţita pro detekci a lokalizaci. Cílem řešení by měl být 

návrh metody pro úplné, včasné a rychlé naplnění těchto úkonů v provozním prostředí. 

V okamţiku detekce celý proces startuje a predikcí, na jejímţ základě je navrţeno a 

realizováno opatření, končí.  

Z tohoto členění je určitě zřejmé, ţe technická diagnostika zasahuje do údrţby jako 

zajišťování technického stavu před opravou (ovlivňuje rozsah prací) a zajišťování 

kvality provedené opravy (výstupní kontrola) a samozřejmě do kontrolně inspekční a 

revizní činnosti. Kontrolně inspekční činnost zahrnuje odborné prohlídky prováděné 

objektivními diagnostickými metodami.  
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Z pohledu nasazení technické diagnostiky do vývojových etap, resp. tzv. generací 

údrţby je zřejmé, ţe technická diagnostika nám vstupuje do vývoje v tzv. „systému 

diagnostické údrţby― a samozřejmě i do následujících.  

V objasňování vztahů a souvislostí technické diagnostiky a údrţby nelze 

opomenout termín diagnostikovatelnost - vlastnost objektu vyjadřující způsobilost k 

pouţití diagnostických prostředků. Provozní technická diagnostika řeší vše se zajištěním 

provozní spolehlivosti toho či onoho objektu, tzn., mluvíme o konkrétním stroji, 

konstrukčním uzlu, resp. celku, části za přesně specifikovaných provozních podmínek. 

Z uvedeného by mělo být zřejmé, ţe existuje rozdíl mezi provozní technickou 

diagnostikou např. obyčejného čerpadla (hydrogenerátoru) v elektrárně, v hutním 

provozu, či jinde. Technická diagnostika je nástrojem objektivizace kontrolně inspekční 

a revizní činnosti nejen po stránce kvalitativní, ale i po stránce míry kvantifikace 

provozní spolehlivosti (přesně určíme hranice kvalitativní stupnice provozu - DOBRÝ, 

USPOKOJIVÝ, NEUSPOKOJIVÝ, NEPŘÍPUSTNÝ) a samozřejmě i mírou 

kvantifikace jakosti, jakosti chodu stroje, jakosti, resp. kvality provedené opravy a 

novovýroby (tzv. kvantifikátor kvalitativního ukazatele). 

4. Nedestruktivní diagnostika z pohledu jiných řešitelských týmů 

Řešení práce je zaloţeno na nedestruktivní diagnostice s vyuţitím rozboru a 

vyhodnocení vibračních spekter, popř. akustické emise. Vibrační spektrum a akustická 

emise mají rozdílné příčiny vzniku. U analýzy vibračních spekter se snímá odezva 

soustavy (objektu) na uměle vytvořený impuls, kdeţto akustická emise většinou vzniká 

spontánně, například vytvořením praskliny na povrchu trubek, při mechanickém 

namáhání (v oblasti plastické deformace) apod. Přitom snímání odezvy na externí 

impuls, popř. akustickou emisi není nutné snímat bezprostředně na tělese, ale je moţné 

vyuţít i bezkontaktních metod sběru dat. Za tímto účelem bylo vyvinuto mnoţství 

speciálních mikrofonů a sond [2]. 

Úkolem bylo zjistit, zda je moţné zjistit vnitřní stav objektu na základě analýzy 

vibračního spektra. Jednalo se o kovový skelet spojený na hranách šrouby. Při povolení 

šroubů by měl diagnostický systém přesně definovat polohu popř. stranu, kde, se tento 

šroub (v podstatě vada) nachází. Na téma snímání a vyhodnocení akustické emise bylo 

publikováno mnoho článků [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26]. Většinou se ale jedná o specifické 

problémy a předkládaná řešení jsou úzce specializovaná.  
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Například v článku [14] se autoři zabývají problematikou vzniku trhlin v rotoru a listech 

turbíny. Jejich metoda spočívá v detekci a analýze akustických emisí. Zásadní rozdíl 

mezi jejich a navrhovaným řešením je v tom, ţe se snaţí odhalit aţ vzniklou chybu 

(trhlinu), zatímco prezentovaný přístup umoţňuje odhalit jiţ vznikající trhlinu, jelikoţ 

pouţívá jiný zdroj vibrací (deterministic pulse) [42]. Zatímco v článku [14] je tedy 

hlídán vznik akustické emise (pasivní metoda) v tomto případě je snímána vynucená 

odezva na impuls (aktivní metoda). Rozdíl můţeme vidět na (obr. 3).   

Horní část ukazuje na on-line identifikaci, zatímco spodní obrázek naši metodu off-line 

identifikace stavu 

 

Obr. 3  Horní část ukazuje na on-line identifikaci, zatímco 

spodní obrázek naši metodu off-line identifikace stavu 

Hlavní výhodou navrhovaného řešení bude moţnost zamezit vzniku mezního stavu a 

předejít tak nebezpečným situacím a škodám na zařízení. Zatímco autoři uvedeného 

článku se snaţí zamezit větším škodám při vzniku trhliny, navrhovaná moţnost se 

tomuto stavu snaţí předejít. Srovnání obou přístupů je moţné porovnat v tabulce 2. 

Moţnosti detekce a zpracování akustické emise generované vadou jsou shrnuty v 

prvním řádku tabulky. Další dva řádky přednosti metody vyhodnocující aktuální stav 

zařízení a snaţící se vzniku vady předejít. 
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Tabulka 2. Srovnání různých přístupu a techniky u analýzy akustické emise. 

 

  

Zdroj 
emise 

vyhodno
cení 

Technika 
sběru dat 

Cílová oblast použití 

Typ 
řešení 

Detekce 
možných 
mezních 

stavů 

Detekce 
mezních 

stavů 
(trhliny) 

Pozice trhliny 
(2D) 

Složitost 
aplikace 

Mobilní 
řešení 

Akusti
cká 

emise 
On-line Kontaktní Ne Ano Ne 

Středně 
obtíţná 

Ne 
HW + 
SW 

Deter
ministi

cký 
puls 

Off-line 
On-line 

Kontaktní Ano Ano Ano 
Středně 
obtíţná 

Ne 
HW + 
SW 

Akusti
cká 

emise 

Off-line 
On-line 

Bezkontakt
ní 

Ne Ano Ne 
Jednoduch

á 
Ano SW 
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5. Akustická emise a analýza akustického spektra 

Akustická emise, analýza akustického (vibračního) spektra a výkonové spektrum jsou 

často skloňované pojmy v této oblasti. V dalším textu se pokusím přiblíţit jednotlivé 

pojmy tak, aby byly srozumitelné a poskytovaly tak dobrou představu o probíhajících 

procesech.  

5.1. Vibrodiagnostika 

Vibrace je chápána jako mechanický pohyb soustavy (v měřeném bodě) kolem 

rovnováţné polohy. Tento pohyb můţe být snímán buď bezkontaktním, nebo 

kontaktním způsobem. Bezkontaktní snímání se děje buď laserem nebo jinými způsoby 

a je spíše ojedinělou záleţitostí blíţe laboratornímu nebo vědeckému zkoumám neţ 

provozním podmínkám. V diagnostické praxi se pouţívají téměř výhradně kontaktní 

snímače, zaloţené na předpokladu, ţe snímač přesně kopíruje vibrační měřený pohyb. 

Vibrace nám způsobují dynamické síly provázející výrobní nepřesnosti, vůle 

pohyblivých součástí, nevyváţenost, nesouosost, atd. Vibrace mohou vyvolat rezonanci 

jiných součástí a tak se stát zdrojem dalších vibrací, ale také hluku. [1] 

5.1.1. Základní rozdělení vibračních signálů 

Vibrační signály lze na základě jejich časového průběhu a hodnot statistických veličin 

rozdělit do dvou základních skupin: 

 Deterministický signál je takový signál, jehoţ časový průběh lze popsat 

matematickou funkcí, která dovoluje stanovit hodnotu v jakémkoliv čase. Ten 

se dělí na periodický, a přechodový, kde se signál mění z jedné úrovně na 

druhou přesně popsaným způsobem (rozběh, doběh atd.). Periodický signál se 

dělí na harmonický, který je popsán funkcí sinus a kosinus a sloţitý periodický, 

kde se definovaná funkce opakuje po určité periodě. 

 Náhodný signál, který nelze popsat matematickou funkcí, se dělí na  

 stacionární, kdy jsou konstantní statistické veličiny (střední hodnota, 

efektivní hodnota, distribuční funkce, autokorelační funkce) 

 nestacionární, kdy uvedené statistické veličiny jsou samy funkcí času. 

Znalost charakteru měřeného signálu je pro nás důleţitá. V měřených signálech se 

projevují všechny uvedené formy, je tedy důleţité je identifikovat a navzájem oddělit. 
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5.1.2. Základní parametry vibrací 

Harmonický (sinusový) průběh vibrace je jednoznačně určen: 

 amplitudou (dráhy nebo rychlosti, zrychlení), 

 kmitočtem (frekvencí) [Hz], 

 fází. 

Vztah mezi amplitudou dráhy s0, rychlosti v0, zrychlením a0 vibrací: 

𝑣0 = 𝑠0 ∙ 𝜔 (1) 

𝑎0 = 𝑣0 ∙ 𝜔 = −𝑠0 ∙ 𝜔2 (3) 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] (3) 

U sloţeného (obecného) průběhu vibrací můţeme volit závislost: 

 výkmitu sloţky (výchylky sPEAK, rychlosti vPEAK, zrychlení aPEAK) na frekvenci 

 efektivní hodnoty sloţky ( sRMS, vRMS, aRMS) na frekvenci, 

 rozkmitu sloţky vibrací na frekvenci (PEAK to PEAK) 

6. Akustická emise 

Za akustické metody testování materiálu se dnes povaţují všechny metody, které 

transformují akustickou energii na elektrický signál. Rozborem informace v tomto 

elektrickém signálu pak nacházení spojitostí mezi změnou stavu testovaného či 

diagnostikovaného objektu a změnou tohoto signálu. Akustické metody se rozdělují 

podle způsobu buzení a příjmu akustického vlnění. 

 Koherentní zvukové vlnění – jeho vyuţití je obvyklejší. Spočívá v generování 

koherentního zvuku s přesně definovanými frekvencemi a fázovými rozdíly. K 

vybuzení akustických vln se uţije některá z elektromagneticko-mechanických 

interakcí (např. piezoelektrický, piezo-magnetický jev).  

 Inkoherentní zvuk – buzen převáţně dynamickými procesy ve zkoumaném objektu, 

např. plastickou deformací, elektrickým výbojem, tepelným šumem.  

V posledních letech získává vetší význam analýza (částečně) inkoherentního zvukového 

vlnění, označuje se také jako metoda akustické emise. 
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Oba typy vzniku a detekce akustického vlnění se mohou realizovat bezkontaktním 

způsobem (obvykle v rezonátorech), nebo kontaktním způsobem prostřednictvím vhodného 

vazebního média (např. olej, gel, klíh, silikonové vazelíny). 

Akustické metody lze ovšem dělit i z hlediska toho, zda jde o měření vyuţívající stojatých 

či postupných vln:  

 Metody vyuţívající stojatých vln se nazývají rezonanční metody. Základními 

veličinami při měřeních se stojatými vlnami v reţimu vynucených kmitu jsou 

rezonanční frekvence, činitel jakosti, perioda doznívajících kmitu a logaritmický 

dekrement útlumu. Na tomto principu pracují především akustické spektrometry.  

 Metody zaloţené na postupném vlnění, případně na vlnových pulsech, zjišťují 

hlavně fázové a skupinové rychlosti, koeficient absorpce, zpoţdění signálu, 

frekvenční spektra a další. 

Pojem akustická emise označuje fyzikální jev, při němţ je pozorováno akustické vlnění 

vysílané mechanicky nebo tepelné namáhaným tělesem. Stejně tak nazýváme i 

diagnostickou metodu zaloţenou na tomto jevu. Proto pro jejich jednoznačné odlišení 

bude dále v textu fyzikální jev akustické emise označován zkratkou AE (Acoustic 

Emission) a diagnostická metoda zaloţená na zkoumání jevu akustické emise nazývána 

akusticko emisní testování.  

Nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj a praktické vyuţití nového či současného 

zařízení, objektu, materiálu je studium jeho fyzikálních vlastností, či v případě 

diagnostiky jeho fyzikálních vlastností v průběhu jeho uţívání a ţivota. Podstatnou roli 

zde hraje charakterizace mikrostruktury a fyzikálních parametru při standardizovaných 

podmínkách, ale také poznání stability těchto vlastností při změnách vnějšího prostředí.  

Při stanovení přímé závislosti mezi vlastnostmi materiálu a parametry vnějšího prostředí 

hraje nezastupitelnou úlohu studium materiálu v reálném čase, tj. nasazení 

experimentálních metod, které umoţňují přiradit v reálném čase materiálové parametry 

příslušným parametrům vnějšího prostředí. Mezi významné metody pro studování 

materiálu v reálném čase patří právě akusticko emisní testování.  

Robustnost akusticko emisního testování spočívá na rozdíl od jiných metod 

nedestruktivního testování v její nezávislosti na veličinách, které většinou ovlivňují 

ostatní metody nedestruktivního testování. Např. nedestruktivní testování postavené na 

sledování dráhy siločar v materiálu nelze poţít u materiálu s nízkou permeabilitou, 
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nedestruktivní testování postavené na vzniku vířivých proudu nelze uţít na materiálech, 

které nejsou současně elektricky a magneticky dobře vodivé. Navíc tyto dvě jmenované 

metody dokáţí hodnotit jen povrchové nesrovnalosti, jen do hloubky několika milimetru 

aţ centimetrů.  

Akusticko emisní testování patří k pasivním inkoherentním metodám, vyuţívá 

postupných vlnových pulsu akustické emise. To znamená, ţe sama neovlivňuje 

zkoumaný objekt a podává integrální informace o momentálním dynamickém stavu 

materiálu, coţ je její nesporná výhoda. Signály akustické emise doprovázejí dynamické 

procesy v materiálu, projevují se jako postupné elastické vlnění s širokým frekvenčním 

spektrem. Zdrojem těchto vlnových svazku jsou náhlá uvolnění mechanické energie v 

materiálu. Tento proces uvolnění energie provází deformační, lomové, resp. fázové 

přeměny v materiálu. [4, 5, 8, 9] 

Nevýhodou je hlavně dosud nedostatečná objasněnost způsobu vzniku emisních svazků 

a tedy nemoţnost jednoznačné interpretace měření. Další nevýhodou je příliš malá 

energie mnohých akustických pulsů, čímţ tyto pulsy zanikají v šumovém pozadí při 

snímání. Tato vlastnost je poměrně snadno eliminovatelná v laboratorním prostředí, ale 

v provozu představuje těţko překonatelnou překáţku. 

Akustická emise je fyzikální jev, jenţ vzniká lokálním, velmi rychlým uvolněním 

deformační energie a jejím následným šířením skrz sledovaný systém ve formě 

akustických vln. Lomovými procesy či strukturními změnami v materiálu vzniká 

kinetická energie přeměnou uvolněné deformační energie, nahromaděné v kvazistaticky 

zatěţovaném (mechanicky, tepelně…) tělese. Doba existence zdroje energetické 

přeměny (akustická emise) má obvykle krátké trvání, dostatečné k tomu, abychom celý 

děj mohli povaţovat z termodynamického hlediska za adiabatický. [18]  

Při plastické deformaci kovových materiálu jsou zdrojem akustická emise dynamické 

dislokační procesy, tj. vznik, pohyb a zánik dislokací.  

Dislokace vznikají vţdy, kdyţ v krystalu působí mechanické napětí (při tuhnutí, při 

plastické deformaci). Dislokace není rovnováţnou poruchou jakou je vakance a tak lze i 

při teplotách vyšších, neţ 0 K vyrobit krystal bez dislokací i kdyţ je to náročné, čehoţ 

se vyuţívá právě při studiu akustická emise.  

Existují dva základní druhy dislokací, dislokace hranová a dislokace šroubová. 

Dislokace, která má vlastnosti obou, se nazývá dislokace smíšená. Dislokace je z 
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atomového hlediska „obrovským― útvarem, neboť začíná a končí na stěnách krystalu, 

nebo se váţe sama na sebe (tvoří smyčku) a obsahuje tedy nepředstavitelné mnoţství 

atomu. [7, 8]  

Uvádí se několik dislokačních mechanismů vzniku akustická emise [5, 7, 8]:  

 relaxace napěťových polí vzniklých průchodem dislokací,  

 zánik dislokací,  

 nerovnoměrný pohyb dislokací (za vzniku brzdného akustického záření).  

 

Tyto mechanismy se většinou vyskytují současně, ale odhady ukazují [7,8], ţe 

nejvydatnějším zdrojem akustická emise je relaxace napěťových polí v materiálu 

vzniklých průchodem dislokací.  

Z toho všeho plyne, ţe parametry signálů akustických emisí nesou informace o 

procesech doprovázejících změny mikro a makrostruktury v pevných látkách. S uţitím 

akcelerometrů nebo snímačů určených pro snímání akustické emise s moţnosti zesílit 

získané střídavé napětí na jejich výstupu o více neţ 100 dB, je tato diagnostika 

nedestruktivní metodou umoţňující v reálném čase studovat chování velkých objemů 

materiálu s poměrně vysokou citlivostí. 

Akustická emise je v souladu se zjištěními uvedenými v předchozí kapitole odborně 

definována jako elastické vlnění vznikající v důsledku lokální, dynamické a nevratné 

změny makrostruktury a mikrostruktury. K těmto změnám dochází vznikem nevratných 

dislokačních a degradačních procesů v mikrostruktuře a makrostruktuře materiálu. 

Akustickou emisi spouští velké mnoţství jevů, jako jsou zemětřesení, důlní otřesy, 

laviny, sesuvy, vznik a šíření trhlin v přehradách, budovách a materiálech. S akustickou 

emisí se setkáváme také při plastické deformaci a některých fázových transformacích v 

pevných látkách. Takto uvolněná energie se transformuje na mechanický napěťový 

impuls šířící se materiálem v podobě elastické napěťové podélné a příčné vlny. V 

okamţiku, kdy dorazí tato vlna k povrchu, dochází k jejímu průchodu do nového 

prostředí, lomu, odrazu a k transformaci na vlny jiného typu, převáţně na vlnu 

Rayleghovu (povrchová vlna). Můţe se současně transformovat i na vlnu Lambovu 

(desková vlna), ať uţ symetrickou nebo nesymetrickou. Kaţdá z uvedených vln se pak 

šíří jinou rychlostí, s jinou intenzitou.  
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Diagnostické metody akusticko emisního testování jsou zaloţené na detekci napěťových 

vln na povrchu tělesa pomocí elektromechanických snímačů a následné identifikaci 

pozice a druhu zdroje akustické emise z nasnímaných signálů.  

Frekvenční i amplitudové pásmo akustické emise je rozsáhlé, od jednotek Hz 

(seizmická měření) po vysoké ultrazvukové frekvence (aţ do jednotek MHz). Měřením 

akustické emise se zjišťuje počet a tvar vlnových pulsů, jejich rychlost, útlum, odraz, 

násobnost dráhy, dozvuk atd.  

 Signálem akustické emise se potom myslí spojitý a kompletní elektrický signál 

detekovaný na snímači akustické emise 

 Snímačem akustické emise je pak prvek, který pouţíváme pro transformaci 

elastických vln akustické emise na elektrický signál 

Podle způsobů iniciace vzniku akustické emise se akusticko emisivní testování dělí na 

dva základní druhy: 

 pasivní akusticko emisivní testování – u nichţ jsou monitorovány a 

vyhodnocovány přirozené zdroje akustické emise (jako lom, růst trhliny,fázová 

přeměna), 

 aktivní akusticko emisivní testování (pseudoakustická emise) – u nichţ se 

sleduje reakce materiálu na známý mechanický puls, šířící se zkoumaným 

objektem. Za pseudoakustickou emisi jsou povaţovány i jevy, kdy elastické 

vlnění vzniká mimo zkoumanou pevnou látku, ale touto látkou se šíří a můţe v 

ní být detekováno. Např. var kapaliny vyvolá akustickou emisi, která se šíří 

materiálem nádoby kapaliny a můţe být na povrchu nádoby detekována. 

6.1. Uměle vybuzená akustická emise 

Je několik moţností jak vygenerovat akustickou emisi. První moţnost, která se často 

vyuţívá, je lámání grafitové tuhy ukotvené v tělese. Zdrojem testovacího signálu je 

mechanický děj – lom grafitové tuhy na povrchu měřeného tělesa. Pro měření je pouţita 

tuha z mechanické tuţky o různých průměrech a tvrdostech, uchycená ve speciálním 

přípravku s vysunutou tuhou do měřeného tělesa na poţadovanou délku. Jednou 

z moţností kvalitního vyhodnocení signálu při tomto měření je rozmístění více snímačů 

v kruhu kolem zdroje signálu a paralelní vyhodnocení jednotlivých signálů všech 

snímačů. Proces lámání tuhy vygeneruje velmi intenzivní impuls, který umoţní detekci 
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a zobrazení vícenásobných odrazů. Zaznamenaná útlumová charakteristika v zobrazení 

vzorků signálů jednotlivých snímačů je tak dána především hodnotou útlumu šíření 

signálu při několikanásobném průchodu tělesem. 

Druhou moţností je elektromechanický puls, vygenerovaný například specifickým 

úderníkem nebo piezo-keramickým pulserem. Cílem je přiblíţit se co nejideálněji 

diracovu impulsu. Tedy co nejkratší puls s co největší amplitudou. Sledovanými 

parametry pak jsou obvykle časový průběh vzorku signálu (amplitudová oblast), 

frekvenční spektrum vzorku (FFT), náběh a dozvuk signálu. Z takto získaných průběhu 

plyne, ţe buzení mechanicky generovaným pulserem má dobrou reprodukovatelnost 

výsledků měření. Elektromechanických úderníku je celá řada. Liší se svými průběhy, 

náročností a opakovatelností. Dále bych rád uvedl některé další moţnosti vytvoření 

umělého impulsu (akustické emise). Schematické znázornění měřícího řetězce je na 

obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 4  Schematické znázornění měřícího řetězce 
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6.2. Generování širokopásmového signálu dopadem paprsku 

stlačeného plynného média 

Metoda je extrémně citlivá na dodrţení podmínek měření (tlak média, vzdálenost 

trysky, úhel dopadu paprsku média, jakost povrchu dopadové plochy měřeného 

objektu). Pro časovou stabilitu podmínek měření je nutné zabezpečit dostatečnou čistotu 

plynného média (vhodná vlhkost, teplota, obsah příměsí), zabránit degradaci kvality 

povrchu nanesením chemicky netečných a mechanicky odolných vrstev. Tento postup 

zaručuje kvalitní reprodukovatelnost měření. 

6.3. Generování signálu akustické emise piezoelektrickým měničem 

U tohoto typu umělého signálu se provádí buzení spojitým sinusovým signálem. 

Metodu lze s vysokou reprodukovatelností pouţít pro referenční měření citlivosti 

snímačů v konstantním geometrickém uspořádání polohy pulseru. Metodu lze aplikovat 

i v rozsáhlých trvale instalovaných multikanálových systémech pro periodickou 

srovnávací kontrolu stability hodnot přenosových parametrů pro jednotlivé cesty  

pulser«» akustická vazba pulseru«» měřený objekt «» 

akustická vazba snímače «» snímač 

6.4. Úbytek akustického signálu v materiálu 

Tvar pulsu a pokles amplitudy záleţí na kombinaci geometrických a materiálových 

vlastností zkoumaného objektu. Kompozitní materiály vykazují obecně vyšší akustický 

útlum neţ oceli. Vzorky s převládajícím podélným rozměrem mají slabou odezvu i při 

relativně velkém zdroji akustické emise. Vlny akustické emise se rovněţ odráţejí v 

nespojitostech a na hranicích měřeného objektu s druhým prostředím. Například vlnový 

svazek, který vznikne v oceli, předá na rozhraní s vodou jen 13 % energie vodě a 87 % 

energie se vrátí zpět do oceli. [3, 4] Geometrická a materiálová konstrukce zkoumaného 

objektu silně ovlivňuje tuto energetickou bilanci. Je-li materiál dostatečně rovný a 

geometrické nespojitosti jsou malé, nemusí být odrazů mnoho, přesto při 

vyhodnocování se tento vliv bere vţdy v úvahu. Doba, po kterou lze zachytit daný 

akustický puls, dozvuk, rovněţ záleţí na uspořádání zkoumaného vzorku a na nastavení 

citlivosti měření. V kovech budou mít signály zachytitelný průběh v řádech milisekund, 

v kompozitních materiálech to jsou stovky mikrosekund. 
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6.4.1. Snímače akustické emise 

Mechanické vibrace, které se vyskytují v technické praxi, představují pohyby s velmi 

nízkými amplitudami výchylky u diagnostických signálů a řádově milimetrové pohyby 

u strojů s vibrační technologií. Ustálená vibrace je charakterizována výchylkou, 

rychlostí a zrychlením v amplitudě a frekvencí a fází z časového pohledu. Tyto veličiny 

jsou spolu svázány jednoznačnými matematickými vztahy. Na uvedených skutečnostech 

jsou zaloţeny i konstrukce snímačů, které snímají časový průběh vibrační veličiny, 

který je pak zpracováván v měřicím řetězci. Snímače vycházejí z principu měření: 

 výchylky vibrací, 

 rychlosti vibrací, 

 zrychlení vibrací (akcelerometry). 

Nejjednodušší, nejpřesnější a nejlehčí se ukazují snímače zrychlení (zaloţené na 

principu stlačování piezokrystalu), které mají však problémy s přesností u velmi 

nízkých frekvencí (řádově jednotky Hz). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a faktu, 

ţe většina budicích frekvencí se nachází ve frekvenčním pásmu, kde je zaručena jejich 

přesnost jsou dnes snímače zrychlení nejrozšířenější. 

Snímače rychlostí (většinou zaloţené na indukčním principu) jsou konstrukčně sloţitější 

a mají vyšší hmotnost, v praxi se s nimi můţeme setkat především ve spojení s 

některými analyzátory nebo v případech, kdy uvedené vlastnosti nebrání aplikaci. 

Snímače výchylky se v diagnostice neuţívají (lze je nalézt ve stavebnictví a 

seismologii), mají velké rozměry a hmotnost a jejich vyuţitelné frekvenční pásmo je 

velmi silně omezené. 

Poruchy strojních zařízení mají zřídka náhlý a zcela neočekávaný průběh. Dobře 

vyrobené a smontované stroje většinou před vlastní poruchou, vedoucí k jejich vyřazení 

z provozu, jeví určité známky změn provozního stavu. Typický časový průběh úrovně 

vibrací je často totoţný s průběhem vanové křivky (obr. 5), která znázorňuje průběh 

intenzity poruch u neobnovovaných elektrotechnických objektů. 



Dizertační práce – Ing. Frischer Robert  - 28 – 

VŠB-TU Ostrava, katedra Automatizace a Počítačové Techniky v Metalurgii 

 

Obr. 5  Vanová křivka 

K experimentálnímu sledování signálu akustické emise, se dnes běţně pouţívají 

piezoelektrické snímače, pro jejich citlivost, rozsah snímání a cenu. 

Samotný piezoelektrický snímač je obvykle umístěn na ocelové destičce (membráně) 

nebo plastové či keramické podloţce. Pro ochranu před vnějším poškozením bývá 

umístěn v kovovém pouzdře. Na jedné straně pouzdra je pak implantován výstupní 

konektor snímače, na druhé pak silný magnet pro uchycení na kovové materiály. 

Snímače akustické emise, převádějící svazky vln na elektrické signály, jsou obvykle 

keramické piezoelektrické snímače, případně rezonanční snímače s daným rozsahem 

frekvencí (30 kHz, 300 kHz) a širokopásmové snímače (do několika MHz), kterých je 

vyuţito jen pro orientační zjištění frekvenčního spektra akustické emise na neznámém 

objektu. Niţší frekvence akustické emise se sledují v kompozitech, potrubích, betonu, 

kdeţto vyšších frekvencí se dosahuje při měřeních nad šumovým pozadím nebo při 

omezení detekčního rozsahu. K zabezpečení dobrého akustického přenosu se mezi 

snímač a materiál nanáší pojidlo (směsi rozpustného glycerinu, speciální lepidla). 

Snímač se pro vlastní měření upevňuje na snímaný povrch nebo je zaveden přímo do 

objektu. Pokud je umístěn na povrch zkoumaného objektu, musí být nějak zajištěn proti 

samovolnému pohybu. K takovému zajištění slouţí většinou zajišťovací šrouby, různé 

druhy úchytek. Pro ţelezné materiály se velmi osvědčily permanentní magnety umístěné 

v krytu snímače po obvodu jeho snímací plochy. Všechna tato záchytná zařízení 

zajišťují konstantní přítlak snímače, aby během měření nedocházelo ke změnám 

přítlačné síly a tím ke kolísání vzdálenosti snímače od sledovaného povrchu. Snímač 
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musí být s povrchem spojen velmi kvalitně, protoţe jakékoliv nerovnosti nebo změna 

přítlačné síly velmi negativně projevuje změnou signálu akustické emise ve snímači. 

Nedostatečně zafixovaný snímač se chová jako další rezonanční obvod a dolní propust.  
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7. Nedestruktivní metoda identifikace stavu modelu 

krystalizátoru 

První fáze řešení uţití analýzy vibračních spekter pro podporu řízení probíhala 

v laboratorních podmínkách VŠB-TUO na modelu krystalizátoru s uţitím stimulační 

diagnostiky.  

Model krystalizátoru byl postaven v měřítku se zachováním poměru stran. Plášť 

představoval plech tloušťky 20mm, který byl na protilehlých stranách sešroubován 

celkem 12-ti šrouby. Na protilehlých stranách byl umístěn úderník a snímač vibrací – 

akcelerometr (obr. 6). Analogová data jsou digitalizována speciální kartou fy National 

Instruments NI PCI 6221 a dále postoupena programu MatLab za účelem dalšího 

zpracování. 

Cílem řešení této fáze byla detekce a lokalizace místa vzniku štěrbiny v rozích modelu 

krystalizátoru, která byla reprezentována pozicí uvolněného šroubu, tzn., zda je moţné 

na základě rozboru vibračního spektra jednoznačně určit stav diagnostikovaného 

systému. Vize byla taková, ţe se uloţí odezva systému na impuls a ta se dále vyhodnotí. 

Pokud by se potvrdilo, ţe je moţné takto diagnostikovat pevné objekty, aniţ by bylo 

nutné je před tím odstavit a rozebrat, poskytlo by to zázemí k dalším testům, tentokráte 

v provozu. 

 
Komentář [k1]: Doplit popisek 

testovaného objektu 
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Obr. 6  Schéma měřícího a vyhodnocovacího řetězce 

7.1. Měřící karta NI PCI 6221 (37 – pin) 

Měřící karta firmy National Instruments do slotu PCI je poměrně výkonným zařízením 

jak pro snímání, či měření analogových nebo binárních elektrických signálů, tak i pro 

generování takových signálů. 

Na úrovni softwaru je karta schopna spolupracovat s operačním systémem Windows a 

s prostředími Matlab a LabVIEW [21, 24]. 

 

Technická specifikace: 

 16 – bit, 250 ks/s, 16 analogových vstupů s 37 – pin D-Sub 

 dva 16 – bitové analogové výstupy (833 ks/s) 

 10 digitálních I/O linek, 32 – bitové čítače, digitální spouštění 

 korelované DIO (2 linky, 1 MHz) 

 37 – pin D – Sub konektor 

 Ovládače NI – DAQmx a software NI LabVIEWSignalExpress 

Tato měřící karta je po instalaci driverů nativně podporována programem Matlab. Za 

pouţití nástavby Simulink lze pak snímaná data ukládat do PC (paměť RAM, 

trojrozměrná matice) a podrobit dalšímu zpracování. Na obrázku 7. je pohled na I/O 

interface karty.  
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Obr. 7  Pohled na I/O  konektor karty NI PCI 6227 

 

Zde je třeba podotknout, ţe vzorkovací kmitočet je sdílený. Tedy 250kHz vzorkování je 

podmíněno snímáním pouze jednoho kanálu. V případě snímání více kanálů jsou tyto 

multiplexovány a frekvence se tudíţ sniţuje. Při zpětném pohledu ale toto omezení 

nebylo na závadu, protoţe zkoumané frekvence se pohybují do cca 5kHz, podle typu 

emise. Problémem byly naopak R-C filtry, zaručující dostatečný útlum pro signály 

s vyšší frekvencí neţ je polovina frekvence vzorkovací. 
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8. Princip metody 

Princip metody vychází z měření odezvy soustavy na impuls, který je generován 

úderníkem vybuzeným magnetickým polem (obr.8). Tento impuls má do ideální podoby 

daleko, ale pro tyto účely dostačuje (obr. 9). Jednotlivé pulsy jsou řízeny PLC Siemens, 

které generuje sérii impulsů s 

periodou 2s. K základním 

nevýhodám patří neţádoucí 

odskok (obr. 11) a relativně 

nestejný průběh jednotlivých 

úderů (pouze při srovnání 

amplitudových obálek).  

Z důvodu eliminování těchto 

vad se provádí několik měření 

za sebou. Z devíti měření jsou 

si alespoň 4 velmi podobná a 

ostatní vykazují mírné nebo 

extrémní odchylky popř. periodické chyby (vibrace z okolí, šum zesilovače apod.). 

Vibrace vyvolané pulsem se snímají pomocí speciálního akcelerometru od firmy 

Bruel&Kjaer (obr. 10) s typovým označením 4332. Ukázka naměřené odezvy je na 

obrázku 11. a 12. Na ose Y je amplituda snímaného signálu ve [V], osa X je časová. 

Jednotky časové osy přímo neodpovídají sekundám, ale jednotlivým zaznamenaným 

hodnotám. Vzorkovací frekvence A/D převodníku byla nastavena na 100kHz. Podle 

vzorce 

𝑇 =
1

𝑓𝑣𝑧
 

(4) 

kde T je perioda vzorkování v [s]. Čas v daném bodě se spočítá podle vzorce 

(3) 𝑡 =∝∙ 𝑇 (5) 

  kde ∝ odpovídá hodnotě na ose X a t danému časovému okamţiku v [s]. 

 

  

 

Obr. 8  Elektromagnetický úderník řízený pomocí PLC 

siemens 
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Digitální záznam se provádí pro celou sérii měření najednou. Záznamy jednotlivých 

pulsů jsou poté z celku extrahovány a uloţeny zvlášť (obr. 11).  

Impuls je zdrojem vibrací (nebo také specifické akustické emise) s širokým rozsahem 

frekvencí (spektrální hustotou). [5, 6, 8, 22] V ideálním pulsu by byly zastoupeny 

všechny sloţky celého spektra (teoreticky generátor bílého šumu). V našem případě 

jsou zastoupeny sloţky do řádu několika kHz a navíc s nestejnoměrným zastoupením 

jednotlivých sloţek. Po aktivaci pulsu, popř. po vzniku akustické emise se analyzovaný 

objekt chová jako selektivní pásmová propust (obr. 13). Zachycená amplitudová obálka 

je upravena a je na ní aplikována FFT (Fast Fourier Transform), (obr. 14). 

 

 

Obr. 9  Zkušební záznam impulsu 
Obr. 10  Akcelerometr Brüel&Kjær 

  

Obr. 11  Neţádoucí odskok úderníku 
Obr. 12  Z celé série jsou extrahovány 

jednotlivé pulsy 
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Obr. 13  Diagnostikovaný systém se chová jako selektivní pásmová propust 

 

Obr. 14  Výkonová spektrální hustota daného pulsu bez další úpravy 
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Pokud budeme sledovat odezvu v amplitudové oblasti, jsou si jednotlivé odezvy jen 

málo podobné (vzhledově). Výpočetní metodou můţeme srovnávat jednotlivé časové 

úseky a odvodit procentuální odchylky a tím zjistit podobnost mezi jednotlivými 

odezvami. Výsledky budou ovšem značně zkreslené. Problémem je, ţe jednotlivá 

měření nezačínají přesně v čase 0, ale jsou vůči sobě posunuty. Tento posun je 

způsoben A/D převodníkem, který začíná pracovat aţ při detekci určité, minimální 

úrovně signálu na jeho vstupu. Z toho plyne, ţe jednotlivá měření jsou vůči sobě 

posunuty v krajním případě i o několik ms. To se můţe zdát zanedbatelné, ale pokud 

bereme v úvahu periodu snímání řádu µs, je posun značný. 

Pokud opustíme amplitudovou charakteristiku a přesuneme se do frekvenční oblasti, 

situace se podstatně zlepší. Smyslem je nepohlíţet na amplitudovou obálku daného 

měření, ale zkusit ji rozebrat na jednotlivé frekvenční sloţky (spektrum) a ty poté 

porovnat. Srovnávat můţeme jejich četnost v jednotlivých měřeních, amplitudu popř. 

odchylku od stanovené úrovně. 

Pro získání výkonové spektrální hustoty (PS – Power Spectrum) je třeba provést na 

souboru dat FFT (rychlou Fourierovu transformaci). FFT je nejčastější a nejvhodnější 

metodou pro sledování vibračních signálů. V nematematickém vyjádření to znamená, ţe 

vibrační signál je rozloţený na určité amplitudy odpovídající různým frekvenčním 

sloţkám. Vyjádřeno v souladu s předchozí otázkou, tak pomocí FFT vyhodnocujeme 

celkové vibrace, čímţ zajistíme celkovou mohutnost kmitání na dané frekvenční sloţce. 

Celkovou mohutností kmitů se rozumí hodnota naměřená na funkčně důleţitém nebo 

nejdůleţitějším místě stroje (tzv. lokální frekvence, např. otáčková frekvence vstupu, 

otáčková frekvence prvního ozubení apod.), kterou porovnáme s její předchozí hodnotu 

a mezní hodnotou, čímţ získáme informaci o objektivním technickém stavu dané části. 

Jestliţe tyto hodnoty vynášíme do funkční závislosti na čase tak získáme zmiňovanou 

„vanovou křivku―, tzn. časový průběh hladiny vibrací (poruch) během technického 

ţivota pro danou (důleţitou, nejdůleţitější, kritickou) část stroje. Z vanové křivky pak 

můţeme následně predikovat (prognózovat) zbytkovou ţivotnost (čas do nutné opravy 

dané části) a další potřebné údaje nutné pro strategické plánování údrţby v obecném 

slova smyslu. Je třeba také sledovat časové změny jednotlivých sloţek celkového 

spektra vibrací. Sledování jen časové změny mohutnosti vibrace nemusí přinést 

očekávané přínosy diagnostiky. Nárůst sice malé, ale důleţité sloţky celkového spektra 
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má malý vliv na změnu mohutnosti vibrací, neboť můţe být příznakem závaţného 

poškození důleţité součásti stroje. 

Mimo metody FFT zpracování signálů, můţeme vyuţít i jiných současných 

identifikačních metod. 

 

8.1. Cepstrální analýza 

Kepstrální analýza není oddělenou samostatnou metodou, její výsledky musí být 

ohodnoceny současně se spektrem vibračního signálu, bez kterého by tato metoda 

neměla smysl. 

Z uvedeného je patrné, ţe kepstrální analýza je metodou, která je pomůckou pro 

orientaci diagnostika v naměřeném spektru. Je vhodná především pro identifikaci 

amplitudové a frekvenční modulace. Nutnou podmínkou je, ţe frekvenční analyzátor 

má v sobě kepstrální analýzu obsaţenou. Neobvyklé pojmenování metody (Cepstrum) 

vzniklo přehozením písmen ve slově spectrum, podobně na vodorovné ose kepstra je 

quefrence (z výchozí frequence), v kepstru lze dále nalézt rahmonické kvefrence (z 

výchozí harmonické frekvence). 

Kepstrální analýza je metoda, která hledá periodické děje ve frekvenčním spektru, tedy 

pravidelně se opakující rozdíly mezi sousedními frekvenčními čarami. Metoda je tedy 

vhodná pro případy, kdy má frekvenční spektrum několik nosných frekvencí, na které 

jsou namodulována boční pásma. V kepstru je potom vyznačen jednotlivými čarami 

odstup bočních pásem. Vzhledem k tomu, ţe kepstrum je frekvenční analýzou 

frekvenčního spektra, bude na vodorovné ose kepstra (z důvodu ryze matematických) 

čas. 
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8.1.1. Provozní tvary kmitů 

Metoda zviditelnění provozních tvarů kmitů, nebo také někdy uváděná jako metoda 

strukturální stroboskopie, se opírá o vyuţití programových prostředků pro animaci, 

které byly původně vyvinuty pro znázornění vlastních kmitů (modů), stanovených 

metodou modální analýzy. 

 

8.1.2. Modální analýza 

Metodou modální (vlastní, vidové) analýzy lze relativně rychle a pohodlně řešit 

následující technické problémy: 

 určovat modální frekvence soustavy, které při souhlasu s budicími frekvencemi 

mohou vést k nadměrnému rozkmitávání (rezonance, kritické otáčky), a tím ke 

sníţení ţivotnosti a spolehlivosti konstrukcí, často s nepříznivým důsledkem 

zvýšené hlučnosti 

 určovat modální tvary kmitu a konfrontovat je s eventuálními budicími účinky 

opět s cílem posouzení moţnosti výskytu škodlivého nadměrného kmitání 

 ověřovat věrohodnost sestavených zjednodušených matematických modelů (v 

tzv. geometrických souřadnicích) srovnáním s výsledky měření 

 vytvářet modální modely odměřených soustav (v modálních souřadnicích), 

pomocí nichţ lze v uvaţovaném frekvenčním pásmu věrně simulovat jejich 

kmitavé chování, 

 modifikovat konstrukce připojením přídavných prvků, s cílem např. jejich 

přeladění mimo pásma škodlivých účinků. Simulací na počítači lze relativně 

náročně posuzovat řady variant provedení, 

 pomocí výpočtu věrohodně určit vynucené kmitání odměřené konstrukce při 

daném (simulovaném) buzení, 

 identifikovat příčiny nadměrných vibrací odměřených konstrukcí z vlastností 

moţných (vypočtených) přenosových cest neţádoucího šíření budicích účinků, 

 pomocí metody zviditelnění provozních tvarů kmitů, resp. strukturální 

stroboskopie animovat prostřednictvím zjednodušeného schématu škodlivé 

nadměrné kmitání konstrukcí při provozu na obrazovce počítače a snáze hledat 

jeho příčiny 
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 pro jednoduché struktury identifikovat z naměřených provozních odezev místa a 

průběhy budících účinků. 

Rozměrové hranice mechanických soustav (konstrukcí, struktur), které mohou být 

předmětem modální analýzy, jsou na spodním konci rozměrové oblasti omezeny 

předpokladem zanedbání hmotností snímače vůči hmotnosti proměřované soustavy, na 

horním konci pak dostupností dostatečných budicích účinků. Metodu lze tedy uţít pro 

naprostou většinu strojních i stavebních konstrukcí. 

Frekvenční obor, který při analýze přichází v úvahu, pokrývá při praktických aplikacích 

zhruba pásmo od 0,1 (Hz) do 30 (kHz), většina případů pak spadá do tzv. akustické 

oblasti, pro kterou existují rozvinuté přístrojové zázemí. 

Prvotním cílem pro aplikaci poměrně sloţité a zdlouhavé metody bývá nejčastěji 

spolehlivé stanovení vlastních frekvencí ve vztahu k moţným rezonancím. Aplikace 

předpokládá současné vnější silové buzení soustavy (speciálním rázovým kladívkem, 

elektrodynamickým budičem apod.) a měření odezvy na toto buzení. Počítačovým 

zpracováním jsou naplněny uvedené cíle. Měřicí a vyhodnocovací aparatura se tedy 

sestává z minimálně dvoukanálové FFT aparatury a příslušného software. Nutnou 

podmínkou pro správné měření a odpovídající jednoznačné výsledky je linearita 

měřeného objektu. To znamená, ţe: 

 objekt musí být bez vůlí, poškození, uvolněných spojů atd. 

 objekt musí být vyroben z materiálu s lineárními mechanickými vlastnostmi v 

pruţné oblasti 

 objekt nesmí obsahovat fungující vnitřní zdroje vibrací 

 

8.1.3. Orbitální analýza 

Orbit tvoří dynamická (kinetická) sloţka vibrací ze dvou vzájemně kolmých 

bezdotykových radiálních snímačů výchylky vynesená v kartézských souřadnicích. Je to 

alternativní zobrazení časového signálu, které přináší i další diagnostické informace a 

které lze realizovat i na běţném osciloskopu s X-Y funkcí. Zobrazení vibrací ve formě 

orbitu je zobrazení pohybu středu rotačního tělesa za jednu či více otáček kolem statické 

polohy jeho středu. Synchronizační značka udává moment synchronizačního impulsu za 

otáčku. Takto lze snadno zjistit směr precesního pohybu rotačního tělesa vůči směru 
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jeho otáčení (souběţná a protiběţná precese), odhadnout velikost amplitudy špička - 

špička. 

 orbity není moţné určit bez určení absolutní fáze vibrací, která je definovaná ze 

zpoţdění prvního kladného maxima signálu na daném snímači za signálem 

synchronizační značky v úhlových jednotkách, kdy jednomu cyklu vibrací 

odpovídá 360°. Fázi vibrací lze takto určovat pro otáčkovou frekvenci i pro 

všechny celočíselné násobky a podíly otáčkové frekvence. Je to reference mezi 

polohou osy rotačního tělesa a měřeným signálem vibrací. 

Z tvaru orbitu lze usuzovat na směr působení radiálních sil v rotačním tělese. Standardní 

eliptický tvar orbitu se vlivem závad souososti a tím vzniku radiálního předpětí podle 

velikosti nesouososti zplošťuje, mění na banánový a dokonce dostává tvar „osmičky―. 

Směr hlavní osy orbitu je pak kolmý na směr působení radiální síly. Další pouţití orbitu 

je při diagnostice přidírání, loţiskových vůlí, nestabilit rotoru v kluzných loţiscích, 

trhlinách rotorů a dalších závadách. Analýza se provádí na orbitu širokopásmového 

signálu i na orbitu signálu filtrovaného na harmonické a sub-harmonické sloţky. Vţdy 

je potřeba sledovat zároveň statickou polohu středu osy rotačního tělesa, která spolu s 

orbitem vypovídá o skutečném pohybu osy v měřené rovině a o nebezpečí přidírání 

loţiska. 

 

8.1.4. Analýza fáze 

Fázový úhel je úhel (ve stupních), o který se osa rotačního tělesa pootočí z bodu 

zahájení sběru aţ k bodu, ve kterém snímač naměří maximální kladnou sílu. 

Bez analýzy fáze není moţná komplexní analýza: 

 nesouososti - zjištění fázového posuvu mezi hodnotami na protějších koncích 

stroje v axiálním směru, čímţ přesně specifikujeme úhlovou, paralelní nebo 

kombinovanou nesouosost 

 nevyváţenost - určuje druh nevyváţenosti (statická, momentová, dynamická) 

 ohnutý hřídel apod. 
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8.2. Rychlá Fourierova transformace - FFT 

Fourierova transformace je matematická metoda pouţitelná k analyzování signálu. V 

obecném případě se jedná o vyjádření funkce popisující obraz pomocí integrální 

transformace (v podstatě vyjádření funkce v jiné bázi). Ve speciálním případě se 

uvaţuje tzv. trigonometrická Fourierova transformace, která za bázové funkce pokládá 

sin(kt), cos(kt) nebo v komplexním tvaru exp(ikt), kde k je celé číslo v případě 

Fourierovy řady nebo reálná proměnná v případě Fourierovy transformace. 

Ze spektra FFT vibrace u sloţitějšího stroje nebývá snadné z jednoho měření spolehlivě 

určit stav poškození vnitřních částí. Sloţky spektra odpovídající poškození vnitřního 

ústrojí tělesa, mohou být maskovány šumem, a jinými sloţkami buzení. Při rozvoji 

poškození třecích částí krystalizátoru se ve spektru vibrace projeví sloţky s vlastní 

frekvencí okolo 0,5 aţ 2 kHz. 

 

8.3. Fourierova řada periodické funkce 

Fourierova transformace vychází z tzv. Fourierovy řady periodické funkce na intervalu 

1,0 T , kde výsledná funkce je součtem anizochronních harmonických kmitu téhoţ 

směru s takovými frekvencemi, aby mohla být periodická, tedy n
nTT 

1 , kde n  je celé 

číslo. Funkce daná touto superpozicí bude mít tvar 
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1

1
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kde n
A , n

B  jsou koeficienty tvořící tzv. spektrum funkce  tf . 

Přechodem od konečného intervalu k limitnímu, tedy volbou nekonečné délky intervalu, 

lze výše uvedený postup pouţít i pro neperiodické funkce, lze přejít k vyjádření vztahů 

Fourierovy transformace, tedy 

      ttdtetfF ti
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Pro počítačové zpracování nemáme k dispozici funkci  tf , ale jen její vzorky 

v diskrétních časových okamţicích, tedy pro diskrétní signály, uţíváme diskrétní 

Fourierovy transformaci, kdy lze formálně integrál nahradit integrálním součtem 

s dělením odpovídající periodě vzorkování 
1
T , definiční vztah pro diskrétní Fourierovu 

transformaci je 









i

Tki

ik

iefF 12 , (9)  

V praxi se pouţívá konečná diskrétní Fourierova transformace, pak sumace je 

provedena pro N vzorků, tedy v mezích od 0 do N-1. Pak, lze psát 
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N

i

i
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N
ik
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. (10)  

Dle tohoto vztahu můţeme určit jen N různých hodnot spektra, neboť exponenciální 

funkce je periodická s periodou N. 

8.4. Rychlá Fourierova transformace 

Výpočet diskrétní Fourierovy transformace je časově velmi náročný, jedná se vlastně o 

vyčíslení polynomu stupně N-1 s koeficienty 
i
f v bodě N

k
i

e
2

, coţ s vyuţitím 

Hornerova schématu vede přibliţně na 2N operací. V praxi se vyuţívají upravené 

algoritmy vyuţívající metod divide et impero. 

 

8.5. Výkonová spektrální hustota 

Výkonová spektrální hustota signálu x(t) charakterizuje rozdělení výkonu signálu v 

závislosti na kmitočtu. Přibliţně lze říci, ţe představuje výkon signálu na odporu 1 Ω v 

kmitočtovém pásmu o šířce 1 Hz. Přesněji jde o limitu podílu výkonu připadajícího na 

určitý interval kmitočtů k délce tohoto intervalu, blíţí-li se délka tohoto intervalu k nule.  

Výkonová spektrální hustota se pouţívá pro charakterizování rozloţení energie v 

závislosti na kmitočtu pro stacionární náhodné signály, jejichţ kmitočtové spektrum je 

spojité. Její jednotkou je W·Hz
–1

, případně V
2

·Hz 
–1

. Při pouţití obou jednotek 

vycházejí stejné číselné hodnoty, protoţe se předpokládá, ţe jde o výkon na odporu 1 Ω. 
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Odhad výkonové spektrální hodnoty lze získat z DFT (diskrétní Fourierova 

transformace) spektra signálu. Výpočet se skládá z rozdělení signálu na M segmentů, 

které se mohou částečně překrývat. Z kaţdého segmentu (po odstranění stejnosměrné 

sloţky a násobení okénkem) se vypočte střední hodnota kvadrátu normovaného 

amplitudového spektra. Výsledky se zprůměrují pro všechny segmenty a odstraní se 

vychýlení způsobené pouţitým okénkem. Jde o tzv. Welchovu metodu modifikovaných 

periodogramů. Zjednodušené schéma výpočtu uvádí obrázek 15. 

 

Obr. 15  Welchova metoda modifikovaných periodogramů 

Výsledná výkonová spektrální hustota (Power Spectral Density - PSD) je dále 

podrobena zkoumání a úpravám. Některé vibrace (na určitých frekvencích) projdou bez 

výrazných změn, některé jsou silně potlačeny. Pro přehlednější práci s takto získanými 

daty je nutné PSD upravit. Po aplikaci navrţeného filtru, jsou z PSD odstraněna 

irelevantní data a výsledek je uloţen ve formě matice. Navrţený filtr prochází záznam 

kaţdého pulsu (jeho PSD) a vyhledává specifické hodnoty jednotlivých sloţek spektra. 

Pro další analýzu PSD jsou důleţité polohy špiček, tedy jim odpovídající frekvence. 

Nalezení takovýchto anomálií je relativně obtíţné, protoţe spektrum signálu má zvláštní 

průběh (obr. 16). Po aplikaci klasického algoritmu pro nalezení maxima 

(f(x-1) < max > f(x+1))     (11)  
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byly získány stovky údajů, které neodpovídaly rozloţení maxim ve spektru. Při hledání 

příčiny nefunkčnosti algoritmu byla odhalena jednoduchá příčina. Po zvětšení části 

křivky je patrné, ţe křivka není hladká. Namodulované špičky vytvořily mnoţství 

falešných (pseudo) maxim (obr. 17), které bylo nutno eliminovat. 

Nově navrţený filtr byl schopen tyto „pseudomaxima― eliminovat. Procházel záznam a 

pro nejvyšší hodnotu v dané oblasti, lokální maximum, si ověřil, je-li na daném 

intervalu opravdu nejvyšší. Tento interval je volitelný a jeho hodnota je nepřímo 

úměrná počtu maxim v záznamu. Tento interval je moţné vyjádřit slovem necitlivost. 

Jeho hodnota udává, na jakém intervalu musí dané lokální maximum platit, aby byla 

uznána a uloţena jeho pozice. Aby bylo moţné ze signálu dále odstranit všudypřítomný 

šum, odstranila se lokální maxima s amplitudou menší neţ 7% globálního maxima. Tím 

se obraz vyčistil a mohl postoupit k dalšímu zpracování pomocí neuronové sítě. Pouţitý 

filtr je stále ve vývoji a jeho zlepšováním je moţné dosáhnout daleko lepších výsledků.  

 

 

Obr. 16  Detail špičky v PS Obr. 17  Falešná maxima při aplikaci 
jednoduchého algoritmu pro nalezení maxima 

 

  

Komentář [k2]: Jaký filtr? Kde je? Chce to 

tu dát buď odkaz, nebo přímo filtr.. 

Komentář [k3]: Který zase? 
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9. Algoritmus analýzy vibrací na laboratorním modelu 

Výše uvedené postupy byly implementovány na analýzu naměřených vibrací na 

laboratorním modelu krystalizátoru. Schéma měřícího řetězce je na obrázku (obr. 18). 

Vibrace jsou snímány pomocí akcelerometru firmy Bruel&Kjaers typovým označením 

4332. Tento snímač vyniká vysokou rezonanční frekvencí přesahující hodnotu 25kHz. 

Na trhu je k dispozici samozřejmě spousta typů akcelerometrů od jiných firem, 

levnějších, ale většina z nich je vhodná pouze pro snímání frekvencí do 600Hz (mobilní 

aplikace), coţ je pro deklarované účely nevyhovující. Na druhou stranu, v aplikacích 

nevyţadující vysoké kmitočty snímání by se daly s výhodou pouţít, protoţe jsou často 

implementovány v moderních chytrých mobilních telefonech nebo PDA zařízeních.  

Po zesílení signálu (snímač poskytuje pouze desítky mV) je signál digitalizován pomocí 

multi I/O karty NI PCI 6221 firmy National Instrument. Tato karta disponuje 16-ti 

analogovými vstupy se sdíleným multiplexem běţícím na 250kHz. Pro daný účel byl 

vyuţit pouze jeden kanál pracující se vzorkovací frekvencí 100kHz. Vzhledem 

k odhadovaným snímaným frekvencím řádu desítek kHz (maximum okolo 20kHz) je 

pětinásobné převzorkování dostatečné. Řídící algoritmus byl sestaven v prostředí 

Matlab – Simulink a nastaven tak, aby byla zachytávaná data ukládána po dobu 20s. 

Další zpracovávání výsledků probíhalo jiţ offline. 

 

Obr. 18  Schéma měřícího řetězce 

 

Vyhodnocovací algoritmus je proveden v Matlabu. Nejprve je nutné extrahovat 

příslušná data, záznamy pulsů, a uloţit je zvlášť do matice. K tomu slouţí rutina, která 

hledá začátky pulsů a následně ukládá stejně dlouhé bloky dat do předem nastavených 

pozic v matici. Nutná podmínka pro nalezení začátku pulsu je: 
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𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖 = 𝑖𝑓  𝑎𝑏𝑠(𝐷𝐴𝑇𝐴 𝑗 − 𝐷𝐴𝑇𝐴 𝑗 + 1  >  𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒. 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 ∙ 𝜍  

Kde 

DATA je matice se záznamem pulsů 

i Index proměnné start, pořadové číslo 

j Pořadové číslo vzorku v záznamu 

σ Je konstanta odvozená od střední úrovně šumu v signálu a platí ţe:σ> 2 

 

Po extrahování jednotlivých záznamů se na ně aplikuje rychlá Fourierova transformace 

(FFT) a výsledky jsou uloţeny do další matice. Kaţdý jednotlivý řádek matice odpovídá 

hodnotám jednoho pulsu (jeho PSD).  

 

Z jiţ hotových signálových spektrálních hustot je dále nutné extrahovat relevantní data 

a oddělit tak uţitečný signál od šumu popř. reziduí vzniklých okolním hlukem, popř. 

nedostatečným odstíněním objektu od okolních vibrací. Tato část je poměrně sloţitá, 

protoţe není moţné nalézt vhodnou rutinu v Matlabu ani v literatuře zabývající se 

danou problematikou. Otázka totiţ je, jak zajistit polohu (frekvenci) jednotlivých 

špiček. Tyto špičky jsou pro nás nejdůleţitější a přímo odráţejí skutečný stav objektu. 

Kvůli výše uvedeným problémům selhala klasická definice lokálního maxima, která 

říká ţe 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝑖𝑓 𝑓 𝑥−1 < 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢 −𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 > 𝑓 𝑥+1   

Kde 

maximumlocal je pozice lokálního maxima 

f(x) Je hodnota funkce v bodě x 

 

Bylo tedy nutné vymyslet jinou metodu. Inspirací bylo lidské vnímání daného 

problému. Při pohledu na graf výkonové spektrální hustoty (obr. 32) jsou jasně patrná 

jednotlivá maxima. Při určitém zjednodušení by se dalo říci, ţe vnímání jednotlivých 

extrémů je dáno jejich polohou vůči ostatním hodnotám. Pokud máme dvě ostrá lokální 

maxima vedle sebe, je moţné je ignorovat, i kdyţ jsou jejich amplitudy velmi vysoké. 

Zatímco pokud je lokální maximum osamocené, a i kdyţ má podstatně menší amplitudu 

neţ globální maximum, je vnímáno ostře. Získání relevantních špiček z PSD je klíčové. 
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Je to pouze jejich pozice, která zaručí správné naučení neuronové sítě popř. zpětnou 

detekci a označení výsledku. V současné době je kaţdému lokálnímu maximu přiřazena 

„flag―, která říká jak dlouho je dané maximum maximem. V budoucnu bude algoritmus 

rozšířen o moţnost pracovat v úzkých pásmech a vybírat lokální maxima přesněji neţ 

nyní.  

Hodnota flagu je inkrementována v případě, ţe platí 

↑ 𝑛𝑓𝑙𝑎𝑔 = 𝑖𝑓 𝑓𝑃𝑆 𝑖 > 𝑓𝑃𝑆 𝑖−1  . 

Pozice lokálního maxima pak musí splňovat následující kritérium 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 = 𝑖𝑓 𝑓𝑃𝑆 𝑖 > 𝑓𝑃𝑆 𝑖+1  𝐴𝑁𝐷 𝑛𝑓𝑙𝑎𝑔 > 𝑛𝑠𝑒𝑡 . 

Kde 

nflag Aktuální hodnota proměnné n, udávající dobu trvání daného maxima 

fPS(i) Je hodnota funkce (křivka PS) v bodě i 

 

Jednotlivé výsledky jsou opět uloţeny do obdélníkové matice. Vzhledem k tomu, ţe i 

takto vyfiltrované spektrum má mnoţství irelevantních lokálních maxim (šumovou 

sloţku nelze zanedbat) je nutné aplikovat poslední úpravu, kterou je odstranění všech 

lokálních maxim, které nesplňují kritérium 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙  𝑖 > 𝜌

𝜌 ≅ 0.07 ∙ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
 

Kde 

ρ Konstanta odvozená z globálního maxima, volitelná 

maximumglobal Hodnota globálního maxima z daného PS pulsu 

 

Pro ověření, zdali jsou jednotlivé impulsy alespoň trochu podobné, jsou hodnoty 

globálních maxim jednotlivých měření (za stejných podmínek) seřazeny vedle sebe pro 

lepší přehlednost. Výsledkem je graf (obr. 19). Pro úplnost je třeba dodat, ţe hodnoty 

frekvencí a amplitud jsou pouze relativní. Přepočtem je moţné získat reálné hodnoty 

frekvencí a amplitud, ale to pro tuto analýzu není nutné a zbytečně by se tím zvyšovala 

výpočetní náročnost. Hodnoty na osách proto nemají jednotky (důleţité jsou pouze 

jejich hodnoty). 
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Obr. 19  Ověření kvality pulsů zpětnou kontrolou jejich majoritních 
frekvenčních maxim odvozených z PS 

Takto upravené hodnoty z kaţdého pulsu jsou uloţeny do souboru a předloţeny 

neuronové síti jako učící vzor, popř. jako data vhodná pro detekci. Pro realizaci 

neuronové sítě byl pouţit program Statistica firmy StatSoft. Tento analytický software 

je primárně určen pro datamining, tedy pro získávání potenciálně uţitečných dat ze 

souboru dat. K tomu vyuţívá moţnosti a potenciál neuronových sítí. Data vhodná pro 

učení jsou síti předloţeny a síť se vhodnou metodou (backpropagation, metoda 

sdruţených gradientů, Levenbergova-Marquardtova metoda atp.) naučí. Učení je 

v podstatě nastavování vah jednotlivých neuronů. Poté jsou síti předkládány vzory dat a 

ona zpětnou metodou, detekcí, s danou přesností určí původ těchto dat, popř. příslušnost 

k nějakému celku. Na obrázku (obr. 20) je grafická reprezentace vstupních dat pro 

neuronovou síť, v tabulce (tab. 2) jsou pak některé hodnoty vhodné pro učení neuronové 

sítě. Všechny hodnoty se týkají jedné série měření za stejných podmínek.  
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Obr. 20  Vstupní data pro neuronovou síť. U kaţdého měření je několik 
majoritních hodnot odpovídající jednotlivým špičkám. 

 

Tabulka 3. Ukázka vstupních dat pro učení neuronové sítě (sedmi měření jednoho 

specifického stavu zkoumaného objektu). 

Číslo měření 

# 

Charakteristické frekvence jednotlivých měření 

(za stejných podmínek) 

1 459 488 550 0 

2 459 485 488 550 

3 459 485 488 489 

4 459 485 488 489 

5 459 485 487 488 

6 459 485 487 488 

7 459 485 487 488 

 

10. Testování a zhodnocení navrhovaného řešení 

U kaţdého měření je několik majoritních hodnot odpovídajících jednotlivým špičkám 

ve spektru signálu. Takto se síti předloţí data reprezentující vţdy nějaký daný stav 

zkoumaného objektu. U kaţdého měření musí být specifikováno, ke kterému stavu 

náleţí. Naučené síti jsou poté předkládány vzorky měření (jeden nebo několik) k detekci 

a ta se je poté snaţí zpětně přiřadit danému stavu objektu. Jako příklad by se dalo uvést 

rozpoznání jednotlivce na základě analýzy jeho hlasu. Kaţdý člověk má určité spektrum 
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svého hlasu, tedy poloha jednotlivých lokálních maxim je individuální. Pokud by byla 

danému jednotlivci provedena spektrální analýza z jeho řeči, mohla by naučená 

neuronová síť přiřadit jednotlivé vzorky daným lidem. V našem případě je úspěšnost 

zpětného přiřazení vzorků stavu, který jim náleţí v rozmezí 70-80%. Na obrázku (obr. 

20), je moţné vidět prostředí programu STATISTICA. Okno nazvané DATA_3 

obsahuje trénovací mnoţinu dat, okno s názvem Tabulka_3 obsahuje testovací mnoţinu 

dat a poslední okno znázorňuje úspěšnost přiřazení testovacích dat původní mnoţině. 

Trénovací data jsou označena prefixem U, P, L, který charakterizuje stav objektu, tedy 

jeho vnitřní uspořádání (simulace vnitřních vad). Testovací mnoţina obsahuje nezávislá 

data, která nebyla pouţita pro trénovací mnoţinu a slouţí jako vstup pro neuronovou 

síť. Tato data byla naměřena za stejných podmínek (prefix U), tedy očekáváme, ţe síť 

všechny hodnoty přiřadí k prefixu U. V okně s výsledky je moţné si ověřit, ţe aţ na 

jeden výsledek, jsou všechny hodnoty přiřazeny správně. První hodnota je nesprávně 

přiřazena k jinému stavu objektu (prefix P). 

 

Obr. 21  Prostředí programu Statistika a ukázka vstupních a výstupních hodnot. 
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11. Nedestruktivní metoda identifikace stavu krystalizátoru 

v provozních podmínkách 

11.1. Rozbor situace 

Vzhledem k dobré čitelnosti výsledků při vyhodnocování stavu modelu krystalizátoru 

jsem se pokusil získat data z reálného systému a ověřit tak své závěry z předchozího 

měření. Cílem bylo říci, zda je moţné získat nějaká uţitečná data o stavu krystalizátoru 

(nebo procesu), který je v provozu. Jako místo měření byla vybrána tzv. vodní síň, tedy 

místo, kde jsou veškeré řídící a regulační členy pro primární chlazení krystalizátoru. 

Jako sběrný bod jsem zvolil trubku chladící vody primárního okruhu, vedoucí 

z krystalizátoru (ohřátá voda). Ta se mi jevila jako nejvhodnější přenosové médium. 

Sběrné místo má i několik zásadních nevýhod, ale k těm aţ později. Podstatou měření 

bylo zaznamenávat vibrace trubky po celou dobu lití. K tomu bylo potřeba sestavit 

měřící ústřednu schopnou pracovat i v náročných podmínkách vodní síně, tedy hluk, 

vibrace, prach, elektromagnetické rušení… Naměřená data měla být vyhodnocena 

podobně, jak tomu bylo u modelu krystalizátoru. Budou zde určité odchylky, způsobené 

uţ samotnou povahou měření. Extrémně dlouhý záznam bude nutné zpracovat pomocí 

okénkové FFT, jejímţ výsledkem nebude pouze jedno spektrum, ale tisíce spekter. 

Problém tedy bude i s jejich zobrazením. Základ měření i myšlenka je tedy stejná, 

provedení se bude muset přizpůsobit daným podmínkám. Uţ z tohoto pohledu je 

zřejmé, ţe diagnostika těles a systémů pomocí rozboru vibračních spekter je 

individuální záleţitostí a pro kaţdý systém bude v podstatě specifické řešení. 

 

11.2. Specifikace měření 

Toto měření mělo za úkol pouze vysledovat moţná místa pro odběr dat, zjištění 

problémů, které mohou vzniknout a jako základ pro další měření. Měření samotné 

spočívalo v záznamu vibrací, způsobených krystalizátorem za provozu. Měřicí bod byl 

relativně hodně vzdálen od samotného krystalizátoru. Byl na povrchu trubky s chladící 

vodou ve vodním sále. V trubce proudila chladící voda od krystalizátoru. Teoreticky 

vhodné místo i médium pro sběr dat. Ústředna pro záznam dat byla postavena na 

gumových noţkách kvůli silným vibracím a obsahovala A/D kartu firmy National 

Instruments NI-6221. Vyuţíval se pouze jeden kanál s vzorkovací frekvencí 96kHz. 



Dizertační práce – Ing. Frischer Robert  - 52 – 

VŠB-TU Ostrava, katedra Automatizace a Počítačové Techniky v Metalurgii 

Vyšší vzorkovací frekvence postrádaly smysl a zbytečně zvyšovaly nároky na měřicí 

hardware. Vibrace se tentokrát zaznamenávaly akcelerometrem firmy Analog 

DevicesADXL001. Jedná se o speciální akcelerometr určený do provozu, 

s integrovaným zesilovačem a podpůrnými obvody. Napájení bylo řešeno z 5V větve 

počítače s minimální filtrací. Předpokládané rušení zdrojem PC bylo vyhodnoceno jako 

minimální, vzhledem k pracovnímu kmitočtu měniče okolo 150kHz. Nicméně pro další 

měření se jiţ počítá s aktivně filtrovaným zdrojem s minimálním šumem. Standardní 

stíněný kabel s délkou 1m plně vyhovoval, neboť se jím vedl jiţ signál o amplitudě cca 

2V. tedy ţádné extrémní nároky na stínění a zemnění vodičů. Vzhledem k vysokému 

datovému toku byla měření rozdělena na stejně dlouhé úseky, po 200s. Tuto nevýhodu 

eliminuji, aţ se mi podaří zajistit záznam naměřených dat přímo na pevný disk a ne do 

paměti RAM, jak je tomu nyní. Takto vznikl soubor záznamů o celkové kapacitě 2GB.  

 

11.2.1. Akcelerometr ADXL0001 

ADXL001 je akcelerometr nové generace, který předčí starší řadu svou výkonností a 

frekvenčním rozsahem. Je navrţen pro průmyslové aplikace, pro pouţití v nemocničním 

a vojenském prostředí a všude tam, kde jsou výhodou malé rozměry a vysoký výkon 

spolu s nízkou spotřebou. Jedná se o akcelerometr páté generace, který poskytuje 

vysoký dynamický rozsah, který převyšuje ±70g v kombinaci s šířkou pásma výborných 

22kHz. Výstup akcelerometru je podpořen speciálním koncovým zesilovačem, 

zajišťující konverzi vstupu diferenční nesymetrický. Tato kombinace dovoluje vyuţít 

celého potenciálu akcelerometru. Snímač je schopen pracovat s napájecím napětím 

v rozmezí 3.3V – 5V. Navíc obsahuje funkci self-test, kterým je moţné ověřit funkčnost 

akcelerometru a předejít neţádoucím poruchám. Akcelerometr je dostupný v pouzdře 

typu LCC a je určen pro práci v průmyslovém prostředí. Jeho tepelný pracovní rozsah je 

výborných -40°C  +125°C.  

Základní vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4. 

Celý snímač byl vytvořen v laboratoři, podle specifikací, které na něj byly kladeny. Byl 

zvolen zdroj napájení, k němu příslušné filtrační kapacity i výstupní filtr pro potlačení 

neţádoucích frekvencí. V následujícím textu bude detailně popsáno, z jakých úvah se 

vycházelo a jaký byl postup kompletace snímače a desky plošných spojů. 
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Tabulka 4. Základní elektricko-mechanické vlastnosti akcelerometru ADXL0001 

Vlastnosti 

Dynamický rozsah ±70g 

Resonanční frekvence 22kHz 

Linearita – plný rozsah 0.2% 

Šum 4mg/√Hz 

Spotřeba 2.5mA 

Snímání v rovině čipu 

Plně diferenční zpracování signálu 

Vysoce odolný proti EMI, RFI 

Frekvenční odezva tohoto snímače je velice vyrovnaná, mírný nárůst se projevuje aţ od 

rezonanční frekvence. Frekvenční charakteristika je uvedena na obrázku 22. a vnitřní 

schéma na obrázku 23. 

 

 

Obr. 22  Frekvenční charakteristika snímače 

ADXL001 

Obr. 23  Vnitřní blokové schéma snímače 

ADXL001 

Tento snímač jsem se rozhodl pouţít také proto, ţe obsahuje vnitřní zesilovač signálu a 

proto není nutné přenášet signály o amplitudách okolo stovek µV. tím se silně sníţí 

obsah šumu ve snímaném signálu. Vzhledem k tvrdému prostředí v oblasti měření jsem 

se obával právě této eventuality. Silné motory kompresorů a dmychadel v těsné 

blízkosti měřícího bodu by byly váţným problémem, který by zvyšoval nároky na 

pouţitý hardware. Snímač je navíc velmi kompaktní, rozměry jsou pouze 5x6mm a je 

zapotřebí jen několika externích součástek. Popis vývodů a rozměry jsou znázorněny na 

obrázku 24.  
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Obr. 24  Popis výstupních pinů akcelerometru a jeho vnější rozměry 

Vnitřní uspořádání snímače je plně diferenční. Jsou zde dvě měřicí jednotky, které 

pracují nezávisle na sobě. Tím se silně zvyšuje odolnost proti EMI/RFI. Další výhodou 

je vysoký výkon akcelerometru při zajištění nízkých rozměrů součástky. Je zde jen 

jedna pohyblivá plocha a dva měřící členy, tedy diferenční výstup. Na obrázku 25. je 

zobrazena vnitřní mechanické struktura snímače. 

 

Obr. 25  Vnitřní mechanické uspořádání snímače ADXL001 

 

11.2.2. Elektrické zapojení obvodu akcelerometru 

Na obrázku 26. je moţné vidět základní zapojení snímače ADXL001. Je nutné dodrţet 

několik podmínek při návrhu desky plošných spojů (PCB). Napětí VDD a VDD2 by měly 

vţdy zůstat propojené. Výstupní signál je přemostěn keramickým kondenzátorem 1nF 

s doporučeným dielektrikem X7R nebo Y5V. Toto zapojení zlepšuje celkovou odolnost 

proti EMI (Electro Magnetic Interference) a výstup můţe být přímo napojen na vstup 

A/D převodníku.  
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Obr. 26  Vnitřní mechanické uspořádání snímače ADXL001 

Pin označený ST (self-test) slouţí k otestování snímače. Vnějším napětím je 

vygenerován pohyb vnitřní části snímače a na jeho výstupu se musí objevit dané napětí. 

Tato vlastnost je vhodná do náročných provozů, kde je nutné zaručit absolutní 

spolehlivost.  

Směr snímání je v ose pinu 8, jak je naznačeno na obrázku 27. 

 

Obr. 27  Vnitřní mechanické uspořádání snímače ADXL001 

 

11.2.3. Napájení snímače 

Napájení snímače není nijak kritické, je pouze zapotřebí dodrţet několik obecně 

platných pravidel. V případě systému s hodinovým kmitočtem je třeba dodrţet, aby 

kmitočet zdroje nebyl na stejné frekvenci jako hodinový kmitočet řídící obvod nebo 

soustavu. V případě podobných frekvenčních rozsahů mohou nastat situace, kdy zdroj 

ovlivňuje činnost snímače nebo soustavy a následkem mohou být artefakty, které se 

v měřeném signálu vůbec nevyskytují. V případě, ţe napájecí zdroj obsahuje 

vysokofrekvenční zákmity, mohou být tyto povaţovány za výstupy snímače. V případě, 
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ţe kmitočet zdroje přesahuje vnitřní kmitočet snímače, nemá zdroj na chování snímače 

vliv. V mém případě byl snímač napájen zdrojem počítače s pracovní frekvencí okolo 

150kHz. Vnitřní oscilátor snímače pracuje na kmitočtu 125kHz, neměl by být tedy 

zdrojem ovlivněn. Nicméně je vhodné umístit filtrační kondenzátor co nejblíţe 

napájecím pinům a nevytvářet příliš dlouhé napájecí cesty na PCB. Jakákoliv smyčka, 

nebo nesprávně zvolená zem mají neblahý účinek na průběh signálů a útlum špiček. Pro 

většinu aplikací vyhoví kapacita v rozmezí 0.1µF aţ 1µF z materiálu X7R co nejblíţe 

napájecím pinům. Větší kapacity se pouţijí v případě delšího napájecího vedení. 

Podmínkou je vţdy pouţít kvalitní keramické kondenzátory. Elektrolytické verze sice 

nabízejí řádově vyšší kapacitu, mají ale podstatně vyšší ekvivalentní sériový odpor RESR 

a tedy mají horší předpoklady pro filtraci napájecího napětí od neţádoucích špiček. 

11.2.4. Realizace snímače 

Modul snímače byl naletován na desku plošných spojů, spolu s filtračními 

kondenzátory. PCB je vidět na obrázku 28. Všechny diskrétní součásti jsou typu SMD 

s rozměrem pouzdra 0805. 

 

Obr. 28  Pohled na PCB ze strany součástek 

Přiletováním vznikla pevná, kompaktní konstrukce, kterou bylo moţné přichytit 

k měřenému systému pomocí silného magnetu. Malé vnější rozměry, 14x12mm, 

dovolují měřit i ve stísněných podmínkách a zaručují dobrou přítlačnou sílu magnetu. 

Byla pouţita silná verze neodymového magnetu, který bývá součástí pevných disků. 
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11.3. Diagnostika naměřených dat 

Poté, co byla data získána, bylo nutné přistoupit k jejich rozboru. Oproti modelu, bylo 

získáno nepřeberné mnoţství dat. Zatímco u modelu jsem nahrával data po dobu jedné 

sekundy, zde se jedná o pseudo-kontinuální záznam v délce 90-ti minut. Tam, kde 

předtím stačil jediný výpočet FFT, je nyní potřeba vyvinout úplně odlišný algoritmus 

výpočtu.Zde se hodí zmíněná metoda výpočtu FFT pomocí okénka zmíněná dříve. 

Princip spočívá v tom, ţe místo jedné spektrální hustoty se vytvoří mnoţství menších, 

které mají lepší vypovídací hodnotu a proběhlém ději. V podstatě se jedná o zobrazení 

dynamiky daného procesu. Kdyţ si představíme, ţe data představují řádkový vektor, 

můţeme zvolit okénko takové velikosti, aby odpovídalo podmínce, ţe 

windowSIZE = 2𝑛   

kde n je celé číslo. 

Proměnná windowSIZE bude poté celé číslo, které je násobkem 2. Velikost odpovídá 

počtu zpracovaných vzorků pro jeden průchod FFT PSD. Poté se okénko, které je po 

celou dobu výpočtu konstantní, posune o předem stanovený počet vzorků a postup 

výpočtu se opakuje. Algoritmus pro výpočet posunu okénka je naznačen na obrázku 29. 

 

Obr. 29  Metoda posunu okénka v záznamu dat 

Naznačený výpočet se opírá o volitelnou proměnnou windowCOUNT, která představuje 

počet oken na daném záznamu a tedy i počet spekter z jednoho bloku měření. Závislá 

proměnná step je odvozena od celkového počtu vzorků. Jednotlivá okna se mohou 

překrývat nebo nemusí. Pokud bychom šli do důsledků, bylo by lepší mít částečný 

překryv z důvodu vyuţití všech naměřených dat. V případě, ţe proměnná step je větší 

neţ proměnná windowSIZE, určitá část vzorků se nebere v úvahu. Na druhou stranu při 
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malých hodnotách proměnné step, vznikne velké mnoţství spekter a vzniká problém 

s jejich zobrazením. 

První problém byl s nasnímanými daty. Ty byly uloţeny v trojrozměrné matici 

1 x 2 x # vzorků. Bylo nutné je sjednotit a poskládat je do formátu řádkového vektoru 

kvůli jednoduššímu zpracování (obr. 30).  

 

Obr. 30  Algoritmus pro spojení dat z obecné trojrozměrné matice do řádkového vektoru 

Algoritmus pro spojení dat z obecné trojrozměrné matice do řádkového vektoru je 

naznačen dále. 

 

 

 

 

Proměnná n představuje maximální počet záznamů, m je pomocná proměnná 

představující nové umístění spojovaných vzorků. Uvedený algoritmus spojí 

zaznamenaná data do proměnné JoinedData. Tato proměnná slouţí jako základ 

k dalšímu zpracování. Původní trojrozměrná matice by šla samozřejmě pouţít také, ale 

adresace jednotlivých buněk by byla nepřehledná.  

Numerické vyjádření spektrální hustoty je v podstatě stejné jako u modelu. Jen je třeba 

do algoritmu zahrnout okénko a jeho posun v čase (vzorcích). Uvedený algoritmus je 

for i=1:n; 
    m=m+1; 
JoinedData(m)=InputSample(1,1,i); 
    m=m+1; 
JoinedData (m)=InputSample (1,2,i); 
end 
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psán pro programové prostředí Matlab. Jedná se o jednoduchou obecnou formu 

programu, která by měla být zřejmá a jednoduše aplikovatelná i v jiném programovacím 

jazyce. 

 

 

 

 

 

Pomocná proměnná m udává počet spekter vypočítaných z jednoho bloku dat a 

v podstatě odpovídá proměnné windowcount. V proměnné ft jsou uloţeny vypočítané 

hodnoty FFT v komplexním tvaru. Pro reálné pouţití se je nutný převod do reálných 

čísel. Proměnná ps obsahuje spektrální hustoty, převedené do reálných čísel. 

V tuto chvíli by bylo dobré zmínit vliv velikosti okna na vytvářené spektrum. Prvním 

pravidlem je počet prvků v okně, který by měl odpovídat výrazu 2
k
, kde k, je libovolné 

celé číslo. Přeneseně, jedná se o velikost časového úseku, který se zpracovává na 

spektrální hustotu a jeho velikost je moţné určit na základě výrazu 

𝑡 = 𝑓𝑣𝑧 ∙ 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑆𝐼𝑍𝐸  [𝑠]  

Velikost okna zásadně ovlivňuje výsledky FFT a tedy i výkonovou spektrální hustotu. 

Čím menší velikost okna, tím je ve výsledném spektru menší zastoupení frekvencí. 

Naopak při zvětšování zpracovávaného okna se spektrum stává méně přehledné, protoţe 

zastoupení jednotlivých sloţek spektra se rychle zvyšuje. Je proto nutné volit 

proměnnou windowSIZE velmi opatrně. Její hodnota je individuální pro kaţdý typ měření 

a není moţné stanovit univerzální hodnotu, která by vyhovovala všem. Rozdíly ve 

velikosti okna budou uvedeny dále. Metoda zpracování je relativně sloţitá a proto ji 

bude věnována samostatné kapitola. 

Po vytvoření všech spekter bylo nutné je upravit. Do signálu pronikala stejnosměrná 

sloţka, která negativně ovlivňovala výsledné spektrum. Na pozici frekvence 1, byl 

extrémní peak, který násobně převyšoval všechny ostatní sloţky spektra. Tato špička 

musela být odstraněna z důvodu přehlednosti. Byl pouţit jednoduchý algoritmus 

m=0; 
for i=1:step:n 
    m=m+1; 
ft(m,:)=fft(data(i:i+window-1));  %FFT 
end 
for i=1:wincount; 
ps(i,:)=ft(i,:).*conj(ft(i,:));   %PowerSpectrum 
end 
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11.3.1. Korekce časové osy 

Dalším důleţitým krokem byla korekce časové osy. Při zobrazení výkonové spektrální 

hustoty (FFT PSD) představuje osa x frekvenci. Hodnoty na ose x jsou ale pouze 

relativní. Představují sice frekvenci, ale v nepravém měřítku. V důsledku to sice nevadí, 

protoţe hledáme nějaké společné znaky, popř. korelaci s jinými ději, proto pro nás není 

znalost přesné frekvence příliš důleţitá. Pokud je ale nutné nalézt nějaký konkrétní děj 

se známou frekvencí, je nutná korekce. Pro samotnou korekci je nutné znát vzorkovací 

kmitočet při digitalizaci dat a velikost pouţitého okna. Potom je moţné vytvořit 

proměnnou typu řádkového vektoru s transformovanou časovou osou. Algoritmus pro 

korekci je následující: 

 

 

 

Proměnná xc obsahuje korigovanou časovou osu, která se vyuţije při tisku spektrálních 

hustot do grafů. 

 

11.3.2. Korekce relevantních dat 

Při pohledu na výslednou spektrální výkonovou hustotu je jasné, ţe ne všechna data 

budou uţitečná. Metod, které zvýrazňují relevantní data a nedůleţité posouvají do 

pozadí, je celá řada. Bohuţel, kaţdý případ je odlišný a je k němu potřeba přistupovat 

individuálně. Jednoduchou moţností je zohlednit amplitudu jednotlivých sloţek a 

vybrat prvních n nejvyšších. V případě pokusů na modelu tato varianta fungovala dobře 

a sloţky, které prošly třídícím filtrem, byly předloţeny neuronové sítí k naučení. Tato 

varianta se dá pouţít všude tam, kde je několik dominantních frekvencí a dají se 

jednoduše izolovat. Pokud je v těsné blízkosti několik lokálních maxim, je nutné zvolit 

jedno, které je bude dále zastupovat. Tento postup je nutný z toho důvodu, ţe v případě 

zohlednění prvních desíti nejvyšších sloţek, můţe být 8 z nich v těsné blízkosti a ostatní 

nebudou mít moţnost se dostat do uţšího výběru. Takovýto soubor dat je nevhodný pro 

for i=1:windowscount; 

ps(i,1:1)=0;    %Korekce prvních hodnot spektra 

end 

korekce=windowSIZE/fvz; 

for i=1:windowSIZE 

xc(1,i)=1/korekce*i;    

end; 
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další zpracování pomocí neuronových sítí. Filtr, který bude majoritní data vybírat je 

jeden z nejdůleţitějších prvků celého zpracování a analýzy spekter.  

Další komplikací je, pokud je výrazných špiček (peak) ve spektru vysoký počet. Poté 

není moţné jednoduše rozhodnout, která jsou relevantní a která ne. Navíc při 

zpracování velkého mnoţství dat je individuální přístup ke kaţdému spektru nesmyslný 

(běţně 2 – 10 tisíc spekter). V prvním přiblíţení byl vytvořen filtr, který stanovil 

nejniţší a nejvyšší hodnoty, které mohly být ve spektru obsaţeny. Byl omezen dvěma 

proměnnými tresholdh a tresholdl. Proměnná tresholdh říká, ţe pokud se bude 

vyskytovat sloţka spektra, které je větší neţ hodnota obsaţená v tresholdh, bude její 

velikost omezena právě na hodnotu tresholdh. Proměnná tresholdl říká, ţe pokud se 

bude vyskytovat sloţka spektra, které je menší neţ hodnota obsaţená v proměnné 

tresholdl, bude odstraněna. V konečném důsledku jsou v upraveném spektru obsaţeny 

pouze ty sloţky, které jsou vymezené úrovněmi tresholdh a tresholdl. Vhodnou volbou 

těchto proměnných je moţné získat ucelené spektrum, se kterým je moţné dále 

pracovat. Algoritmus pro korekci relevantních data je naznačen dále. 

 

  

for i=1:windowCOUNT 

for j=1:windowSIZE 

ifps(i,j)<tresholdl; %odstranění hodnot pod TRESHOLDL 

ps(i,j)=0; 

end 

ifps(i,j)>tresholdh; %korekce hodnot nad TRESHOLDH 

ps(i,j)=tresholdh; 

end 

end 

end 
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11.4. Zobrazení dat 

Zobrazení spektrální hustoty u modelu bylo relativně jednoduché. Na sekundový 

záznam byla aplikována rychlá Fourierova transformace (FFT) dále pak konverze 

zobrazení z komplexně sdruţených do reálných čísel a výsledek byl vytisknut v grafu, 

obrázek 31. 

 

Obr. 31  Čisté spektrum bez aplikovaného filtru 

Obrázek je pouze ilustrační, na ose x je relativní frekvence, osa y zastupuje amplitudu 

jednotlivých sloţek. Zobrazená spektrální výkonová hustota je relativně „čistá―, bez 

výrazného šumu s několika lokálními maximy. Data pro neuronovou síť byla vybírána 

podle popsaného algoritmu, kde byly vybrány sloţky s nejvyšší amplitudou. Pokud 

bychom uvaţovali o zefektivnění algoritmu a vybírali lokální maxima v jednotlivých 

sektorech (např. frekvence <1:20;21:40; .. ; 181:200>), narazili bychom na problém se 

šumem. Oblast mezi frekvencemi 90Hz – 120Hz nemá ţádné výrazné maximum a její 

sloţky lze povaţovat za šum. Pokud bychom takováto data předkládali neuronové síti, 

zahlcovali bychom ji zbytečným balastem. Po aplikaci filtru z kapitoly „Korekce 

relevantních dat― vypadá upravené spektrum podstatně lépe, viz obrázek 32. 
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Obr. 32  Upravené spektrum po aplikaci filtru 

V upraveném spektru se vyskytují pouze sloţky s amplitudou <50:200>. Takovýmto 

jednoduchým způsobem byla vyřešena otázka šumu a jeho účast v učící skupině pro 

neuronovou síť. U modelu bylo takovýchto spekter 18, takţe analýza a vytvoření učící 

skupiny nebyl problém. U měření v provozu, bylo takovýchto spekter vypočítáno 2500. 

Jen problematika zobrazení takového mnoţství dat zabrala mnoţství času. Moţnost 

zobrazení spekter jako animace byla zavrţena, kvůli nepřehlednosti. Vybrat pouze 

reprezentační skupinu také nemá smysl vzhledem k degradaci zbylých dat. Bylo nutné 

vytvořit takové zobrazení, které by postihovalo celý proces, a zároveň byla viditelná i 

dynamika procesu. Proto byla spektra seřazena za sebou a pohled se změnil z pohledu 

zepředu, na pohled shora. Jednotlivé sloţky byly viditelné jako body. Amplituda v tuto 

chvíli postrádala smysl, protoţe by bylo obtíţné ji zobrazit (jediná moţnost je změnit 

barvu jednotlivých bodů v závislosti na amplitudě). Takto se vytvořila struktura 

podobná obrázku, kde jednotlivé pixely představovaly sloţky, které byly vyhodnoceny 

jako relevantní. Osa x představovala frekvenci a osa y čas. Amplituda byla vyjádřena 
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barvou, tedy bílá představovala hodnotu 0 a černá hodnotu >tresholdl. Takovéto 

zobrazení jiţ bylo přijatelné a přehledné. Ukázka je zobrazena na obrázku 33. 

 

Obr. 33  Zobrazení spektrálních hustot v průběhu procesu 

Zobrazené frekvence i čas jsou relativní, frekvenční osa je kvůli zjednodušení algoritmu 

nekorigovaná, časové osa představuje jednotlivá spektra, která mají jednoznačnou 

časovou značku. Při zpětném promítnutí je potom moţné zjistit daný čas i přesnou 

frekvenci. Časová osa zaznamenává spektra v průběhu procesu, který trval 90minut. 

Z pohledu na vytvořený obraz je zřejmé, ţe médium přenáší kromě všudypřítomného 

šumu i uţitečná data. Lze to usuzovat z periodických a navazujících struktur v obrázku. 

V této fázi bylo obtíţné vybrat jakákoliv data pro učící skupinu neuronové sítě, proto 

veškerá analýza probíhala vizuálně. V dalším kroku bude nutné přiřadit jednotlivým 

strukturám jejich protějšek v probíhajícím procesu a po této identifikaci přikročit 

k extrakci relevantních dat pro naučení neuronové sítě.  

 

11.4.1. Pokročilé možnosti zobrazení 

Při pohledu na obrázek 34. plyne několik zásadních věcí. Byla zvolená správná velikost 

okna? Proměnné tresholdl a tresholdh korespondují s daným procesem? Na tyto otázky 

neexistuje jednoznačná dopověď. Kaţdý proces je unikátní a je třeba k němu 

přistupovat individuálně. Univerzální pravidlo, které by stanovovalo hodnoty 
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zmíněných proměnných, není. Proto bylo nutné provést několik moţností zobrazení a na 

jejich základě rozhodnout o hodnotách proměnných, které korigují daná spektra. 

K zobrazení výsledků opět poslouţil software Matlab ve verzi R2009a. Pomocí funkce 

contour byla data zpracována a zobrazena ve formě bitmapy. Zde by byla vhodná malá 

poznámka o výpočetní náročnosti uvedeného algoritmu. Samotný výpočet FFT trvá na 

průměrném jedno-jádrovém počítači cca 15 minut. To závisí na vstupním objemu dat. 

Nicméně vykreslení dvou a půl tisíce spekter, kaţdé s 5-ti tisíci poloţkami trvá 

v závislosti na počtu bodů i dva dny. Proto je jakákoliv změna v algoritmu programu 

velmi zdlouhavý proces. Jak jiţ bylo řečeno, neexistuje ţádné obecné pravidlo pro 

nastavení hodnot zobrazení i výpočtu spektrálních hustot. Na následujících obrázcích je 

jasně vidět, ţe pouhou změnou prahové hodnoty pro zobrazení je markantní rozdíl ve 

výsledných spektrech (obr. 34). 
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Obr. 34  Porovnání výstupu spektrálních obrazů v závislosti na parametru Treshold 
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12. Návrh metody pro podporu řízení životnosti krystalizátorů 

zařízení plynulého odlévání oceli 

Jak bylo v předchozích kapitolách ukázáno analýza vibračních spekter a rezonančních 

vlastností technických systémů reprezentuje nedestruktivní diagnostický proces, při 

kterém jsou zpracovávány a hodnoceny signály, které daný technický systém vysílá do 

svého okolí. Vyuţití této metody je zvláště efektivní u systémů s periodickým 

principem činnosti, jako jsou např. krystalizátory na zařízení plynulého dolévání oceli, 

neboť u těchto systémů je signál bohatý na informace.  

Z provedených měření a jejich rozborů vyplývá, ţe tyto informace mají většinou 

harmonický charakter a jejich dekódování je poněkud sloţitější neţ získání informací, 

které mají charakter stavových veličin např. teplota, tlak. V současné době, ovšem 

moţnost vyuţití výpočetní techniky, kvalitní měřící techniky a propracovaných metod 

hodnocení těchto signálů toto omezení zcela kompenzuje.  

Na základě těchto výsledků je moţné navrhnout způsob řízení ţivotnosti krystalizátorů 

zaloţený na rozboru vibračních spekter. Princip navrţeného systému řízení je 

schematicky znázorněn na obrázku 35 a lze jej popsat následovně.  

Na potrubí chladící vody primárního chlazení krystalizátoru bude, tak, jak při 

prováděných provozních experimentech instalována měřící soustava pro měření 

vibračních spekter. V okamţiku stanovení diagnózy o stavu krystalizátoru operátor 

spustí měření na diagnostickém systému. Výsledky měření budou zpracovány FFT a 

získaný rozbor vibračních spekter budu jedním ze vstupů do ústředního členu systému, 

kterým bude znalostní systém.  

Znalostní systém pak můţe reagovat ve dvou úrovních. První varianta bude vycházet z 

celkového tvaru spektra. Systém bude srovnávat aktuální spektrum se spektrem jiţ 

identifikovaného krystalizátoru a kvantifikovat úroveň ţivotnosti krystalizátoru např. na 

jeho distribuční funkci. Spektrum, zachycené snímačem se totiţ neliší jen v závislosti na 

aktuálně probíhajícím procesu, ale odráţí i aktuální stav krystalizátoru. 

Pokud se budou tyto dvě spektra podobat, bude pravděpodobné, ţe aktuální 

krystalizátor dosáhl určité úrovně ţivotnosti a bude moci tento stav kvantifikovat. 

Pokud kvantifikovaný stav dosáhne stavu, který byl u referenčního kusu posouzen jako 

mezní a bude doporučeno ukončení lití a provedení výměny vloţky krystalizátoru. 
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   Obr. 35  Princip navrţeného systému řízení 

Druhá varianta systému bude upozorňovat na aktuální nestandardní stavy krystalizátory, 

které mohu představovat výrazné opotřebení, rýhu, povolení spoje atd.  Nestandardní 

stav bude vycházet z přítomnosti určitých frekvencí ve spektru. Dá se očekávat, ţe 

poškozené desky krystalizátoru budou emitovat specifické frekvenční sloţky. Pokud 



Dizertační práce – Ing. Frischer Robert  - 69 – 

VŠB-TU Ostrava, katedra Automatizace a Počítačové Techniky v Metalurgii 

budou tyto sloţky nalezeny ve spektru provozovaného krystalizátoru, bude moţné, 

podle jejich amplitudy, detekovat přítomnost poškozených styčných ploch a další stavy 

ovlivňující standardní provoz. 

Vytvoření takto navrţeného algoritmu kvantifikace ţivotnosti a diagnózy 

nestandardních stavů musí být rozděleno na dvě etapy: adaptivní fázi a aktivní fázi. V 

adaptivní fázi se na základě provedených měření a stanovení vstupních parametrů bude 

provádět identifikace jednotlivých úrovní ţivotnosti krystalizátorů v průběhu jeho 

technického ţivota a zaznamenávat jeho spektrální obrazy a příslušné záznamy z 

údrţby. Tyto informace budou ukládány do báze průběhů.  

Aktivní fáze reprezentuje etapu, kdy systém bude vykonávat naučenou činnost, tzn., 

bude kvantifikovat úroveň ţivotnosti a určovat nestandardní stavy krystalizátoru.  

Systém musí být navrţen jako otevřený a tedy báze průběhů a nestandardních stavů 

bude neustále doplňována a korigována a tím se bude i rozšiřovat a zpřesňovat 

poskytovaná diagnóza a tedy i operátorovi budou poskytovány kvalitnější informace pro 

efektivnější řízení procesu. 
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13. Závěr 

Plné vyuţití předností zařízení plynulého odlévání oceli je moţné dosáhnout pouze 

systémem řízení, který bude minimalizovat neţádoucí vlivy působící na technologický 

proces. Mezi významné neţádoucí vlivy ovlivňující efektivitu procesu plynulého 

odlévání oceli patří poruchy a přerušení provozu. Vznik poruch a přerušení provozu je 

způsobeno celou řadou faktorů vlivů a procesů, které působí a probíhají přímo na 

zařízení, na jeho jednotlivých částech, při jeho provozu. Tyto vlivy mají za následek 

změny vlastností funkčních ploch zařízení a jeho částí a jsou prvotními technickými 

příčinami poruch, které ovlivňují jak efektivitu procesu, ale i ţivotnost jednotlivých 

částí – jednou z těchto částí je krystalizátor. Tyto vlivy často mají vágní charakter a na 

jejich korekci je nutné vytvářet nové přístupy s vyuţitím moderních automatizačních 

prostředků.  

Pro řešení problematiky podpory řízení ţivotnosti krystalizátorů, která představuje 

proces, při kterém kvantifikujeme aktuální stav objektu a následnou dobu, po kterou je 

objekt resp. jeho části jsou schopny plnit poţadovanou funkci v daných podmínkách 

uţívání a údrţby do okamţiku dosaţení mezního stavu, byla v rámci předloţené práce 

navrţena nedestruktivní diagnostická metoda zaloţená na rozboru vibračních spekter. 

Tato metoda byla nejprve zkoumána na zjednodušeném laboratorním modelu 

krystalizátoru. Tato část byla stěţejní, protoţe měla odhalit vazbu mezi vibračním 

spektrem a skutečným stavem modelu krystalizátoru. Bylo tedy nutné ověřit, zda je 

moţné na základě rozboru vibračního spektra (akustické emise) zjistit stav 

diagnostikovaného zařízení (přítomnost vnitřních vad, popř. kritických stavů, vznik 

trhlin). Z výsledků měření/analýzy je patrné, ţe ve frekvenční oblasti určité podobnosti 

jsou a vibrace jsou tedy nositelem relevantních informací o tom, co se v daném tělese 

děje.  

Měření a vyhodnocení dat na modelu krystalizátoru probíhala ve třech fázích. V první 

fázi byl vygenerován impuls. Ten se šířil modelem krystalizátoru a v průběhu prostupu 

tělesem měnil své vlastnosti. Model krystalizátoru se choval jako selektivní pásmová 

propust a původně širokopásmový signál na vstupu přetransformoval v signál s 

charakteristickým rozloţením frekvenčních sloţek ve svém spektru. V druhé fázi se 

snímala odezva na vstupní podnět akcelerometrem a pomocí speciální karty se 

digitalizovala. Tato část měla spíše hardwarový charakter, kdy bylo nutné namontovat a 
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dostatečně upevnit akcelerometr a propojit jej s měřicí kartou. Tuhost celé konstrukce 

byla předpokladem pro správné měření. 

Třetí fáze byla zaměřena softwarově. Po prvotním ověření, ţe se nejedná o náhodné 

jevy a jednotlivá spektra spolu opravdu souvisí, byl vypracován algoritmus pro nalezení 

a selekci relevantních informací. Tato část je nejrozsáhlejší a detailně popisuje 

jednotlivé algoritmy a závěry. Po převedení nasnímaných dat z časové do frekvenční 

oblasti byly informace postupně čištěny (filtrovány), byla vyhledána jednotlivá 

propojení a ta byla poté předloţena neuronové síti k naučení. 

Zpracováním výsledků, pomocí neuronové sítě, se dá s určitou přesností zjistit, v jakém 

stavu se daný objekt nachází popř., jestli nedošlo k meznímu nebo havarijnímu stavu. 

Správnost přiřazení jednotlivých vzorků odpovídajícím stavům je v tuto chvíli 70-80%. 

Toto číslo je do jisté míry závislé na souboru dat, které jsou určeny pro učení neuronové 

sítě. Proto je potřeba mít tyto provozní, mezní nebo havarijní stavy dobře zmapované. 

Dalším vývojem filtrů a úpravou výpočetních algoritmů lze tuto úspěšnost zvýšit a s 

jistotou pak identifikovat stav objektu, aniţ by bylo nutné jej rozebrat, nebo jinak 

zasáhnout do jeho vnitřní struktury. 

Poznatky z vyhodnocení modelu krystalizátoru byly poté aplikovány na provozní 

měření na krystalizátoru. Tato část práce popisuje rozdíly mezi laboratorním měřením a 

měřením v provozu. Snímání dat je v principu stejné, jen vyhodnocení se zásadně 

změnilo. Oproti čistému spektrálnímu obrazu u modelového měření bylo provozní 

měření zatíţeno extrémním šumem a mnoha neţádoucími ostatními vlivy. Bylo nutné 

vyvinout upravenou metodu vyhodnocení dat a zvláště algoritmus pro jejich zobrazení. 

Vyvinutý algoritmus musel být robustní a zpracovávat velké objemy dat. Také velmi 

stoupla jeho výpočetní náročnost a nebylo výjimkou, kdy program prohledával a 

vykresloval spektrální obrazy v průběhu dnů. 

Obecně lze shrnout, ţe vibrace jsou hodnotným ukazatelem na vnitřní stav 

diagnostikovaného objektu a vhodným nastavením filtrů a vstupním proměnných je 

moţné získat i detailní pohled na probíhající děje. Proto se tato metoda uplatní tam, kde 

je nemoţné, nebo ekonomicky nevýhodné zastavit provoz kvůli preventivní údrţbě 

nebo výměně zařízení nebo jeho části. Jedná se například o zařízení plynulého odlévání 

oceli (ztráty řádu milionů v případě kritického stavu), praskliny v potrubí a úniky 
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kapalin (tisíce aţ stovky tisíc) popř. nesrovnalosti v běhu motorů (cena nového motoru) 

apod. 

V závěru práce je uveden návrh diagnostického systému pro podporu řízení ţivotnosti 

krystalizátorů zařízení plynulého odlévání oceli. Tento systém by měl být schopen 

reagovat na aktuální stav krystalizátoru a buď identifikovat nestandardní stav 

krystalizátoru, nebo kvantifikovat ţivotnosti krystalizátoru. Ţivotnost krystalizátoru 

bude kvantifikována na základě podobnosti spektra aktuálního stavu na předem 

zjištěném spektru krystalizátoru. Posuzovat se tedy bude celé spektrum a vyhodnocení 

bude záviset na celkovém vzhledu a pozici relevantních spektrálních špiček. 

Okamţitá detekce nestandardních stavů bude probíhat v realtime reţimu a bude ve 

spektru hledat takové frekvenční špičky, které detekují daný nestandardní stav (např. 

vysoké opotřebení desek krystalizátoru bude generovat specifické hodnoty frekvenčních 

lokálních maxim v aktuálním spektru). 

Systém musí být navrţen jako otevřený, čímţ bude zajištěno neustálé doplňování a 

korigování spekter a diagnóz a tím se budou rozšiřovat i zpřesňovat poskytovaná 

informační podpora pro řízení tohoto procesu. 
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