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Seznam použitých zkratek a zna�ení  

CAN  (Control Area Network) Sériová sb�rnice využívaná 

 v automobilové technice a v pr�myslu. 

CAN H a CAN L Ozna�ení vodi�� CAN sb�rnice – CAN High, CAN Low. 

cRIO  (Compact Reconfigurable Input Output) Ozna�ení typu výrobk�

 firmy National Instrument (NI), které se vyzna�ují p�edevším 

 malými rozm�ry a možností modifikovat I/O. 

DMA  (Direct Memory Access) Zp�sob, kterým po�íta�e umož�ují 

 hardwarovému subsystému p�ímý p�ístup do opera�ní pam�ti. 

FFT  (Fast Fourier Transformation) Rychlá Fourierova transformace. 

FIFO  (First In First Out) Fronta využívaná v opera�ních systémech 

 pro meziprocesorovou komunikaci. 

FPGA  Programovatelné hradlové pole. 

FRF  (Frequency Response Function) Funkce frekven�ní odezvy. 

I2C  (Inter-Integrated Circuit) Multi-masterová po�íta�ová sériová 

 sb�rnice která se používá k p�ipojování nízkorychlostních 

 periferií k základní desce, vestav�nému systému nebo 

 mobilnímu telefonu. 

ID Identifika�ní �íslo sníma�e. 

I / O  (Input / Output) Vstup / výstup. 

MEMS  (Micro-Electro-Mechanical Systems) Miniaturní

 elektro-mechanické systémy. 

PDA  (Personal Digital Assistant) Malý kapesní po�íta�. 

RMS   (Root Mean Square) Efektivní hodnota harmonického signálu. 

RS-232, USB, RJ-45, DB9 Standardní ozna�ení b�žn� používaných rozhraní a konektor�. 

RT  (Real Time) Systémy pracující v reálném �ase. 

SPI  (Serial Peripheral Interface) Sériové periferní rozhraní 

 používané pro komunikaci mezi �ídícími mikroprocesory a 

 ostatními integrovanými obvody. 

TEDS   (Transducer Electronic Data Sheet) Elektronický informa�ní list 

 uložený uvnit� sníma�e. 

WiFi   Ozna�ení bezdrátové komunikace v po�íta�ových sítích.  

a  Zrychlení [ 2−
⋅ sm ] 
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ai  Zrychlení v i-tém frekven�ním 1/3 oktávovém pásmu [m.s-2] 

( )taW  Okamžité frekven�n� vážené zrychlení [m.s-2] 

aw Frekven�n� vážené zrychlení [m.s-2] 

ci Váhový koeficient v i-tém frekven�ním pásmu [-] 

G(s) P�enosová funkce [-] 

g0 Konstanta gravita�ního zrychlení, které p�sobí na osu kolmou 

 k zemskému povrchu [g] 

K  Korekce p�ípustné hladiny vibrací [dB] 

k  Korekce p�ípustné hladiny vibrací [-] 

xoffset, yoffset, zoffset  Hodnoty zrychlení v klidu v osách akcelerometru x, y, z [-] 

x1,2,…..n , z1,2,…..n Nam��ené hodnoty zrychlení, kde 1,2...n udává po�adí 

 vzork� [g] 

P Absorbovaný výkon [W] 

R1 , R2   Ozna�ení zakon�ovacích odpor� na CAN sb�rnici [�] 

ID – 0,1,…..n Identifika�ní ozna�ení sníma��

RMS0   Efektivní referen�ní hodnota [m.s-2] 

s  Poloha (dráha) [m] 

T Skute�ná doba p�sobení vibrací [min] 

τ  Doba integrace probíhajícího pr�m�rování [s] 

t �as, integra�ní prom�nná [s] 

t0 �as pozorování (okamžitý �as) [s] 

v  Rychlost [ 1−
⋅ sm ]��

 Vdiff   Rozdílové nap�tí na CAN sb�rnici [V] 

V+  Kladná svorka zdroje [V] 

V-  Záporná svorka zdroje, kostra [V] 

Wi  Váhový �initel i-tého 1/3 oktávového pásma [-] 
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Cíle diserta�ní práce 

Cílem diserta�ní práce je ov��ení možností využití moderních sníma�� zrychlení MEMS 

pro m��ení na vozidlech a diagnostiku v reálném �ase. 

1. Popis sníma�� pro m��ení nízkofrekven�ních vibrací (principy, srovnání r�zných 

typ� akcelerometr� – piezorezistivní, piezoelektrické, kapacitní 

MEMS) a vyhodnocení jejich uživatelských vlastností. 

2. Popis metod sb�ru dat s využitím cRIO, pomoci PC – USB senzory, p�ipojení 

sníma�� p�es CAN, a zhodnocení využití t�chto metod pro m��ení na 

vozidlech a diagnostiku. Vytvo�ení specializovaného analyzátoru signál�

z vozidel.  

3. M��ení kmitání rámu vozidla a náprav, sb�r a vyhodnocování dat, animace 

�asového pr�b�hu pohyb� záv�su nápravy. 

4. Využití MEMS akcelerometr� pro m��ení jízdního pohodlí a jeho vyhodnocení 

v reálném �ase v závislosti na rychlosti pohybu, zjišt�ní absorbovaného výkonu. 

5. Diagnostika podvozku a pérování na základ� modálních vlastností karoserie 

vozidla a náprav. 
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1 Úvod 

Problematikou m��ení vibrací, a to nejen na vozidlech, se zabývá mnoho spole�ností, 

z nichž n�které se specializují p�ímo na m��ení hluku, vibrací a jejich vyhodnocováním, 

nap�íklad Brüel & Kjær. Vysoká cena za�ízení od tohoto dodavatele je úm�rná jejich kvalit�, 

což omezuje v p�ípad� pot�eby jejich masové nasazení, nap�íklad v automobilech, kde je dnes 

snímáno mnoho veli�in, díky �emuž došlo k výraznému zlepšení bezpe�nosti a komfortu 

jízdy.  

Další skute�ností je to, že k p�enosu signál� z místa m��ení lze využít datové sb�rnice, 

jako nap�íklad CAN, a není t�eba instalovat p�enos speciálními kabely do místa zpracování.   

Na trhu se v posledních letech pro m��ení zrychlení objevily také mnohem levn�jší 

sníma�e, než jsou piezoelektrické nebo piezorezistivní od renomovaných výrobc�. Jsou to 

akcelerometry typu MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), které jsou nejen velmi malé 

(na jednom �ipu), ale díky sériové velkovýrob� jsou i pom�rn� levné. Na trhu je �ada 

spole�ností, které se zabývají výrobou t�chto sníma��, nap�íklad Freescale nebo Analog 

Devices. Tyto sníma�e mohou být s analogovým nebo digitálním výstupem a s r�znými, 

n�kdy i volitelnými rozsahy, a díky tomu, je možné je p�izp�sobit pro danou oblast použití.  

V rámci diserta�ní práce se zabývám využitelností t�chto sníma�� pro m��ení 

vibrací a také diagnostiku v automobilech s využitím p�enosu signál� po datových sb�rnicích. 

Jak bude dokázáno dále, je tato varianta m��ení vibrací v ohrani�eném frekven�ním pásmu 

funk�ní a dokonce použitelná nap�íklad v hromadných testech jízdních vlastností systému 

pérovaní automobilu, tuhosti jeho nosné struktury a jízdního pohodlí posádky. 

Jako d�kaz schopností vyvíjeného systému byla provedena �ada m��ení s n�kolika typy 

digitálních MEMS akcelerometr�, ze kterých lze p�esn�ji odvodit oblast jejich použití. M��ení 

byla zam��ena nap�íklad na posouzení citlivosti MEMS sníma�� a jejich stabilita b�hem 

delších m��ení. Byla také provedena kalibrace MEMS akcelerometr� podle špi�kových 

akcelerometr� Brüel & Kjær. Dalším krokem bylo zhodnocení možností sít� sníma��

p�ipojených p�es CAN sb�rnici a jejich použití pro m��ení kmitání rámu vozidla a náprav. 

P�edchozími m��eními byly ov��eny vlastnosti MEMS akcelerometr� a potvrzena jejich 

vhodnost pro m��ení nízkofrekven�ních vibrací na vozidle. Byla otestována i sí	 senzor�

propojených p�es CAN sb�rnici, která umož�uje m��it sou�asn� na n�kolika �ástech vozidla. 

Tato schopnost byla využita i p�i m��ení kmitání rámu vozidla a náprav b�hem jízdy. Pomocí 

t�chto dat tak bylo vytvo�eno n�kolik animací �asového pr�b�hu pohyb� záv�su 

nápravy a celého vozidla. 
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Podobným zp�sobem bylo provedeno i m��ení jízdního pohodlí na sedadle, kde byla 

m��icí aplikace b�žící na RT cRIO p�izp�sobena pro pr�b�žné vyhodnocování vibrací podle 

norem �SN ISO 2631-1 a maximální hladiny zrychlení, která je stanovena na�ízením 

vlády o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Je zde možné 

aktivovat i výpo�et absorbovaného výkonu. Byla vytvo�ena i aplikace pro PC, která slouží pro 

na�tení nam��ených dat a vyhodnocení jízdního pohodlí. 

V posledním bod� cíl� bylo provedeno m��ení vibrací na rámu a nápravách vozidla 

Buggy 260 za jízdy pomoci až osmi MEMS akcelerometr� propojených po CAN sb�rnici. 

Cílem bylo získat b�hem jízdy data pro modální analýzu. V programu LabView byla 

vytvo�ena aplikace, která slouží pro na�tení nam��ených dat, jejich rychlou 

analýzu a srovnání dat z jednotlivých akcelerometr� rozmíst�ných po vozidle. Dalším 

zpracováním tentokrát v programu ME’scope VES byly zjišt�ny vlastní tvary kmit� a vlastní 

frekvence rámu vozidla Buggy 260. Z t�chto údaj� je pak možné posoudit nap�íklad tuhost 

rámu. ME’scope VES  je program pro modální analýzu a zjiš	ování provozních tvar� kmit�. 

Pro m��ení bylo využito m��icí za�ízení cRIO od firmy National Instrument a MEMS 

akcelerometry, bylo také provedeno srovnávací m��ení pomocí akcelerometr�

Brüel&Kjær a signálového analyzátoru LabShop Pulse.
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2 Popis sou�asného stavu 

M��ítkem užitných vlastností automobilu je vnit�ní hluk a vibrace, souhrnn� determinující 

jízdní pohodlí. Pro posádku kabiny platí �ada hygienických norem ISO. Jedna z nich je 

�SN ISO 2631-1 – Vibrace a rázy – Hodnocení expozice �lov�ka celkovým vibracím – 

�ást 1: Všeobecné požadavky. Tato obecná norma popisuje, jakým zp�sobem by se m�ly 

m��it a vyhodnocovat vibrace p�sobící na �lov�ka. Jsou zde uvedeny vhodné místa a sm�ry 

m��ení vibrací. Norma udává i frekven�ní pásma, která jsou pro m��ení vibrací p�sobící na 

lidský organismus d�ležité a obsahuje i metody vyhodnocení t�chto vibrací. Další norma je již 

specializovaná na testování sedadel – �SN EN 30326-1 – Vibrace – Laboratorní metoda 

vyhodnocení vibrací vozidlových sedadel – �ást 1: Základní požadavky. Norma stanovuje 

základní požadavky na laboratorní testování sedadel a p�enos vibrací na sedícího �lov�ka. 

Jsou zde uvedeny i požadavky na uchycení sníma�e ve speciálním p�ípravku, který se pokládá 

na sedadlo a umož�uje zachycovat vibrace p�sobící na t�lo sedícího �lov�ka. 

M��ením hluku a vibrací se zabývá �ada spole�ností, které �asto poskytují kompletní 

vybavení pro tento typ m��ení a to od sníma�� p�es frekven�ní analyzátory až po speciální 

software. Signály mohou být �asto m��eny se vzorkovací frekvencí stovek kilo hertz�

nebo i n�kolika MHz. Díky t�mto vlastnostem je takovéto za�ízení možné použít k m��ení 

širokého spektra vibrací, což p�edstavuje velkou oblast použití pro tato zpravidla velmi drahá 

za�ízení. Tato práce je však zam��ena na m��ení na vozidlech a to p�edevším na m��ení 

jízdního pohodlí na sedadlech a zjiš	ování vlastních frekvencí rámu vozidla. V obou t�chto 

p�ípadech jsou vyšet�ovány vibrace o frekvencích menších než 100Hz - p�i m��ení pohodlí 

jsou nejvíce sledovány vibrace od 4 do 8 Hz (rezonance vnit�ních orgán� lidského 

t�la) a kritérium tuhosti rámu nebo samonosné struktury automobilu je nejnižší frekvence 

krutových kmit�, která má být obvykle v�tší než 60 Hz. 

Obrázek 1 Signálový analyzátor Labshop Pulse – Brüel & Kjær 

Vzhledem k t�mto požadavk�m je možné použít i za�ízení s menším frekven�ním 

rozsahem a za�ízení ur�ené práv� pro m��ení vibrací o nízkých frekvencích. Na obrázku 

(Obrázek 1) je ukázka signálového analyzátoru Labshop Pulse od spole�nosti Brüel & Kjær. 
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Spole�ností Brüel & Kjær byla vyvinuta i malá p�enosná souprava pro snadné 

m��ení a vyhodnocení pohodlí (Obrázek 2). Tato souprava �eší m��ení vibrací p�sobících na 

kon�etiny i celé t�lo a vyhodnocuje je podle normy ISO 8041:2005. Na displeji jsou 

zobrazovány všechny d�ležité data v sekundovém intervalu. 

Obrázek 2 Souprava Brüel & Kjær typ 4447 pro m��ení jízdního pohodlí [Brüel & Kjær, 2005 F] 

Signálové analyzátory pro frekven�ní pásmo rádiových vln nabízí i n�mecká spole�nost 

Rohde & Schwarz. Ukázka jednoho z t�chto produkt� je na obrázku (Obrázek 3). U t�chto 

produkt� bylo k vytvo�ení m��icího a vyhodnocovacího software použito LabView, což 

nazna�uje všestrannost tohoto grafického vývojového prost�edí, p�edevším pak jeho využití 

pro profesionální m��ení a vyhodnocování signál�. Stejné vývojové prost�edí je v této 

diserta�ní práci využito pro vytvá�ení všech aplikací pro m��ení a zpracování vibrací.  

Obrázek 3 R&S®FMU36 Signálový a spektrální analyzátor [ROHDE&SCHWARZ, 2012] 
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Dalším výrobcem za�ízení pro m��ení a vyhodnocování zvuku a vibrací je nap�íklad 

polská spole�nost Svantek. Tato spole�nost podobn� jako Brüel & Kjær také vyvinula 

za�ízení specializované práv� na m��ení a vyhodnocování jízdního pohodlí. Má ozna�ení 

SVAN 958 (Obrázek 4). Tento �ty� kanálový analyzátor umož�uje m��ení zrychlení s dv�ma 

typy akcelerometr�. Jeden je ur�en pro m��ení vysokých frekvencí (0,5 až 3kHz) a druhý pro 

m��ení nízkých frekvencí (0,1 až 100Hz). Sníma� nízkých vibrací je ur�en pro m��ení 

jízdního pohodlí na sedadle. Jedná se o t�íosý analogový MEMS akcelerometr. 

Obrázek 4 �ty� kanálový analyzátor zvuku a vibrací SVAN 958 [Svatek, 2005] 

�lánek [AKIHIRO HAGA, 2007] popisuje m��icí systém pro m��ení vibrací ve vozidle 

navržený s d�razem na snadné ovládání a nízké náklady. Tentokrát však nejde o m��ení 

vibrací na sedadle automobilu, ale vibrací, které p�sobí na cestující v jedoucím vlaku. Tento 

systém (Obrázek 5) pot�ebuje k provozu po�íta�, ke kterému se m��icí za�ízení p�ipojuje 

p�es USB. 

Obrázek 5 Za�ízení pro m��ení jízdního pohodlí ve vlaku [AKIHIRO HAGA, 2007] 
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V rámci této diserta�ní práce byl vytvo�en m��icí systém, který zde byl navržen a testován 

pro použití k m��ení na vozidle za b�žného provozu. Oproti klasickým metodám 

m��ení a signálovým analyzátor�m, které jsou navrženy pro m��ení a analýzu 

signál� v rozsahu od 0 Hz až  po stovky kHz je tento systém schopen analyzovat m��ené 

signály v reálném �ase na frekvencích od 0Hz do max. 120Hz, což je však dostate�né pro 

m��ení jízdního pohodlí na sedadle a odhalení vlastních frekvencí rámu b�žného vozidla. 

Frekven�ní rozsah pro m��ení jízdního pohodlí je dán normou �SN ISO 2631-1, podle které 

se nejd�ležit�jší frekvence vyskytují okolo 5Hz. V této norm� je uvedena i metodika 

m��ení a vyhodnocení jízdního pohodlí. Prakticky shodné požadavky na m��ený frekven�ní 

rozsah má i norma SAE J1013, ob� totiž vychází ze zkoumání vliv� vibrací na lidský 

organismus, které prokázaly, že práv� vibrace okolo 5Hz jsou pro t�lo nejhorší. V t�chto 

normách se také uvádí, že je vhodné m��it jízdní pohodlí pomoci t�íosých akcelerometr�. 

V této diserta�ní práci jsou použity t�íosé kapacitní MEMS akcelerometry. Na rozdíl od již 

existujících m��icích systém�, které již využívají MEMS akcelerometry je tento systém 

odlišný ve zp�sobu sbírání dat. Sníma�e, které jsou zde použité mají digitální výstupy a navíc 

jsou p�izp�sobeny pro p�ipojení k CAN sb�rnici, což je výhodné tam, kde je pot�eba m��it ve 

více místech sou�asn�, nap�íklad p�i m��ení na rámu vozidla za provozu, kdy budicí síly jsou 

tvo�eny p�ejezdem nerovností. Díky tomu �ešení se zna�n� zjednodušilo zapojení. 

Klasické signálové analyzátory mají i hardwarov� omezený po�et kanál� a s tím i maximální 

po�et sníma��, které mohou být použity sou�asn�. Zde je maximální po�et p�ipojených 

sníma�� dán vlastnostmi CAN sb�rnice a výkonem použité úst�edny cRIO. B�žn� je tak 

možné používat osmi sníma�� což je 24 vstupních kanál�, protože jeden sníma� m��í 

zrychlení ve t�ech osách. Velkou výhodou je i jednozna�ná identifikace sníma�e v síti a jeho 

automatické nastavení podobn� jako s využitím TEDS (Transducer Electronic Data Sheet). 

M��ené signály je možné i ukládat a to do podoby tabulky, kde jsou jednotlivé kanály 

automaticky popsány. Tento systém, založený na RT úst�edn� cRIO však vyžaduje 

naprogramování vlastního software pro m��ení a vyhodnocení dat. Díky tomu, je možné 

realizovat známé algoritmy pro frekven�ní analýzu i vyhodnocení jízdního pohodlí. V této 

práci byl k vytvá�ení t�chto aplikací použit program LabView, kde se aplikace vytvá�í 

propojováním funk�ních blok�, které realizují r�zné funkce jako je komunikace s hardwarem, 

matematické operace nebo filtrace a FFT. Funkce pro vyhodnocení jízdního pohodlí 

v knihovnách LabView nejsou a bylo je nutné vytvo�it. Za�ízení cRIO je výhodné i svojí 

zvýšenou odolností a nízkou spot�ebou a je možné ho snadno použít pro m��ení v automobilu, 

pro napájení se používá nap�tí 12V. Tento systém je výhodný i v tom, že všechny operace 
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jsou b�hem m��ení zpracovávány v RT za�ízení cRIO nezávisle na PC nebo notebooku a je 

možné je p�ipojovat bezdrátov�. M��ené signály tak jsou analyzovány v reálném �ase mimo 

m��ené vozidlo, na které v tu chvíli mohou p�sobit zna�né vibrace a rázy. Na rozdíl od 

v�tšiny srovnatelných za�ízení zde pro ovládání m��ení a zobrazování pr�b�h� m�že být 

použit jakýkoliv po�íta� s možností p�ipojení k internetu p�es WiFi nebo po sí	ovém kabelu 

s konektorem RJ45. Pro práci s m��icími aplikacemi není pot�eba na ovládací PC instalovat 

jakýkoliv další software. Je zapot�ebí pouze internetový prohlíže�, nap�íklad Internet 

Explorer. 

Jedna z hlavních �ástí této diserta�ní práce je zam��ena na experimentální modální 

analýzu neodstrojeného vozidla s využitím buzení od vozovky. Pro modální analýzu je možné 

použít �adu nástroj� nap�íklad ModalVIEW od firmy National Instrument, ukázka takového 

systému (Obrázek 6) je popsána v �lánku [ABSignal, 2013]. Zde je k m��ení využíváno 

za�ízení PXI-1405, které sice poskytuje dostate�ný výkon, avšak díky svým rozm�r�m není 

p�íliš vhodné používat pro m��ení na vozidle za provozu. 

Obrázek 6 Modální analýza pomoci nástroje ModalVIEW od NI [ABSignal, 2013] 

Jedním z dalších nástroj� pro modální analýzu je ME’scopeVES (Obrázek 7) od firmy 

Vibrant Technologies. Tento program byl zvolen i pro použití v této diserta�ní práci a to 

p�edevším proto, že byl v tomto p�ípad� nejdostupn�jší alternativou. ME’scopeVES umož�uje 

mimo jiné i nalezení vlastních frekvencí, vytvá�ení vlastních struktur, jejich animaci i 

ukládání samotných vidí s animacemi pohybu i jednotlivých kmit�. 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�17

Obrázek 7 Ukázka zpracování dat v programu ME’scopeVES 

Další spole�nost, která se zabývá vibracemi, jejich vyhodnocením a poskytuje nástroj pro 

modální analýzu je Structural Vibration Solution A/S. Pro tento ú�el vyvinuli program 

ARTeMIS, jehož ukázka je na následujícím obrázku (Obrázek 8). Tento program je využíván 

pro modální analýzu r�zných strojních sou�ástí, budov i most�. 

Structural Vibration Solution A/S již od za�átku spolupracuje s n�kterými z p�edních 

spole�ností a institucemi z výzkumu a vývoje v této oblasti nap�íklad s dánskou spole�ností 

Brüel & Kjaer. 

Obrázek 8 Ukázka software pro modální analýzu ARTeMIS 

[Structural Vibration Solution A/S, 2013] 
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3 Popis sníma�� pro m��ení nízkofrekven�ních vibrací 

V této práci se zabývám p�edevším m��ením nízkofrekven�ních vibrací a zrychlení na 

vozidlech. Nízkofrekven�ní zde znamená frekvence do 100 Hz. V tomto frekven�ním pásmu 

se posuzuje i jízdní pohodlí na sedadle, jehož m��ení je také sou�ástí cíl� této diserta�ní práce. 

Frekven�ní pásmo pro m��ení jízdního pohodlí je ur�eno normou �SN ISO 2631-1. Pro 

m��ení vibrací je možné použít r�zné sníma�e, jejichž funk�nost je založena na r�zných 

principech a jsou tedy vhodné pro m��ení vibrací a zrychlení o r�zných 

intenzitách a frekvencích. Nap�íklad piezoelektrické akcelerometry bývají vhodné pro m��ení 

vibrací o vysokých frekvencích a ráz� se zrychlením i stovky jednotek zrychlení g, ale není 

možné s jejich pomoci m��it statické zrychlení a nejsou vhodné ani pro velmi nízké 

frekvence. Nejnižší frekvence m��itelné t�mito akcelerometry jsou nad 0,1 Hz.  �asto je však 

pot�eba m��it i tyto nízké frekvence a statické zrychlení, k tomu je možné použít 

piezorezistivní nebo kapacitní akcelerometry, které však nemají tak velký rozsah m��itelných 

frekvencí jako piezoelektrické sníma�e. V poslední dob� se stále více využívají akcelerometry 

zvané MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Ty jsou dnes hojn� využívány v r�zných 

masov� vyráb�ných za�ízeních, jako jsou nap�íklad mobilní telefony, kde mohou sloužit 

nap�íklad pro m��ení náklonu. N�které typy t�chto MEMS sníma�� lze však použít i pro 

dostate�n� p�esná m��ení vibrací. Z toho d�vodu jsou v následujících kapitolách popsány 

r�zné typy akcelerometr� a to od nejlevn�jších až po velmi p�esné profesionální 

sníma�e a byla provedena �ada test� a m��ení, z jejichž výsledk� je pak možné porovnat 

vlastnosti jednotlivých akcelerometr� a posoudit jejich využití v dalších bodech diserta�ní 

práce jako je m��ení vibrací pro modální analýzu na vozidle b�hem jízdy. 

3.1 Delta Tron akcelerometry Brüel & Kjær (4507B a 4508B) 

Tyto sníma�e byly speciáln� navrženy pro m��ení v drsnému prost�edí zkoušek 

automobil�. Jsou malé, lehké a mají velkou citlivost. Jsou vhodné pro m��ení vibrací 

podvozku, karosérie a kabiny automobil�, p�enosu síly, a pro modální analýzu atd. P�esnost 

piezoelektrických akcelerometr� ovliv�ují r�zné faktory, kterými jsou m�nící se teplota okolí, 

vysoká vlhkost, nebo rušení vysokofrekven�ním elektromagnetickým polem. Tyto nep�íznivé 

vlivy okolí jsou u sníma�� �ady 4508 a 4507 sníženy na minimum díky konstrukci a volb�

materiál� [BRÜEL & KJÆR 2006 A]. 
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Obrázek 9  Akcelerometr 4508B 

Delta Tron je ozna�ení akcelerometr� a produkt� firmy Brüel & Kjær pro úpravu signál�. 

Tyto akcelerometry pot�ebují stálé proudové napájení a jejich nap�	ový výstupní signál je 

st�ídavá složka výkonového p�ívodního vedení. Jedna z výhod tohoto provedení 

akcelerometr� je možnost používat i levné koaxiální kabely. Nízká výstupní impedance 

umož�uje p�ipojení akcelerometru k m��icímu za�ízení pomoci dlouhého kabelu. 

Obrázek 10  Princip akcelerometru 4508 [BRÜEL & KJÆR 2006 A] 

1) 10 -32 UNF konektor. 

2) Integrovaná �ást vrchního krytu. 

3) P�edzesilova�. 

4) Št�rbinový nosný vále�ek, držící seizmickou hmotu uloženou ve st�edu mezi dv�mi 
piezoelektrickými deskami. 

5) Dv� piezoelektrické desky držící seizmickou hmotu. 

6) Pojistný kroužek. 

7) Titanové pouzdro, ve kterém jsou tyto �ásti dohromady nalisovány a hermeticky 
uzav�eny. 
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tabulka 1  Parametry akcelerometr� Brüel & Kjær 

jednotky 4507B 4508 B 

Citlivost mV /ms-2 10 1 

M��icí rozsah ms-2 700 7000 

Frekven�ní rozsah 10% Hz 0,3 – 6 k 0,1 – 8 k 

Vnit�ní šum 
V < 35 < 8 

Šum (DC až f10%) 
V RMS - - 

Šum (0,5 až 100 Hz) 
V RMS - - 

Tyto sníma�e je možné p�ipojit k m��icím za�ízením, které jsou vybaveny BNC 

konektory s odpovídajícími nap�	ovými vstupy. V této práci jsem tyto akcelerometry 

využíval na m��icích za�ízeních NI cRIO -9014 s analogovým modulem NI cRIO-9233 a p�i 

m��ení signálovým analyzátorem LabShop Pulse (Brüel & Kjær). [BRÜEL & KJÆR 2006 A] 

3.2 Piezoresistivní akcelerometry Brüel & Kjær (4574) 

Tento sníma� je zkonstruován tak, aby krom� vibrací byl schopen m��it i statické 

zrychlení (nap�. gravita�ní zrychlení Zem�). Tento sníma� má vysokou teplotní stabilitu 

(od -55 °C do 121°C), nízkou spot�ebu, je odolný proti rázu až 10 000 g. Sníma� pracuje na 

podobném principu jako tenzometry. Zrychlení, které p�sobí na nosník z piezorezistivního 

materiálu, zp�sobí jeho namáhání na ohyb a tím dojde ke zm�n� odporu tenzometr�. 

Obrázek 11  Akcelerometr 4574 
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tabulka 2  Parametry akcelerometr� Brüel & Kjær 

jednotky 4574 

Citlivost mV /ms-2 20 

M��icí rozsah ms-2 
± 100 

Frekven�ní rozsah 10% Hz 0 až 500 

Vnit�ní šum 
V 500 

Šum (DC až f10%) 
V RMS 350 

Šum (0,5 až 100 Hz) 
V RMS 150 

Tento sníma� jsem v této práci využíval pouze na signálovém analyzátoru LabShop Pulse 

(Brüel & Kjær) a vzhledem k jeho rozsahu a vysoké p�esnosti byl považován za etalon pro 

posuzování p�esnosti a šumu podstatn� levn�jších MEMS sníma��. [BRÜEL & KJÆR 2006 A] 

3.3 USB akcelerometry Phidgets (2osé a 3osé) 

Tyto sníma�e zrychlení dokáží m��it statické i dynamické zrychlení, a to ve dvou (t�ech) 

osách. Rozsah každé osy sníma�e je ± 3g (29,4 m / s2), u dvouosého sníma�e ± 5g (49 m / s2). 

Sníma� je vnit�n� kalibrovaný, výstup je v jednotkách g – násobek gravita�ního 

zrychlení (1 g = 9,81 m / s2). 

Sníma� je použitelný nap�íklad pro m��ení náklonu (v klidu m��í gravita�ní zrychlení) 

nebo i k m��ení nízkých frekvencí, ale pak je pot�eba brát ohled na nízkou vzorkovací 

frekvenci, která je 60 Hz. Je použitelný i pro detekci pohybu a vibrací. 

Obrázek 12  T�íosý akcelerometr s nazna�eným kladným sm�rem os [Phidgets, 2008]. 

Y 

X 

Obrázek 13  Dvouosý akcelerometr s nazna�eným kladným sm�rem os [Phidgets, 2008]. 
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Umíst�ní �ipu sníma�e na desce plošného spoje je nazna�eno na obrázku Obrázek 9. 

Je zde vyzna�en jako po�átek sou�adnic. Jedná se o analogový sníma�, na desce plošného 

spoje jsou všechny za�ízení pot�ebné k p�edávání informací o zrychlení p�es USB do po�íta�e 

jako je nap�íklad A/D p�evodník (zde je použit pravd�podobn� 12 bitový p�evodník s SPI 

rozhraním). 

tabulka 3  Parametry akcelerometr� Phidgets [Phidgets, 2008]. 

3osý 2osý 
Obnovovací frekvence 60 vzork� / sekundu 60 vzork� / sekundu 
M��icí rozsah (Osy XYZ) ± 3g (29,4 m / s2) ± 5g (49,05 m / s2) 
Ší�ka pásma (Osy XYZ) 30 Hz 30 Hz 
Hladina šumu Osa 0 (X) 1.9 mg standardní odchylka 1.9 mg standardní odchylka 
Hladina šumu Osa 2 (Z) 1.9 mg standardní odchylka 1.9 mg standardní odchylka 
Spot�eba proudu v klidu 2.9 mg standardní odchylka - 
Spot�eba proudu v klidu 20 mA 16 mA 
Spot�eba proudu za 
provozu 

20 mA max. 16 mA max. 

3.3.1 Práce se sníma�em na PC 

Pro práci s akcelerometry Phidget sta�í pouze do PC nainstalovat voln� dostupné 

ovlada�e a p�es USB p�ipojit sníma�. Zrychlení lze pak sledovat v nástroji Phidget Kontrol 

Panel, nebo si vytvo�it vlastní aplikaci v n�kterém z podporovaných program� (VB6, 

VB.NET, C#.NET, C++, Flash 9, Java, LabVIEW, atd.). Pro práci s t�mito sníma�i jsem 

používal LabView. P�i programování aplikace se využívají knihovny Phidget. Pro Phidget 

akcelerometry je zde jedna knihovna pro 2osý i 3osý akcelerometr. Aby nedošlo k jejich 

zám�n� p�i používání více akcelerometr� sou�asn�, je možné p�i vytvá�ení aplikací využít 

identifika�ní parametry t�chto sníma�� (typ sníma�e, sériové �íslo).  

Pro otestování t�chto sníma�� byla vytvo�ena aplikace, která je ur�ena pro p�ipojení obou 

Phidget akcelerometr� (2 a 3osý). V aplikaci je možné graficky zobrazovat m��ený 

signál v �ase, mazat dosud nam��ená data i provád�t FFT analýzu nam��ených dat v reálném 

�ase. V aplikaci je vytvo�en i nástroj pro zobrazení náklonu pro t�íosý sníma�. Aplikace je 

dopln�na i o jednoduché nákresy sníma�� s vyzna�eným kladným sm�rem všech 

dostupných os. 
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Obrázek 14  �elní panel aplikace pro p�ipojení akcelerometr�

Jak již bylo �e�eno, oba sníma�e používají stejnou knihovnu, takže bylo nutné v aplikaci 

vytvo�it nástroj pro jejich rozlišení na základ� informací dodaných z t�chto sníma��. 

Po spušt�ní aplikace jsou automaticky rozpoznány p�ipojené akcelerometry a jsou 

p�i�azeny k daným zobrazovacím prvk�m. 

Tato aplikace je také ošet�ena proti p�ípadu, že se inicializace nezda�í. Je zde 

možné i nastavovat vzorkovací frekvenci aplikace, bohužel vzorkování na PC není 

p�esné a data ze sníma�e nechodí po blocích dat, ale po jednotlivých vzorcích, takže se toto 

�ešení nehodí pro p�esné m��ení frekvencí vibrací. 

3.4 MEMS akcelerometry Freescale typu MMA7456 

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometry typu MMA7456 jsou 

miniaturní a levné kapacitní sníma�e zrychlení, které dokážou pracovat v n�kolika uživatelem 

volitelných režimech. Tento typ sníma�e je t�íosý s volitelnými rozsahy ± 2g, ± 4g, ± 8g. 

Maximální nedestruktivní zrychlení sníma�e je pak 5000g. Sníma� má digitální 

výstup a dokáže komunikovat p�es sb�rnici SPI nebo I2C, což umož�uje snadno provád�t 

zm�ny nastavení sníma�e, nebo využívat jeho r�zné funkce, jako je m��ení zrychlení nebo 

detekce puls� a úrovní. Údaj o zrychlení na sb�rnici m�že být v podob� 8 bitového nebo 

10 bitového �ísla, a to pro všechny osy. V praxi to vypadá tak, že pro každou osu je zde jeden 

registr pro p�esnost 8 bit� a dva osmibitové registry pro p�esnost 10 bit� (�te se zvláš	

horní a dolní �ást �ísla). 
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Tento typ sníma�e dokáže m��it i statické zrychlení (nap�. gravita�ní zrychlení). 

K nastavení offsetu (vynulování os, na které nep�sobí gravitace) zde slouží 6 registr�, do 

nichž se zapisuje hodnota vypo�ítaná z nam��eného zrychlení. Jeden výpo�et a nastavení 

offsetu zpravidla nesta�í, je vhodné ho zopakovat vícekrát (pro �tení 10ti bitových �ísel sta�í 

asi 5x). Nastavené hodnoty ve sníma�i z�stanou do odpojení napájecího nap�tí. 

Sníma� má dv� volitelné vnit�ní frekvence vzorkování, a to 125 Hz s digitálním filtrem 

dolní propust 62.5 Hz a frekvence vzorkování 250 Hz s filtrem dolní propust 125 Hz. 

�ást sníma�e, která je citlivá na zrychlení, je tvo�ena pom�rnými 

kondenzátory s pohyblivou �ástí (seismickou hmotou m) a t�emi elektrodami (Obrázek 15), 

které snímají pohyb této hmoty. M��ené zrychlení (a = F/m), p�sobící na sníma�, je úm�rné 

setrva�né nebo gravita�ní síle (F), která zp�sobí vychýlení pohyblivé elektrody a tím dojde ke 

zm�n� kapacity. Toto �ešení je výhodné v tom, že je možné m��it i statické zrychlení. 

Zrychlení 

Obrázek 15  Princip kapacitního MEMS akcelerometru 

Obrázek 16  H�ebenové provedení jednoosého kapacitního MEMS akcelerometru [Husák 2008] 

Ve skute�nosti je sníma� zna�n� složit�jší, zvlášt� pak když se jedná o t�íosý 

akcelerometr. Konstruk�ní uspo�ádání celého sníma�e je na obrázku (Obrázek 17). 
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a) Sníma� b) Deska sníma�e c) Ochranné pouzdro d) Úchyt sníma�e 

Obrázek 17  Konstruk�ní uspo�ádání sníma�e 

Pro sníma� bylo vytvo�eno ochranné pouzdro – standardní b�žn� dostupná krabi�ka byla 

p�izp�sobena pro umíst�ní sníma�e. Ke spodní �ásti krabi�ky byl navíc p�ipevn�n nástavec se 

zá�ezy, které umož�ují využívat standardní úchyty pro t�íosé akcelerometry Brüel & Kjær.  

Obrázek 18  Za�ízení cRIO s p�ipojeným sníma�em MMA7456 

Zde se jedná o testovací provedení, kdy sníma� komunikoval s m��icím za�ízením 

cRIO - 9014 pouze p�es SPI rozhraní. Pozd�ji byl sníma� dopln�n o mikroprocesor, který již 

byl schopen zajistit komunikaci p�es CAN sb�rnici. 

Propojení n�kolika digitálních sníma�� p�es sb�rnicí CAN 

P�i m��ení vibrací je �asto pot�eba sbírat data z více míst sou�asn�. Jeden ze zp�sob�, jak 

více sníma�� p�ipojit k jednomu m��icímu za�ízení, je sb�rnice CAN. Toto �ešení je pom�rn�

jednoduché a odolné v��i rušení, které se na m��eném objektu �asto vyskytuje, zvlášt� když 

je m��eným objektem jedoucí vozidlo.   

V tomto p�ípad� je celý sníma� tvo�en dv�ma deskami plošných spoj�, které jsou 

p�ipájeny dohromady (Obrázek 19). Na jedné desce je MEMS akcelerometr, který 

komunikuje p�es SPI s druhou deskou, na které je jedno�ipový procesor. Ten obstarává 

komunikaci s okolím p�es sb�rnici CAN. 
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Strana sníma�e Strana mikroprocesoru Umíst�ní sníma�e 
v krabi�ce 

Kompletní 
sníma�

Obrázek 19 MEMS akcelerometr p�izp�sobený pro CAN 

Pro p�ipojení sníma�e k ostatním sníma��m a k systému cRIO je používaný sí	ový 

konektor RJ-45. Díky tomu je možné snadno, rychle a levn� p�ipojovat sníma�e a rozši�ovat 

sí	 sníma��. Výhodou je i to, že sí	ové kabely jsou tvo�eny 8 vodi�i, které jsou v párech 

smotány dohromady – stejn� jako u sb�rnice CAN. Jsou využity všechny vodi�e kabelu 

(2 - napájení, 2 - CAN, 4 – programovací pro konfiguraci mikroprocesoru). 

FPGA RT 

SPI CAN WiFi 

MEMS 

Jedno�ipový 
mikroprocesor 

cRIO systém 

Notebook 

Obrázek 20  Blokové schéma m��ení zrychlení MEMS senzorem p�es CAN. 

Každý sníma� má svoje identifika�ní �íslo (ID), takže je možné ho v m��icí aplikaci 

snadno rozpoznat a jeho signály libovoln� použít., 

Offset sníma�e 

Jak už bylo �e�eno, na sníma�i je možné nastavit offset, což je vynulování všech os 

sníma�e, na které nep�sobí gravita�ní zrychlení (Obrázek 21).  

x 

y 
z 

Obrázek 21  Princip nastavení offsetu 
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Podle následujících vztah� (1) a (2) se z nam��ených dat vypo�ítá konstanta offsetu, která 

se zapíše do p�íslušného registru sníma�e. Výpo�et offsetu pro osu x(y) se provede podle 

následujícího vztahu: 

( )2
10

...... 1021 −⋅
+++

=
xxx

xoffset (1) 

Pro osu z se použije následující vztah: 

( )2
10

...... 1021
0 −⋅�

�

�
�
�

� +++
−=

zzz
gzoffset (2) 

g0 – p�edstavuje zde konstantu gravita�ního zrychlení, které p�sobí na osu kolmou 

k zemskému povrchu. 

V p�ípad�, že na n�které ose má být výstup 1g (osa z – gravita�ní zrychlení), musí být 

hodnota odpovídající tomuto zrychlení p�i�tena.  

Konstanta g0 pro 10ti bitové �íslo na rozsahu ± 8g je 64. 

r
g

n2
0 = , (3) 

n = p�esnost p�e�teného �ísla (8 nebo 10) 

r = m��icí rozsah (m��itelný rozsah) 

Na vztahu pro výpo�et offsetu je vid�t, že není použito pouze jednu p�e�tenou hodnotu, 

ale pr�m�r z deseti hodnot, který p�esn�ji reprezentuje st�ední hodnotu m��eného šumu. 

Takto vypo�tená hodnota ješt� musí být rozložena na dolní (8 Bit) a horní (3 Bit) úrovn�, 

které se zapíší do registru. Pokud se výše uvedený postup provede jednou, offset se nenastaví 

p�esn� (Obrázek 22). 
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Nastavení offsetu (jednou)
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Obrázek 22  Nastavení offsetu – jednou 

Aby byla hodnota zrychlení sníma�e v klidu nastavena p�esn�, musí se výpo�et offsetu 

n�kolikrát zopakovat. Hodnoty p�edešlých offset� se musí k novému vždy p�i�íst. Výsledek 

p�tinásobného výpo�tu offsetu je na obrázku (Obrázek 23). 

Nastavení offsetu (5x)
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Obrázek 23  Opakované nastavení offsetu (5x) 

Výpo�et offsetu a jeho následný zápis do registru sníma�e by samoz�ejm� bylo možné 

provést i ru�n�, ale vzhledem k tomu, že je vhodné ho n�kolikrát opakovat a m�že být 

p�ipojeno více t�chto sníma��, je rozhodn� lepší tento algoritmus naprogramovat na m��icím 

za�ízení.  
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4 Metody sb�ru dat a porovnání výsledk� z m��ení 

Nejlepším zp�sobem jak ov��it vhodnost uvažované m��icí metody je její 

porovnání s jinou metodou, která za stejných podmínek zaru�uje výstup o požadované kvalit�. 

P�i porovnání n�kterých parametr� sníma�� je vhodné, aby všechny tyto sníma�e byly 

sou�asn� buzeny stejným signálem. K tomuto ú�elu byl použit vibrátor Tira, na kterém byla 

p�ipevn�na tuhá hliníková deska pro uchycení sníma��. 

Vibrátor od firmy Tira 

Toto za�ízení slouží k p�em�n� vygenerovaného nebo zaznamenaného signálu zp�t na 

pohyb (v jedné ose). Jak je vid�t na následujícím obrázku, k vibrátoru je p�ipevn�na tuhá 

hliníková deska, ke které jsou p�ipevn�ny sníma�e. Phidgets sníma�e jsou k podložce 

p�išroubovány pomoci dodaných šroub� i podložek.  

Obrázek 24  Vibrátor Tira s p�ipevn�nými sníma�i 

Toto technické �ešení by m�lo být dostate�n� tuhé pro m��ení nízkých frekvencí 

(do 50 Hz). Frekven�ní rozsah vibrátoru je 2 Hz až 7 kHz. 

M��ení vibrací z vibrátoru bylo provád�no na všech výše jmenovaných m��icích 

za�ízeních sou�asn�. Byla nastavena i stejná vzorkovací frekvence (128 Hz). 

4.1 Využití systému cRIO k m��ení vibrací 

Systém cRIO (Compact Reconfigurable Input Output) je produktem firmy National 

Instruments. V tomto za�ízení lze snadno m�nit r�zné zásuvné moduly, což zna�n� rozši�uje 

možnosti využití cRIO k m��ení nejr�zn�jších fyzikálních veli�in �i regulaci a to vše 

v reálném �ase. cRIO je nejen hardwarov�, ale hlavn� softwarov� modifikovatelné za�ízení, 

které se skládá ze dvou �ástí. První z nich je programovatelný box, do kterého se vkládají 

p�ídavné moduly. Uvnit� tohoto boxu se nachází hradlové pole (FPGA), které s vysokou 

frekvencí (1 MHz) paraleln� získává data ze zásuvných modul� a m�že je zde 
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�áste�n� i zpracovávat a p�edávat dál p�es kanál DMA FIFO do druhé �ásti tohoto systému, 

kterou je NI cRIO – 9014. Jedná se o za�ízení, ve kterém je nainstalovaný opera�ní systém 

pracující v reálném �ase (Real-Time). V této �ásti jsou obvykle realizovány algoritmy pro 

zpracování, vyhodnocování, ukládání dat i komunikaci s okolím. Obsahuje 128 MB pam�	

DRAM, 2 GB flash pam�	 pro ukládání dat aplikací a pr�myslový procesor o frekvenci 200 

MHz. Je zde i speciální opera�ní systém. Obsahuje porty RS-232 i USB. Pro sí	ovou 

komunikaci je vybaveno konektorem RJ-45, má vlastní IP adresu, pro p�ipojení k WiFi 

routeru.  S cRIO je možné komunikovat i na dálku, což je využíváno ve všech m��icích 

úlohách popsaných v této práci. Pro napájení se používá stejnosm�rné nap�tí 9 až 30 V, to 

znamená, že b�hem m��ení za provozu m�že být k napájení použita i 12 V zásuvka, kterou 

jsou standardn� vybaveny snad všechny automobily. cRIO je možné ovládat z PC, notebooku, 

PDA anebo jej nechat pracovat i zcela samostatn�. 

Obrázek 25  M��icí za�ízení NI cRIO-9014 

Toto za�ízení bylo zvoleno pro svou robustnost, odolnost, nízkou spot�ebu energie, malé 

rozm�ry, p�esnost a variabilitu možností použití r�zných I/O modul�. Díky t�mto vlastnostem 

je možné ho používat i pro m��ení za jízdy vozidla i za p�sobení vibrací, p�i nichž by 

nap�íklad notebook nemohl pracovat. M�že být p�ímo ovládáno po�íta�em, ale m�že také 

pracovat nezávisle na ostatních za�ízeních. Skládá se ze dvou �ástí. RT �ást, kde je 

procesor a speciální opera�ní systém, který umož�uje p�esn�jší vzorkování než to, které je 

možné dosáhnout na opera�ních systémech klasických po�íta��. P�esné vzorkování je 

pot�ebné pro p�esné m��ení vibrací.  
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1 Informa�ní LED diody 

2 RS 232 – sériový port 

3 RJ-45 – ethernetový port 

4 DIP p�epína�e 

5 Napájecí konektor 

6 Tla�ítko reset 

Obrázek 26 Real-Time �ást za�ízení cRIO 

Druhou �ástí je NI cRIO-9104, která bývá ozna�ována jako FPGA – hradlové pole, 

v tomto provedení s t�emi miliony hradel. Tato �ást p�ímo komunikuje s I/O 

moduly, umož�uje ješt� p�esn�jší vzorkování než RT �ást cRIO. Všechny I/O moduly mohou 

být synchronizovány s p�esností 25ns.Využívá vnit�ní �asova� s frekvencí 40 MHz. Veškeré 

funkce jsou realizovány pomoci hradel, takže všechny nezávislé operace mohou v FPGA 

probíhat paraleln� a s vysokou frekvencí. Umož�uje realizaci regula�ních smy�ek s frekvencí 

p�evyšující 100 kHz. [National Instrument, 2004] 

4.1.1 Popis CAN modul NI cRIO - 9853 

Pro m��ení zrychlení jsou zde využívány sníma�e, které komunikují po sb�rnici CAN. 

CAN (Controller Area Network) je sériová sb�rnice, která byla vyvinuta v 80. letech 

dvacátého století firmou Robert Bosch pro použití v automobilech a je 

využívána i v sou�asnosti. Používá se pro komunikaci mezi jednotlivými �ídicími jednotkami 

a je také vhodná pro propojení inteligentních sníma�� a ak�ních �len�. D�vodem pro použití 

CAN je p�edevším nízká cena, snadné nasazení, odolnost proti rušení, vysoká p�enosová 

rychlost, snadná rozši�itelnost a dostupnost pot�ebné sou�ástkové základny.  

 P�ipojení sb�rnice CAN k systému cRIO je možné pomoci modulu NI cRIO – 9853. 

Ten je na následujícím obrázku (Obrázek 27). Obsahuje dva vysokorychlostní porty se 

standardními konektory DE9M (DB9) (Obrázek 30). První port je napájen vnit�n�, 

druhý z vn�jšku. Obsahuje CAN controller SJA1000 a CAN vysíla�/p�ijíma� TJA1041 

(Philips). Umož�uje synchronizaci s ostatními I/O moduly cRIO. Data jsou p�enášena 

rychlostí až 1 Mb/s.  
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Obrázek 27  Modul NI 9853 

Sb�rnice CAN se skládá z páru zkroucených vodi�� vyžaduje ukon�ení na obou stranách 

charakteristickou impedancí 120 �. Zakon�ovaní odpory nejsou v konektorech tohoto modulu 

integrovány a musí být p�ipojeny dodate�n�. 

Maximální po�et p�ipojených za�ízení závisí na elektrických vlastnostech  t�chto za�ízení 

na síti. Za p�edpokladu, že za�ízení spl�ují požadavky ISO 11898, m�lo by jít ke sb�rnici 

p�ipojit až 30 za�ízení. Nejvyšší po�et p�ipojených za�ízení, které mohou být p�ipojeny, je dán 

kvalitou signálu, kterou stanovuje norma ISO 11898. Fyzikální vlastnosti modulu NI 9853 

umož�ují na sb�rnici CAN p�ipojit nejmén� 110 za�ízení. 

Sb�rnice CAN umož�uje �ízení systém� v reálném �ase s vysokou mírou zabezpe�ení 

proti chybám. Rychlost p�enosu dat po sb�rnici CAN je do 1 megabitu za sekundu. 

Se vzr�stající délkou sb�rnice její p�enosová rychlost klesá. P�i použití sb�rnice CAN na 

vzdálenost do 40m však ke snížení p�enosové rychlosti nedochází, je tedy vhodná pro 

použití v automobilech.  

CAN protokol je typu multi-master, kde každý uzel sb�rnice m�že být master a �ídit tak 

chování jiných uzl�. Není tedy nutné �ídit celou sí	 z jednoho nad�azeného uzlu, což p�ináší 

zjednodušení �ízení a zvyšuje spolehlivost (p�i poruše jednoho uzlu m�že zbytek sít� pracovat 

dál). Pro �ízení p�ístupu k médiu je použita sb�rnice s náhodným p�ístupem, která �eší kolize 

na základ� prioritního rozhodování. Po sb�rnici probíhá komunikace mezi dv�ma uzly pomocí 

zpráv (datová zpráva a žádost o data) a management sít� (signalizace chyb, pozastavení 

komunikace) je zajišt�n pomocí dvou speciálních zpráv (chybové 

zprávy a zprávy o p�etížení). Zprávy vysílané po sb�rnici protokolem CAN neobsahují žádnou 

informaci o cílovém uzlu, kterému jsou ur�eny, a jsou p�ijímány všemi ostatními uzly 

p�ipojenými ke sb�rnici. Každá zpráva je uvozena identifikátorem, který udává význam 

p�enášené zprávy a její prioritu. Protokol CAN zajiš	uje, aby zpráva s vyšší prioritou 

byla v p�ípad� kolize dvou zpráv doru�ena p�ednostn�, a dále je možné na základ�
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identifikátoru zajistit, aby uzel p�ijímal pouze ty zprávy, které se ho týkají. Ke sb�rnici m�že 

být teoreticky p�ipojen libovolný po�et uzl�, ale prakticky s ohledem na zatížení sb�rnice, je 

po�et p�ipojených uzl� podstatn� nižší a uvádí se kolem 64 na segment. 

Sb�rnice CAN je rozd�lena do t�í rozdílných vrstev: 

� vrstva objekt�

� transportní vrstva 

� fyzická vrstva 

Vrstva objekt�  

Hlavní zam��ení vrstvy objekt� je zajišt�ní kompatibility s HW obsluhovaným 

prost�ednictvím aplika�ní vrstvy a zajišt�ní toku prioritních dat s jejich vyhledáváním 

v reálném �ase.  

Transportní vrstva 

Úkoly transportní vrstvy spo�ívají v zajišt�ní p�enosu s minimalizací a signalizací chyb, 

kontroly napln�ní p�enosových rámc�, je zodpov�dná za bitové �asování a synchronizaci, 

formování zprávy, �ízení, potvrzování p�íjmu zpráv, adresování koncových za�ízení, �ízení 

kolizních situací, zajišt�ní bitové  a rámcové synchronizace a další. 

Fyzická vrstva 

Zajiš	uje vlastní p�enos jednotlivých bit� mezi jednotlivými uzly. Pro realizaci fyzického 

p�enosového média se nej�ast�ji používá diferenciální sb�rnice definovaná podle normy 

ISO 11898. Tato norma definuje jednak elektrické vlastnosti vysílacího budi�e a p�ijíma�e tak 

zárove� principy �asování, synchronizaci a kódování jednotlivých bit�. Sb�rnice se skládá ze 

dvou navzájem skroucených vodi�� ozna�ených jako CAN H a CAN L. Tyto vodi�e jsou na 

koncích spojeny zakon�ovacími odpory R1 = R2 = 120 � (Obrázek 28), za�ízení p�ipojená ke 

sb�rnici jsou na obrázku znázorn�na jako uzly (1, 2,…., n). Zkroucením vodi�� se dosáhne 

snížení  rušení vn�jšími elektromagnetickými poli, zakon�ovací odpory zabra�ují odraz�m. 

Sb�rnice p�enáší data ve dvojkovém kódu, kde stavu logická 0 odpovídá 

hodnota 0 až 0,8 V a logická 1 = 2 až 5 V. Po obou vodi�ích se p�enáší stejný signál tak, že 

když je na jednom vodi�i log. 1, na druhém musí být log.0 a naopak. Okamžitý sou�et nap�tí 

na t�chto vodi�ích je tedy konstantní, p�ípadná rušení jsou vzájemn� eliminována. Úrove� na 

sb�rnici je definována rozdílovým nap�tím t�chto dvou vodi��. Podle normy je pro úrove�

recessive velikost rozdílového nap�tí Vdiff = 0 V a pro úrove� dominant Vdiff = 5 V. Jednotlivá 

za�ízení jsou na sb�rnici p�ipojena pomocí konektor�, nej�ast�ji jsou používány konektory 

D-SUB. Vysíla� m�že nabývat dvou stav� - aktivního (dominant) a pasivního (recessive). 
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Vysílají-li všechny uzly sb�rnice recessive bit, pak na sb�rnici je úrove� recessive. Vysílá-li 

alespo� jeden uzel dominant bit, je na sb�rnici úrove� dominant.  

Uzel 1 Uzel 2 Uzel n 

R1 R2

CAN L  

CAN H 

Obrázek 28 Fyzické uspo�ádání sít� CAN podle ISO 11898 

Pr�b�h signálu na sb�rnici CAN 

Data jsou po sb�rnici p�enášena v tomto tvaru (0) : 

� Po�áte�ní pole (1 bit) – Po�átek datové zprávy. 

� Statusové pole (11 bit�) – Ur�uje prioritu datové zprávy a identifikátor (ID). 

� Kontrolní pole (6 bit�) – Zde je uveden po�et zaslaných bit�, umož�uje provést 

kontrolu na stran� p�íjemce. 

� Datová pole, max. 64 bit� = 8 Byte – Obsahuje vlastní informaci ur�enou pro �ídící 

jednotky. 

� Bezpe�nostní pole (16 bit�) – Umož�uje rozpoznání chyb vzniklých b�hem p�enosu. 

� Potvrzovací pole (2 bity) - P�íjemce signalizuje vysílací jednotce, že datový protokol 

byl správn� p�ijat. Pokud je rozpoznána chyba, ihned dochází k op�tovnému poslání 

zprávy. 

� Koncové pole (7 bit�) – V tomto poli si kontroluje vysíla� sv�j datový protokol a 

potvrzuje zasílacímu objektu, že došel v po�ádku. Najde-li chybu, p�estane p�enášet 

data a p�enos zopakuje. Když chybu nerozpozná, ukon�í datový protokol. 
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Obrázek 29 Struktura datového pole 

1 - Po�áte�ní pole (1 bit). 

2 - Statutové pole (11 bit�). 

3 - Nevyužitý 1 bit. 

4 - Kontrolní pole (6 bit�). 

5 - Datová pole (max. 64 bit� = 8 Byte). 

6 - Bezpe�nostní pole (16 bit�) 

7 - Potvrzovací pole (2 bity). 

8 - Koncové pole (7 bit�). 

�ízení p�ístupu k médiu a �ešení kolizí 

Každý ú�astník m�že zahájit vysílání, jakmile je p�ipraven a sí	 je v klidovém stavu 

(bus free). Ostatní mohou vysílat až poté, co je zpráva odvysílána. Výjimku tvo�í chybové 

rámce, které se dají vysílat okamžit� po identifikaci chyby kterýmkoli ú�astníkem. Zahájí-li 

vysílání sou�asn� n�kolik uzl�, pak p�ístup na sb�rnici získá ten, který p�enáší zprávu s vyšší 

prioritou. Uzel, který nezískal p�i kolizi p�ístup na sb�rnici, musí vy�kat, až bude sb�rnice 

op�t ve stavu Bus free, a pak zprávu vyslat znovu.  

Zapojení CAN konektoru (DB9) 

Na modulu NI cRIO – 9853 je pro p�ipojení CAN sb�rnice použit konektor DB9, což je 

jeden z b�žn� v praxi používaných konektor�. Jeho zapojení je na obrázku (Obrázek 30). 

CAN sb�rnice je p�ipojena k prvnímu portu CAN modulu. P�i zapojení je využíváno pouze 

p�ipojení dvou vodi�� sb�rnice CAN H a CAN L. P�estože jeden z výstup� CAN modulu 

cRIO (CAN 0) napájení umož�uje, bylo zvoleno napájení sníma�� z externího zdroje (6 V). 

1 6 

5 
9 

V - 

CAN L 

Stín�ní 
V+ (pouze CAN1) 

Optimální zem (V-) 

CAN H 

Obrázek 30  Popis konektoru DB9 modulu NI cRIO – 9853 (samec) 
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tabulka 4  Barevné zna�ení vodi��

CAN H  Bílý, hn�dý pruh 

CAN L Hn�dý 

Napájení CAN senzoru (+) Bílý, modrý pruh 

Napájení CAN senzoru (-) Modrý 

4.2 Signálový analyzátor LabShop Pulse (Brüel & Kjær) 

V rámci diserta�ní práce byla provedena �ada m��ení pomoci r�zných sníma��

zrychlení a to na PC a za�ízení cRIO. Sníma�e byly �asto upraveny tak, aby spl�ovaly 

požadavky pro m��ení na vozidle za jízdy. Pro ov��ení vlastností t�chto sníma�� a aby bylo 

zaru�eno, že nedošlo ke zhoršení jejich vlastností vlivem úprav bylo pot�eba provést 

srovnávací m��ení za�ízením, které dokáže m��it stejný signál s vyšší p�esností a také v širším 

frekven�ním rozsahu. K tomuto ú�elu byl použit signálový analyzátor LabShop Pulse. Toto 

m��icí za�ízení obsahuje 9 vstupních a 2 výstupní kanály. Frekven�ní rozsah je až 25,6 kHz 

(vzorkovací frekvence 65536 Hz). Je to snadno p�enosné za�ízení, pro jeho obsluhu je nutné 

použít PC (notebook) a také hardwarový klí�. S po�íta�em komunikuje p�es TCP/IP.  

Obrázek 31  Signálový analyzátor Pulse 

Díky dobrým technickým parametr�m bylo toto profesionální m��icí za�ízení považováno 

za etalon, se kterým byly srovnávány výsledky zaznamenané ostatními za�ízeními v této 

práci. Analyzátor Pulse byl rovn�ž využíván pro generování testovacích signál�.
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4.3 M��ení s USB akcelerometry Phidgets 

V této kapitole byla provedena m��ení, která otestovala funk�nost a vlastnosti USB 

akcelerometr� zna�ky Phidgets. Nejprve byla zkoušena odezva sníma�� na buzení 

p�erušovaným bílým šumem. Šum byl p�erušován v pravidelných intervalech, na �asové ose 

pak bylo z�eteln� vid�t, jestli sníma�e na buzení reagují.  

Obrázek 32  Pr�b�h zrychlení v �ase p�i buzení p�erušovaným šumem 

Jak je vid�t na obrázku 23, všechny sníma�e kmitají kolem nuly a to i DC akcelerometry, 

které by jinak ukazovaly statické gravita�ní zrychlení Zem�. Odstran�ní statického zrychlení 

zde bylo provedeno posunutím na nulu. 
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 Z míst záznamu, kde nedocházelo k buzení, jsem v programu Signal Analyser zjistil šum 

za klidu. Pro srovnání byly tyto výsledky umíst�ny do jednoho grafu. 

Obrázek 33  Šum sníma�� za klidu 

Dále jsem p�i buzení bílým šumem testoval linearitu závislosti výstupu sníma�e na 

vstupním budicím signálu. K tomuto ú�elu jsem použil funkci koherence, která testuje, zda 

výstup není závislý na dalším nem��itelném vstupu. Jednotková koherence potvrzuje 

p�í�innou souvislost vstupního a výstupního signálu. Výsledky pro srovnání byly také 

umíst�ny do jednoho grafu. 

Obrázek 34  Ov��ení závislosti výstupu na vstupu 

Pro tento test jsem již nepoužíval sníma�e Phidgets, protože vzorkovací perioda m��icí 

aplikace kolísala v závislosti na vytížení procesoru. Na obrázku 25 je vid�t frekvence, pro 

které byla koherence 1 (úplná lineární závislost) a frekvence, pro které byla koherence nulová 

(zp�sobeno vibrátorem, který vibruje až od 2 Hz). 
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Použil jsem i funkci frekven�ní odezvy signálu nam��eného analyzátorem Pulse (sníma�

Brüel & Kjær – 4574 – je považován za vstup) a signálu z cRIO a Pulse (sníma�e Brüel & 

Kjær - 4508B – jsou považovány za výstup). Všechny sníma�e byly i tentokrát umíst�ny na 

spole�né desce vibrátoru. Hodnota frekven�ní odezvy by v takovémto p�ípad� m�la být co 

nejmenší. Výsledek je vid�t na obrázku (Obrázek 35). 

FRF - Pulse 4574 a cRIO 4508B
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Obrázek 35  Frekven�ní odezva signál� z Pulse a z cRIO 

V tomto grafu je vid�t, že jsou data nam��ená na cRIO tém�� shodná s daty nam��enými 

Pulsem (FRF je velmi malá). V tomto p�ípad� jsou použitelné frekvence vyšší než 2Hz, 

protože vibrátor nedokáže kmitat frekvencí menší než 2Hz. 

Byla ov��ena i schopnost testovaných sníma�� zm��it jedinou harmonickou 

frekvenci 10 Hz. Vzorkovací frekvence všech m��icích za�ízení byly op�t nastaveny 

na 128 Hz. Amplituda signálu byla zesilova�em zvýšena na 3 m.s-2. Frekven�ní spektra 

signál� všech sníma�� byla vložena do následujícího 3D grafu na obrázku 27. 
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Obrázek 36  Frekven�ní spektra p�i m��ení harmonického signálu 10 Hz 

V tomto p�ípad� byla data p�epo�ítána tak, abych odstranil stejnosm�rnou složku 

zrychlení (gravita�ní zrychlení), proto je ve všech frekven�ních spektrech (Obrázek 36) p�i 

nulové frekvenci nulová amplituda. Na tomto obrázku je vid�t, že všechny sníma�e krom�

USB akcelerometr� mají ve spektru pouze jednu složku (10 Hz), což odpovídá budicímu 

signálu. USB sníma�e mají ve spektru více menších složek, jejichž p�í�inou je nelineární 

zkreslení. To bylo zp�sobeno hlavn� nep�esným vzorkováním.  
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4.4 M��ení s akcelerometrem Freescale MMA 7456  

V tomto byly ov��eny možnosti využití sníma�e MMA 7456. V tomto p�ípad� se jedná o 

variantu sníma�e, kde jsou data p�enášena p�es SPI do TTL modulu v za�ízení cRIO. Pro 

ov��ení správné �innosti sníma�e (všech os) byla nejprve provedena jednoduchá zkouška, jak 

sníma� dokáže reagovat na gravita�ní pole Zem�. Odezva na otá�ení sníma�em, p�i kterém se 

m�nil úhel osy sníma�e vzhledem ke kolmému sm�ru, je zobrazeno na obrázku (Obrázek 37). 

Obrázek 37  Naklán�ní sníma�e ve t�ech osách 

Na obrázku je vid�t, že výstup ze sníma�e se m�ní na všech osách od -1 do +1g podle 

jeho aktuální polohy.  

Na dalším obrázku je znázorn�n šum sníma�e za klidu. Ten udává jaké minimální 

zrychlení je sníma� schopen rozlišit. 
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Šum v klidu - r�zné nastavení sníma�e
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Obrázek 38  Šum sníma�e MMA7456 za klidu (bez pohybu) 

M��ení šumu sníma�e bylo provád�no v r�zných režimech 10 Bit ± 8g, 

8 Bit ± 8g a 8 Bit ± 2g. Nejv�tší p�esnosti tohoto sníma�e lze dosáhnout p�i nastavení 

10 Bit ± 8g a 8 Bit ± 2g, naopak nejnižší p�esnost nastane p�i nastavení 8 Bit ± 8g. 

Šum sníma�e byl p�i nastavení nejmenší p�esnosti o n�co vyšší, nep�ekra�oval však hodnotu 

5 mg, p�i nejp�esn�jším nastavení byl menší než 4 mg. Na dalším obrázku je vid�t srovnání 

šumu MMA7456 se sníma�i Brüel & Kjær.  

Srovnání šumu sníma��
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Obrázek 39  Porovnání vnit�ního šumu MEMS sníma�e Freescale a sníma�� Brüel & Kjær 

Z grafu (Obrázek 39) je vid�t, že šum MEMS akcelerometru MMA7456 je tém�� 30 krát 

vyšší než šum sníma�� Brüel & Kjær 4574 a 4507B. Poslední jmenovaný sníma� (zelená 

k�ivka) nedokáže m��it statické zrychlení, proto je i jeho šum p�i nízkých frekvencích výrazn�
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vyšší. Tato m��ení byla provád�na se vzorkovací frekvencí 150 Hz, frekvence A/D p�evod�

uvnit� sníma�e byla 250 Hz (filtr dolní propust 125 Hz). 

Pro následující m��ení byl použit vibrátor, který byl buzen pokusným signálem, ze 

signálového analyzátoru Pulse. Byl použit zkreslený sinusový signál.  

Obrázek 40  M��ení testovacího signálu 

Na vibrátoru byla p�ipevn�na tuhá hliníková deska, ke které byly p�ipevn�ny 

akcelerometry.  Na dalším obrázku (Obrázek 12) je zobrazeno spektrum dvou signál�, z nichž 

jeden je získán ze sníma�e MMA7456 a druhý ze sníma�e 4507B. Oba sníma�e byly 

p�ipojeny k m��icímu za�ízení cRIO a byly vzorkovány stejnou frekvencí (250 Hz). M��ený 

signál obsahoval výraznou harmonickou složku 50 Hz.

Obrázek 41  Spektra nam��ených signál�

Na obrázku spektra signálu je možné vid�t, že jsou si signály z obou sníma��

podobné a je možné je použít pro další zpracování signálu. V tomto p�ípad� byl použit nástroj 

Obálka signálu pro zjišt�ní amplitudové modulace.  
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Obrázek 42  Frekven�ní spektrum obálky signálu 

Výsledek je možné vid�t na obrázku (Obrázek 13). Je zde jasn� vid�t harmonická 

složka o frekvenci 50 Hz, která byla zm��ena ob�ma sníma�i (MMA7456 i 4507B). 

4.4.1 Synchronizace sníma�� na CAN sb�rnici 

Každý sníma� má své pevné identifika�ní �íslo – ID. Podle tohoto �ísla jsou jednotlivé 

sníma�e rozpoznávány po p�ipojení k CAN sb�rnici. Díky tomu je možné se sníma�i snadn�ji 

pracovat a umož�uje to využití seznam� s informacemi o kalibra�ních hodnotách �i offsetu 

sníma��, které mohou být uloženy v m��icí úst�edn� cRIO.  

Data jsou ze sníma�� posílána po v okamžiku rozpoznání p�íkazu pro odesílání 

dat a spln�ní podmínky po�adí sníma��. P�íkaz pro zaslání dat je posílán se zvolenou 

vzorkovací periodou z cRIO. P�esnost vzorkování je dána p�esností hradlového pole (FPGA) 

úst�edny cRIO, ve kterém je tato funkce realizována. Po�adí odesílání dat ze sníma�� na 

sb�rnici je dáno prom�nnou na uvnit� sníma�e, která definuje po�adí, podle kterého se mají 

odesílat data. Toto po�adí se po startu m��icí aplikace v cRIO automaticky generuje 

v závislosti na ID p�ipojených sníma�� (Obrázek 44). 

Tímto je zajišt�na synchronizace posílání dat ze sníma�� a nehrozí kolize v odesílání dat 

ze sníma��. M��icí za�ízení m�že v závislosti na po�tu p�ipojených sníma�� p�izp�sobit 

vzorkovací frekvenci m��ení, aby p�i v�tším po�tu sníma�� a vysoké vzorkovací frekvenci 

všechny sníma�e sta�ily odeslat svá data za kratší �as, než je délka jedné vzorkovací periody 

(Obrázek 43). 
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Obrázek 43  Pr�b�h signálu na CAN sb�rnici b�hem  m��ení  

Na obrázku (Obrázek 44), je nazna�eno i zakon�ení sb�rnice na obou koncích 

odporem 120 Ω. Bez t�chto odpor� nemusí sb�rnice pracovat správn�.  
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RT aplikace 
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ID, zrychlení x, y, z

Po�adí posílání dat 

Ur�ení po�adí a zapsání 
do sníma��

Zakon�ovací odpory 120 ΩΩΩΩ

Obrázek 44  Blokové zapojení s vyzna�ením synchronizace odesílání dat 

Z d�vodu ov��ení míry synchronizace sníma�� a jejího dalšího zlepšení bylo 8 sníma��

p�ipevn�no šrouby na tuhou hliníkovou desku, která je umíst�na na vibrátoru (Obrázek 44). 

Cílem je, aby všechny sníma�e byly buzeny stejnými vibracemi ve stejné fázi. Signál pro 

vibrátor byl generován signálovým analyzátorem Pulse a v n�kolika p�ípadech i ru�n�

(klepnutí do st�edu desky). 
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Obrázek 45  Umíst�ní sníma�� na spole�né desce na vibrátoru 

Samotné sníma�e sbírají data nezávisle na sob� s konstantní vzorkovací frekvencí 250 Hz 

(je možné nastavit i 125 Hz) a po obdržení zprávy od m��icí úst�edny cRIO pošlou postupn�

všechny sníma�e práv� nam��ená data. Tento zp�sob m��ení však �asto zp�sobuje to, že 

každý sníma� p�e�te zrychlení v jiný �as a to z toho d�vodu, že vzorkovací frekvence 

jednotlivých sníma�� nejsou mezi sebou synchronizovány. Rozdíl v �ase mezi jednotlivými 

sníma�i tak m�že být až délka jedné periody vzorkovací frekvence sníma�e.  
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Obrázek 46  M��ení bez vzájemné synchronizace sníma��

Jeden z prvních test� byl proveden klepnutím doprost�ed desky se sníma�i. Odezva 

sníma�� na buzení klepnutím je zaznamenána na obrázcích (Obrázek 47 a Obrázek 48). 
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Srovnání 4 sníma�� p�i fs = 200 Hz
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Obrázek 47  Srovnání �asového pr�b�hu signál� ze 4 sníma�� umíst�ných na jedné desce p�i 

frekvenci m��ení 200 Hz 

P�i menší frekvenci vzorkování nebo p�i menším p�iblížení pr�b�hu není vzájemné 

posunutí signál� v �ase p�íliš patrné. Rozdíly se projeví až p�i zna�ném zv�tšení �ásti 

záznamu (Obrázek 48). 

Obrázek 48  Odezva 8 sníma�� umíst�ných na jedné desce na krátké klepnutí p�i frekvenci m��ení 

250 Hz se zvýrazn�nou oblastí s nejvýrazn�jším vzájemným posunem. 
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Jak je patrné z p�edchozích obrázk�, tento zp�sob m��ení je použitelný p�edevším pro 

pomalé jevy, vibrace o nízkých frekvencích do 100Hz. P�i výskytu krátkých ráz�

dochází k nepatrnému vzájemnému posunutí nam��ených signál� jednotlivých sníma�� na 

�asové ose a tím i k  rozdílu velikostí nam��ených amplitud z jednotlivých sníma��. Tyto 

nep�esnosti je možné vid�t nap�íklad na obrázku (Obrázek 48).  

Srovnání 8 sníma�� p�i m��ení sin 15 Hz p�i fs = 200 Hz
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Obrázek 49  Zrychlení z 8 sníma�� umíst�ných na jedné desce p�i buzení sin. Signálem 15 Hz. 

Jako další testovací signál pro kontrolu synchronizace mezi sníma�i byl použit 

harmonický signál o frekvenci 15 Hz. Pokud jsou signály vzájemn� posunuté, m�lo by to 

být v �asovém záznamu viditelné. Ve frekven�ním spektru se tyto jevy na m��itelném rozsahu 

(zhruba do 100 Hz) prakticky neprojevují a frekvence i amplitudy vibrací jsou zm��eny 

správn�. Ve spektru se však vyskytují mimo hlavního budicího signálu i další nevýrazné 

složky, které jsou výrazn� menší než budicí signál. P�i vzorkovací frekvenci 250 Hz jsou to 

složky, které jsou rovnom�rn� rozložené okolo hlavní harmonické složky 15 Hz. Práv� tyto 

složky mohou být zp�sobené nep�esností ve vzorkování a v synchronizaci mezi sníma�i.  

P�i vzorkovací frekvenci 200 Hz je frekvence budicího signálu také zm��ena p�esn�. 

Ve spektru se vyskytují oproti budicímu signálu nevýrazné složky okolo 30 a 60 Hz.  
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Srovnání frekv. spektra p�i fs = 200 Hz
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Obrázek 50 Frekven�ní spektrum osmi sníma�� p�i buzení harmonickým signálem o frekvenci 15 Hz 

p�i vzorkovací frekvenci 200 Hz 

Frekven�ní spektra nam��ená vzorkovacími frekvencemi 200 a 250 Hz jsou zobrazena na 

obrázcích (Obrázek 50 a Obrázek 51) byly zm��eny b�hem jiného m��ení a zesílení budicího 

signálu pro vibrátor bylo nastavováno ru�n�, proto jsou u záznam� s r�znou vzorkovací 

frekvencí odlišné i amplitudy. 

Srovnání frekv. spektra p�i fs = 250 Hz
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Obrázek 51 Frekven�ní spektrum osmi sníma�� p�i buzení harmonickým signálem o frekvenci 15 Hz 

p�i vzorkovací frekvenci 250 Hz 
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Tyto výše popsané nežádoucí jevy je možné výrazn� omezit p�esným restartem sníma�e 

p�i �tení každého vzorku, což by ale p�íliš snížilo vzorkovací frekvenci (p�ibližn� na 100Hz).  

Další možností je restartovat všechny sníma�e alespo� p�ed za�átkem m��ení. Jejich 

p�ípadný posun by pak byl dán pouze nep�esností jejich vlastní vzorkovací frekvence. 

Výsledek takovéto synchronizace je možno vid�t na obrázku (Obrázek 52) kde jsem pro 

srovnání použil Signal Analyser, nástroj FRF  (Frequency Response Function) – frekven�ní 

odezva dvou synchronizovaných a dvou nesynchronizovaných sníma��. Na následujícím 

obrázku porovnávám fázi signál� ze synchronizovaných a nesynchronizovaných sníma��. Pro 

buzení jsem použil šum, jehož spektrum je zobrazeno na obrázku (Obrázek 54). V ideálním 

p�ípad� by m�la být fáze mezi dv�ma signály nulová – žádné vzájemné posunutí signál�. 
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Obrázek 52  Fáze mezi dv�ma signály p�ed a po synchronizaci 

Ve skute�nosti mezi nesynchronizovanými signály �asto fáze stoupá �i klesá, mezi 

synchronizovanými sníma�i je fáze správn� okolo nuly. Jako budicí signál byl použit šum do 

100 Hz. Záznam byl vzorkován 200 Hz a trval 5 min. 

Díky synchronizaci p�ipojených senzor� p�i startu m��ení se p�esnost m��ení zvýšila.  

Další funkce, kterou jsem použil pro ov��ení správnosti m��ení je koherence. Tato funkce 

udává míru lineární závislosti mezi vstupním a výstupním signálem. V tomto p�ípad� za 

vstup a výstup považuji dva libovolné sníma�e umíst�né na desce vibrátoru (Obrázek 45). 

Funkce koherence m�že nabývat hodnot od 0 do 1, p�i�emž 1 je úplná lineární závislost a 0 je 

žádná lineární závislost mezi vstupem a výstupem. Budeme-li p�edpokládat, že nedostatky 

konstruk�ního �ešení desky jsou vzhledem k p�esnosti sníma�� zanedbatelné, m�la by se 

koherence v celém frekven�ním spektru blížit jedné. 
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Výsledek koherence z reáln� nam��ených dat na vibrátoru je na obrázku (Obrázek 53). 

Koherence je zde p�ibližn� do 4 Hz tém�� nulová a ve zbylé �ásti spektra se více blíží 

hodnot� 1.  

Koherence mezi dv�ma sníma�i (fs = 200 Hz)
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Obrázek 53  Koherence mezi dv�ma MEMS sníma�i na spole�né desce. 

To odpovídá frekven�nímu spektru signálu, který byl zm��ený na desce vibrátoru. Jako 

budicí signál byl použit šum s filtrem dolní propust na frekvenci 100 Hz. Jeho spektrum je na 

obrázku (Obrázek 54).  
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Obrázek 54  Frekven�ní spektrum budicího šumu na testovací desce. 

Frekvence do 10 Hz jsou zna�n� utlumeny z d�vodu konstruk�ního �ešení vibrátoru. 

Dále je vid�t jen �ást signálu, která m�že být spolehliv� zm��ena se vzorkovací 

frekvencí 200Hz. Spektrum šumu bylo porovnáno i se sníma�em Brüel&Kjæ typu 4574, 

spektra byla tém�� shodná. Koherence by se m�la co nejvíce blížit 1, ale je zna�n� ovlivn�na 

šumem a nižší citlivostí t�chto sníma��. P�i v�tším vybuzení sníma�� na užším frekven�ním 

rozsahu se koherence mnohem více blížila jedné.  
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Koherence mezi sníma�i (fs = 250 Hz)
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Obrázek 55  Koherence dvou sníma�� p�i buzení signálem se dv�ma sinusovými signály. 

Na obrázku (Obrázek 55) je vid�t koherence mezi sníma�i p�i buzení dv�ma 

harmonickými signály. Podle p�edpokladu byla koherence rovná 1 na frekvencích budicích 

harmonických signál�. 

4.4.2 Kalibrace 

Sníma�e mají již po nastavení offsetu dostate�nou p�esnost, pro zp�esn�ní je možné 

provést kalibraci. Dá se provést tak, že se sníma� položí na vodorovnou podložku, kalibrovat 

se bude osa rovnob�žná se sm�rem p�sobení gravita�ního zrychlení Zem�. Pokud byl ve 

sníma�i správn� nastaven offset a nebyla zvolena osa p�sobení gravitace, bude sníma�

ukazovat 0 g. Po jeho p�evrácení pak bude ukazovat hodnotu okolo 2 g, protože je rozsah 

posunut o 1g. Tato hodnota by m�la odpovídat dvojnásobku gravita�ního zrychlení 

Zem�, které je p�ibližn� 9,81 m.s-2. Podíl poloviny nam��ené hodnoty a gravita�ního zrychlení 

je kalibra�ní hodnota, kterou se násobí m��ená data. V následujícím grafu je takto získaná 

kalibra�ní hodnota využita ke zp�esn�ní zrychlení ze sníma�e p�ipojeného ke sb�rnici 

CAN a výsledné zrychlení je zde porovnáno s jiným n�kolikanásobn� p�esn�jším sníma�em 

Brüel & Kjær 4574. Kalibrace je tady provedena pouze pro statické zrychlení. 
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Srovnání dvou sníma�� v �ase (sin. 30 Hz)
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Obrázek 56  Srovnání CAN sníma�e p�ed kalibrací a po kalibraci se sníma�em Brüel & Kjær 4574 

Z grafu (Obrázek 56) je vid�t, že rozdíl mezi nekalibrovanou a kalibrovanou hodnotou 

CAN sníma�e není v tomto p�ípad� tém�� rozpoznatelný. 

Z p�edchozích m��ení vyplývá, že zde testované MEMS akcelerometry mohou být 

použity i pro m��ení vibrací a data, nam��ená t�mito sníma�i mohou být využita pro p�esné 

zjišt�ní frekven�ních charakteristik, v p�ípad� sníma�� MMA7456 na frekven�ním rozsahu 

od 0 Hz p�ibližn� do 100Hz. Byly také ov��eny možnosti propojení více sníma�� MMA7456 

p�es CAN sb�rnici a jejich vzájemná synchronizace v zapojení sníma��. V tomto zapojení 

bylo také možné m��it s plnou vzorkovací frekvencí 250 Hz. 
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4.5 Realizace m��ení provozních parametr� vozidla 

M��ení provozních parametr� vozidla za ztížených podmínek, kdy na m��icí za�ízení 

p�sobí vibrace, p�etížení i ne�istoty �asto vyžaduje netradi�ní �ešení jaké je nap�íklad 

uvedeno v této kapitole. Zde je s využitím programovatelného m��icího za�ízení, v tomto 

p�ípad� op�t cRIO, realizováno m��ení mnoha provozních parametr� vozidla jako je rychlost, 

otá�ky i vibrace a p�etížení.  

Koncepce m��ení parametr� za jízdy vozidla vychází z n�kolika požadavk�. Jedná 

se o požadavek na robustnost �ešení, p�edevším ve smyslu odolnosti proti náraz�m. Dalším 

požadavkem je snadná p�enositelnost m��icí aparatury a v neposlední �ad� i snadná 

obsluhovatelnost ve stísn�ném prostoru vozidla b�hem jízdy. Po zvážení uvedených 

požadavk� byla zvolena koncepce propojující PDA(Personal Digital Assistant) - malý kapesní 

po�íta�, cRIO a senzory (Obrázek 63).  

Obrázek 57  Schematické propojení PDA-WIFI-cRIO-SENZORY 

Výhodou této koncepce je práv� p�enositelnost a robustnost – systém nepoužívá 

harddisky a je tedy odolný proti náraz�m. Jeho výhodou je i teplotní odolnost, cRIO je 

použitelné v teplotním rozsahu od -40 do 70 �C. PDA je využito pro ovládání 

m��ení a pr�b�žné zobrazování provozního stavu. PDA také umož�uje p�esun nam��ených 

soubor� na PDA. Robustnost a malá velikost PDA umož�uje operativn� spoušt�t a ovládat 

m��ení ve vozidle, jak pomocí spolujezdce, tak dokonce i p�ímo z pozice �idi�e (p�i použití 
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standardních držák�). Propojení mezi PDA a cRIO je realizováno pomocí WiFi. Díky tomu 

není nutné k PDA p�ipojovat žádné kabely a pro provád�ní m��ení sta�í aby PDA bylo 

kdekoliv v dosahu WiFi (hlavn� p�i spoušt�ní �i zastavování m��ení). Platforma cRIO je 

snadno p�enositelná, velmi odolná jak proti vibracím tak i p�ípadnému mechanickému 

poškození – s výhodou lze také využít možnost napájení z palubní sít� 12V. Platforma cRIO 

zajiš	uje úkoly samotného sb�ru dat, jejich p�edzpracování a uložení pro další použití. Pro 

tyto ú�ely m�že být cRIO rozši�itelné až o 8 zásuvných modul�, umož�ujících m��it r�zné 

analogové �i digitální signály. P�i samotném m��ení a p�edzpracování dat cRIO využívá 

unikátní technologie FPGA na frekvenci 40 MHz, které je dostate�nou zárukou rychlosti 

sb�ru a zpracování dat dokonce i v p�ípad� plného obsazení 8 slot� m��icími moduly. 

Z hlediska využití cRIO platformy jako m��icí úst�edny je jistým „úzkým hrdlem“ schopnost 

RealTime podsystému p�ijímat data od FPGA aplikace a ukládat je na disk. V závislosti na 

použitém procesoru a záznamové FLASH pam�ti lze dosahovat r�zných rychlostí záznamu. 

V našem p�ípad� byla maximální rychlost m��ení dat p�ibližn� 3 800 vzork� za sekundu na 

kanál. V následujících n�kolika kapitolách je popsáno nasazení této koncepce s využitím 

cRIO pro m��ení provozních parametr� motokár.  

4.5.1 �ešená aplikace „palubního po�íta�e“ pro motokáry 

Jednou z aplikací, ve které nasazujeme cRIO, je realizace „palubního po�íta�e“ motokáry. 

V tomto p�ípad� je PDA umíst�no na volantu a umož�uje tak �idi�i sledovat údaje z m��icí 

úst�edny. V sou�asné dob� jsou na motoká�e m��eny, zobrazovány a logovány b�hem jízdy 

údaje o rychlosti, otá�kách motoru, teplot�, napájecím nap�tí a dop�edném �i odst�edivém 

zrychlení. Z PDA je m��ení možné nastavovat, opakovan� spoušt�t i zastavovat a sledovat 

údaje ze sníma�� na p�ipravených ukazatelích. Aby bylo dosaženo p�ehledného zobrazování 

všech m��ených veli�in, byly m��ené veli�iny rozd�leny do podskupin, které jsou zahrnuty 

pod p�íslušnými záložkami (Obrázek 58).  

Obrázek 58  Ukázka uživatelského rozhraní na PDA. 
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PDA zde p�edstavuje p�ehledný a snadno ovladatelný panel, na jehož pozadí probíhá 

p�esné m��ení veli�in, které poskytují celkový p�ehled o stavu vozidla. Data jsou pr�b�žn�

ukládány na pro další zpracování a vyhodnocování. 

Uchycení PDA na volantu Umíst�ní cRIO 

Obrázek 59  Technické �ešení p�ipevn�ní m��icího systému na motokáru 

Na obrázku (Obrázek 59) je vid�t uchycení cRIO k motoká�e, k tomuto ú�elu byl 

vytvo�en ochranný box, který ješt� více zvyšuje odolnost tohoto za�ízení proti 

ne�istotám a mechanickému poškození. Sou�ástí tohoto boxu je i zdroj s vypínatelnými 

okruhy 12V a 5V. 

Pro m��ení otá�ek motoru a rychlosti vozidla byly použity levné a jednoduché 

sníma�e s dostate�nou p�esností. 

4.5.2 M��ení otá�ek motoru 

K m��ení otá�ek je zde využito induk�ního sníma�e (Obrázek 60), který se skládá z drátu 

omotaného kolem zapalovacího kabelu sví�ky a pomocného monostabilního klopného 

obvodu, který p�evádí krátké naindukované pulsy na obdélníkové pulsy o stejné délce. 

Takovýto signál je možné p�es n�který ze vstupních modul� (v tomto p�ípad� analogový 

vstupní modul cRIO – 9201) dostat do FPGA, kde je díky p�esné vzorkovací frekvenci 

m��ena perioda zachycených puls�. Ta je následn� v RT �ásti systému cRIO p�epo�ítaná na 

otá�ky (tis.ot./min.). 
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Obrázek 60  Zp�sob m��ení otá�ek motoru 

4.5.3 M��ení rychlosti motokáry  

Pro m��ení rychlosti bylo použito jazý�kové relé, které p�i pr�chodu kolem magnetu 

spíná nap�tí 5 V (Obrázek 61). Magnet je umíst�n na h�ídeli zadních kol, to znamená, že na 

jedno oto�ení h�ídele (kola) o 360° p�ipadá ujetí dráhy, která je rovna obvodu kola. Bylo by 

možné na h�ídel umístit i více magnet� a tím docílit v�tší citlivosti p�i nižších rychlostech, ale 

muselo by se zajistit, aby vzdálenost mezi nimi byla konstantní. Obvod kola je 

p�ednastaven v ovládací PDA aplikaci, ale dá se snadno zm�nit a tedy použít i pro jiné 

vozidlo. Výstupem ze sníma�e je stejn� jako u m��ení otá�ek signál obsahující obdélníkové 

pulsy a je zde m��en analogovým vstupním modulem cRIO – 9201. P�epo�et na rychlost se 

stejn� jako u m��ení tá�ek provádí v RT �ásti cRIO. 

Obrázek 61  Metoda m��ení rychlosti 

4.5.4 M��ení vibrací 

Jsou zde realizovány dva zp�soby m��ení zrychlení. První z nich k m��ení využívá 

24 bitový analogový modul cRIO-9233, který je ur�en pro p�ipojení piezoelektrických 

akcelerometr�,  nap�íklad miniaturní DeltaTron akcelerometry Brüel & Kjær typu 4508 a 

4507. Ty jsou konstruovány pro m��ení zrychlení o vysokých frekvencích, ale nedokážou 

m��it statické zrychlení (gravita�ní zrychlení Zem�). 
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Statické zrychlení je zde možné m��it pomoci levných MEMS akcelerometr�

V tomto p�ípad� byl použit 3osý akcelerometr Freescale MMA7456 s digitálním 

výstupem. Propojení mezi MEMS senzory a cRIO m��icí úst�ednou bylo provedeno 

digitálním SPI rozhraním. Toto rozhraní bylo ve 4vodi�ovém zapojení p�ivedeno na rychlý 

digitální TTL modul NI cRIO - 9104, pomocí kterého byla na úrovni FPGA vrstvy  

realizována komunikace pomocí SPI rozhraní. SPI  rozhraní není v sou�asné dob� firmou NI 

p�ímo podporováno, pro vytvo�ení FPGA programu umož�ujícího SPI 

komunikaci je, ale možné využít existující vzorové aplikace z NI knowledgebase. 

Obrázek 62  Ukázka �ásti blokového schématu v prost�edí LabView 

Takto je možné m��it dop�edné a bo�ní (odst�edivé) zrychlení vozidla, které je ihned 

zobrazováno na displeji PDA a slouží primárn� jako informativní údaj pro �idi�e. Aby bylo 

možné z displeje snadno ode�ítat statické zrychlení (p�etížení) i b�hem provozu kdy na 

sníma� p�sobí zna�né vibrace, byl pro tento ú�el v aplikaci v cRIO použit filtr dolní propust, 

který tyto vibrace z dat pro zobrazení odstraní. 

Všechny aplikace pot�ebné k realizaci tohoto m��icího systému byly vytvo�eny 

v prost�edí LabView.  Protože byly programovány aplikace pro r�zná za�ízení (PDA, cRIO, 

hradlové pole), bylo nutné použít softwarové balí�ky (moduly) LabView, které to 

umož�ovaly. Uspo�ádání a provázanost jednotlivých aplikací a za�ízení je zobrazeno na 

obrázku (Obrázek 63).
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Obrázek 63  Struktura m��icího za�ízení 

Prakticky všechny tyto aplikace se skládají z n�kolika smy�ek s r�znou funkcí, 

periodou a v RT aplikaci i s r�znou prioritou. Díky tomuto �ešení lze provád�t m��ení, 

ukládání i komunikaci s PDA prakticky sou�asn�.  
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5 M��ení jízdního pohodlí na sedadle 

Vibrace p�sobící na �lov�ka za provozu vozidla prost�ednictvím sedadla mohou být 

zdrojem sníženého jízdního pohodlí a mohou v závislosti na jejich intenzit�, frekvenci a délce 

p�sobení zhoršit pozornost �idi�e, zp�sobovat p�ed�asnou únavu �i dokonce r�zné nemoci 

p�edevším zad a kon�etin. Nemoci se �asto dostaví až po n�kolika letech. Ergonomická 

sedadla se proto navrhují i s ohledem na minimalizaci t�chto nežádoucích vibrací. Aby bylo 

možné srovnávat p�sobení vibrací na �lov�ka u r�zných typ� sedadel, byly vytvo�eny metody 

m��ení jízdního pohodlí. 

M��ení jízdního pohodlí na sedadle automobilu je jedna z možností využití MEMS 

akcelerometr�. Tyto sníma�e jsou levné, mají dostate�ný m��icí rozsah a vyhodnocovací 

za�ízení m�že pracovat v bezobslužném režimu v reálném �ase. Ve výše 

uvedeném provedení, které umož�uje p�ipojení sníma�� p�es CAN sb�rnici je možné snadno 

realizovat funkce jako je rychlé automatické nastavení offsetu p�ímo na m��icím míst�. 

Výhodou jsou i miniaturní rozm�ry MEMS akcelerometr� a sou�asné m��ení vibrací ve t�ech 

navzájem kolmých osách. 

M��ením jízdního pohodlí se zabývá n�kolik norem, ve kterých je specifikováno za 

jakých podmínek by se takováto m��ení m�la provád�t. Jsou zde požadavky na m��icí 

za�ízení, umíst�ní sníma��, jejich úprava pro montáž na sedadlo i popis vyhodnocení 

nam��ených dat.  

Všeobecné požadavky jsou uvedeny v norm� �SN ISO 2631-1 – Vibrace a rázy-

Hodnocení expozice �lov�ka celkovým vibracím. Další d�ležité informace o m��ení vibrací 

na sedadle v�etn� popisu p�ípravku pro uchycení sníma�� a jejich umíst�ní je možné 

najít v norm� �SN EN 30326-1 – Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. 

M��ením vibrací se zabývají i další normy, nap�íklad SAE J1013. V této práci je popsáno 

m��ení jízdního pohodlí pomoci digitálního t�íosého MEMS akcelerometru, který komunikuje 

prost�ednictvím CAN s vyhodnocovací jednotkou. Jako m��icí za�ízení je použit systém 

cRIO. [Odborná norma �SN ISO 2631-1; Odborná norma �SN EN 30326-1; Odborná norma 

SAE J1013; SMETANA 1998; BRÜEL & KJÆR C] 
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5.1 Popis použitého sníma�e - MEMS akcelerometr, typ MMA7456 

Podle norem se k m��ení jízdního pohodlí používá sníma� vibrací – akcelerometr, který 

by m�l být schopen m��it zrychlení (RMS) od 0,1 m/s2 do 10 m/s2 na frekvencích od 0,1 až 

80 Hz. Rezonan�ní frekvence sníma�e by m�la být v�tší než 300 Hz. Sníma� musí bez 

poškození vydržet rázové zrychlení vyšší než 100 m/s2. M��ení by m�lo probíhat ve t�ech 

navzájem kolmých osách (nejlépe pomoci 3osého akcelerometru).  

5.2 Umíst�ní sníma�e 

Akcelerometr by m�l být p�ipevn�n na tenkém disku o pr�m�ru 250 mm ± 5 mm. 

Primární požadavek na disk je vhodné p�ipevn�ní akcelerometru. Disk se sníma�em nesmí 

nep�ízniv� ovliv�ovat komfort �lov�ka ani nadm�rn� deformovat sedadlo. M�že být použit 

tuhý i polotuhý disk, nicmén� polotuhé disky jsou konstruk�n� složit�jší a vhodn�jší pro 

m�kké nebo vysoce tvarované sedadla. Polotuhé �ešení uchycení sníma�e je na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek 64 Polotuhý úchyt sníma�e  

Tuhost tvarované pryže polotuhého kotou�e by m�la být 80 až 90 jednotek podle 

Shorerova tvrdom�ru (stupnice A). 
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Obrázek 65  Varianta uchycení sníma�e na tuhém disku 

Na obrázku (Obrázek 65) je zobrazeno využití uchycení sníma�e na tuhý disk 

podle SAE J1013. Zde by m�l být sníma� pevn� p�ilepen k disku. 

M��ení jízdního pohodlí se provádí v závislosti na tom, co považujeme za zdroj vibrací. 

V tomto p�ípad� jsou ov��ovány vibrace p�sobící na �idi�e p�es sedák seda�ky. Sníma� by 

m�l být umíst�ný tak, aby m��il vibrace, které jsou p�enášeny ze sedadla na lidské t�lo 
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(p�ibližn� uprost�ed seda�ky pod ky�elními klouby �idi�e). M�l by být zajišt�ný proti 

posunutí, nap�íklad lepicí páskou. Osoba, sedící na zkoušené seda�ce musí zaujmout 

obvyklou pozici. Pro m��ení je možné použít i dalších sníma�� (zádová op�rka na sedadle, 

sníma� pod nohama, sníma� na podlaze), je pak možné zjistit i tlumení seda�ky, protože pak 

máme k dispozici i zm��ený budicí signál. [Odborná norma �SN ISO 2631-1; Odborná norma 

�SN EN 30326-1; Odborná norma SAE J1013] 

Obrázek 66 Umíst�ní sníma�e na seda�ce a vyzna�ení sm�r� m��ení. 

5.3 Vlastní �ešení polotuhého uchycení sníma�e 

Polotuhý disk zde byl vyroben podle normy �SN ISO 2631-1 z pryže o tvrdosti 80 

jednotek podle Shorerova tvrdom�ru (stupnice A). Aby mohlo být pro m��ení jízdního 

pohodlí použito výše uvedených MEMS akcelerometr� komunikujících prost�ednictvím 

CAN sb�rnice, bylo nutné zmenšit jeho rozm�ry na minimum, aby se vešel do polotuhého 

kotou�e, jehož rozm�ry jsou dány normou. Kone�né �ešení sníma�e, kdy je v jedné krabi�ce 

integrován sníma� i mikroprocesor je pro tuto úlohu nevhodné, protože krabi�ka je vyšší, než 

je maximální normou povolená tlouš	ka polotuhého kotou�e.  

SPI CAN 

Akcelerometr 

Mikroprocesor 

Obrázek 67 Rozd�lení CAN senzoru pro použití m��ení jízdního pohodlí 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�63

Z toho d�vodu byl sníma� rozd�len na malou �ást s �idlem a zna�n� v�tší �ást 

s mikroprocesorem, které mezi sebou komunikují po krátkém kabelu p�es SPI sb�rnici. 

�ást s mikroprocesorem je tedy umíst�na v externí krabi�ce vn� polotuhého kotou�e. Je tak 

zachován p�ístup ke sníma�i prost�ednictvím CAN sb�rnice a možnost p�idání tohoto sníma�e 

do sít� CAN senzor�. 
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Obrázek 68 Umíst�ní sníma�e v gumovém kotou�i 

Uvnit� kotou�e z�staly pouze �ásti sníma�e, které obstarávají m��ení zrychlení, jeho 

p�evod do digitální podoby a komunikaci pomoci SPI sb�rnice. Na obrázku (Obrázek 68) je 

nazna�eno rozd�lení sníma�e a umíst�ní jeho jednotlivých �ástí. Díky tomuto �ešení je již 

možné tento sníma� použít p�i zachování všech parametr�, které ur�uje norma. 

Otev�ený kotou� Uzav�ený kotou� Kotou� na sedadle 

Obrázek 69 Vlastní �ešení polotuhého kotou�e s MEMS akcelerometrem 

Sníma� je p�ilepený na kotou�i z nerezové oceli o pr�m�ru 7,5 a tlouš	ce 1,5 mm. Ten 

výrazn� zvyšuje tuhost polotuhého kotou�e v jeho st�edu. Kotou� se sníma�em je p�ipevn�n 

pomocí �ty� šroub� s metrickým závitem. Matice jsou zapušt�né uvnit� gumové �ásti 

polotuhého kotou�e. [Odborná norma �SN ISO 2631-1; Odborná norma �SN EN 30326-1; 

SAE J1013] 
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5.4 Zapojení m��icího �et�zce 

M��ení bylo provád�no na experimentálním vozidle za provozu vozidla po r�zných 

testovacích drahách, i mimo vozovku. Z toho d�vodu musí být m��icí za�ízení a všechny jeho 

sou�ásti dostate�n� p�ipevn�ny a chrán�ny proti ne�istotám i vibracím. 

 Jako experimentální vozidlo je použito dvoumístné terénní vozidlo Buggy 260. M��icí 

za�ízení i wifi Access point jsou umíst�ny v zadní �ásti vozidla, která je ur�ená pro 

zavazadla, a jsou pevn� uchyceny k rámu. Z d�vodu tlumení vibrací jsou tato za�ízení k rámu 

p�ipevn�na p�es tlumicí materiály. Rozmíst�ní všech pot�ebných za�ízení na vozidle je na 

obrázku 54 (Obrázek 70). 

Sníma� zrychlení 

WiFi anténa 

M��icí za�ízení- cRIO 

WiFi 

Baterie 12 V 

P�ívodní nap�tí 12 V 

Zapojení konektoru sníma�e 

Obrázek 70 Umíst�ní za�ízení na vozidle Buggy 260 [Zbožínek, 2011]. 

Všechny sou�ásti m��icího za�ízení jsou napájeny ze zdroje, který je sou�ástí ochranného 

boxu. Ten byl pro cRIO vyroben, aby zvýšil jeho odolnost a hlavn� aby se zjednodušilo 

zapojení. Napájení celého m��icího systému je tak �ešeno z jednoho místa. Zdroj se p�ipojuje 

k baterii testovaného vozidla (12 V).  

Zdroj obsahuje 3 nap�	ové výstupy pro napájení cRIO, WiFi, sníma��, pop�ípad� dalších 

za�ízení. 

� Nestabilizovaný p�ibližn� 12 V – stejné nap�tí jako nap�tí baterie. 

� Stabilizovaný 5 V ± 0,2 V 

� Stabilizovaný, filtrovaný 6 V ± 0,2 V 
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Zdroj obsahuje i 2 pojistky. Jedna je na p�ívodním vedení, druhá je na 5 V okruhu. 

12 V výstup slouží i pro napájení m��icího za�ízení cRIO, 5 V je ur�en pro 

napájení WiFi, a m�že být použit i pro napájení n�kterých sníma��. Výstupní nap�tí 6 V je 

ur�eno výhradn� pro napájení akcelerometr� p�ipojených p�es CAN sb�rnici. Blokové schéma 

zapojení je na obrázku (Obrázek 72).  

Zdroj 

Ochranný box cRIO 

Obrázek 71 Ochranný box se zdrojem 

Toto �ešení umožnilo jedním tla�ítkem rychle vypnout nebo zapnout celý m��icí systém. 

Obrázek 72  Blokové schéma zapojení 
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5.5 Vyhodnocení jízdního pohodlí 

K vyhodnocování nam��ených dat se p�i posuzování jízdního pohodlí 

používají 1/3 - oktávové spektra. U t�chto spekter je na ose x frekvence a na 

ose y zrychlení v m.s-2 nebo v dB. Frekven�ní osa je dále rozd�lena na pásma (Obrázek 73), 

která na sebe navazují a jejichž st�ední frekvence jsou uvedeny v tabulce (tabulka 5). 

V grafech jsou jednotlivá pásma reprezentována sloupci (Obrázek 86). Výška sloupce je dána 

výkonem signálu na daném pásmu (frekven�ním rozsahu). St�ední frekvence nebo mezní 

frekvence sousedních pásem tvo�í geometricko �adu jejíž kvocient je 3 2  (vzdálenost 

st�edních frekvencí dvou sousedních pásem). 

tabulka 5  St�ední frekvence 1/3 oktávového spektra 

0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,315 0,4 0,5 0,63 0,8 
1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 
10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 
100          

0,8 1,25 1,6 1 f [Hz] 2 

3 21⋅ 3 225,1 ⋅

Jednotlivá pásma

St�ední frekvence pásem St�ední frekvence pásem 

Obrázek 73  Vý�ez frekvencí 1/3-oktávového spektra. 

Na obrázku (Obrázek 73) je vid�t, že okraje jednotlivých frekven�ních pásem se �áste�n�

p�ekrývají. To je dáno jejich realizací pomoci digitálních pásmových filtr� (pro každé pásmo 

je použit jeden digitální filtr). Osa x (frekvence) je v logaritmickém m��ítku, to znamená, že 

ší�ky jednotlivých pásem (rozsah frekvencí, které obsahují) jsou r�zné, i když na první pohled 

vypadají v grafu stejn�. Ší�ka jednotlivých pásem se zv�tšuje se zvyšující se frekvencí. 

[TMA, 2006] 
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5.5.1 Frekven�ní vážení 

Frekven�ní vážení udává, kolik bude na r�zných frekvencích zm��ené zrychlení tlumeno. 

Vážené 1/3-oktávové spektrum se pak m�že vyhodnotit podle povolených hodnot zrychlení  

na daných pásmech nebo srovnávat s jinými záznamy (úpravy na seda�ce, jiná rychlost, r�zné 

povrchy). 

K�ivky frekven�ního vážení
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Obrázek 74 K�ivky frekven�ního vážení 

V grafu (Obrázek 74) jsou zobrazeny k�ivky frekven�ního vážení pro základní i p�ídavné 

vážení uvedené v norm� �SN ISO 2631-1. 

Povolená hladina vibrací pro 8 hodin
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Obrázek 75 Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací pro 1/3 oktávová spektra 
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Vyhodnocení nam��ených vibrací se posuzuje podle maximální hladiny zrychlení, ta je 

stanovena na�ízením vlády o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Pro 

vertikální a horizontální sm�r zrychlení jsou r�zné maximální hladiny zrychlení (Obrázek 75). 

Tyto limitní hodnoty slouží pro hodnocení vážených 1/3-oktávových spekter. Na p�edchozím 

obrázku jsou zobrazeny povolené hodnoty vibrací pro 8 hodinovou expozici. Pro jinou dobu 

než 8 hodin se musí podle na�ízení vlády 148 o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací, �ást �tvrtá, §13 použít p�epo�et: 

[ ]dB
T

K
480

log.10=    nebo   [ ]−=
T

k
480

(4) 

[Vláda �R, 2006] 

P�ípustná hladina vibrací se posune o korekci K [dB] nebo vynásobí korekcí k. 

T je skute�ná doba p�sobení vibrací v minutách. �as T tedy udává, jak dlouho m�že být 

�lov�k nam��eným vibracím vystaven. V aplikaci je p�ípustná hodnota vibrací vypo�ítávána 

podle nastaveného �asu a p�ímo zobrazena v grafu 1/3-oktávového spektra, takže lze snadno, 

rychle a bez nutnosti další analýzy zjistit, spl�uje-li dané sedadlo za daných podmínek limity 

povolených vibrací. 

Další zp�sob vyhodnocování jízdního pohodlí vychází z povolených hladin vibrací pro 

celkové vážené hodnoty zrychlení. Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací nam��ené na seda�ce 

jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 6). Celková vážená hodnota zrychlení (vibrací) se ur�í podle 

vztahu [�SN ISO 2631-1]: 

( )
2

1

2

�
�

	


�

�
= 

i

iiw aWa (5)  

aw – frekven�n� vážené zrychlení 

Wi – váhový �initel i-tého 1/3 oktávového pásma 

ai – efektivní hodnota zrychlení v i-tém 1/3 oktávovém pásmu 

Tabulka 6 Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací pro 8 hodin 

 Nejvyšší p�ípustná celková 
hladina zrychlení [dB] 

Nejvyšší p�ípustná celková 
hladina zrychlení [m.s-2] 

Celkové vertikální vibrace 115 0,56 
Celkové horizontální vibrace 112 0,4 

Tyto hladiny (Obrázek 75) jsou pro 8 hodinové p�sobení, pro jiné než osmihodinové 

p�sobení se musí p�epo�ítat [SMETANA, 1998]. 
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V pr�b�hu m��ení se mohou vyskytnout náhodné rázy, které zp�sobí, že je základní 

hodnocení zna�n� podhodnoceno a je pot�eba provést analýzu založenou na p�ídavném vážení 

t�etino-oktávových pásem nebo zvolit jinou metodu zohled�ující náhodné rázy. V aplikaci pro 

vyhodnocení jízdního pohodlí byla zpracována metoda pr�b�žné efektivní hodnoty. 

Metoda pr�b�žné efektivní hodnoty 

Metoda je založena na použití krátké integra�ní �asové konstanty. Velikost vibrací je 

definována jako hodnota p�echodových vibrací MTVV, která je ur�ena z maximální hodnoty 

( )0taW  v �ase. 
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( )taW  okamžité frekven�n� vážené zrychlení 

τ   doba integrace probíhajícího pr�m�rování 

t  �as (integra�ní prom�nná) 

t0  �as pozorování (okamžitý �as) 

5.5.2 Absorbovaný výkon 

Zjišt�ní pr�m�rného absorbovaného výkonu je metoda pro posouzení jízdního pohodlí 

vyvinutá americkou armádou. Vychází z pružnosti lidského t�la. V d�sledku vibrací 

produkuje pružnost t�la vratné síly, které souvisejí se zm�nou polohy. Tento proces 

pokra�uje, dokud není energie odebrána nebo rozptýlena. 

Pr�m�rný absorbovaný výkon je definován jako vzat mezi silou, která p�sobí na poddajné 

t�leso a rychlostí daného t�lesa.  

Absorbovaný výkon se obecn� vypo�ítá podle následujícího vztahu: 
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Z toho vyplývá, že pro jeho ur�ení je nejlepší m��it p�ímo rychlost pohybu t�la a sílu, 

kterou t�lo p�sobí na sedadlo. Je však možné tyto m��ené veli�iny nahradit zm��eným 

zrychlením (integrace na rychlost) a p�enosovou funkcí lidského t�la. V tomto p�ípad� sta�í 

pro zjišt�ní absorbovaného výkonu použít jeden sníma� zrychlení.  

Tato metoda zjišt�ní je uvedena v norm� SAE J1490 JAN87 a graficky znázorn�na na 

následujícím obrázku (Obrázek 76). 
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Zrychlení FFT Vážení Pr�m�rování Výkon 

Obrázek 76 Postup zjišt�ní absorbovaného výkonu ze zrychlení podle SAE J1490 JAN87 

absorbovaný výkon se spo�ítá podle vztahu: 
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ai  zrychlení v i-tém frekven�ním pásmu 

ci  váhový koeficient v i-tém frekven�ním pásmu 

P�enosové funkce lidského t�la byly zm��eny v laborato�ích americké armády pro t�i 

sm�ry pohybu: podélný – osa x, p�í�ný – osa y a svislý – osa z. M��ení byly provád�ny na 

skupin� voják�, výsledkem jsou p�enosové funkce pr�m�rného �lov�ka. 

P�enosové funkce lidského t�la podle doporu�ení: 
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Pr�b�hy p�enosových funkcí lidského t�la pro všechny sm�ry pohybu jsou vykresleny na 

obrázku (Obrázek 77). [Pradko,1966; University of Pretoria,2004; Lins, 1972] 
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P�enos lidského t�la
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Obrázek 77 Pr�b�hy p�enosových funkcí lidského t�la ve t�ech sm�rech pohybu. 

Absorbovaný výkon se m��í na frekven�ním rozsahu 1 až 80 Hz, p�i�emž okolo 4 Hz se 

nachází rezonan�ní frekvence lidského t�la pro svislý sm�r pohybu. P�i této frekvenci mohou 

být pro lidský organismus nebezpe�né i vibrace o malých amplitudách. [Pradko,1966] 

V této práci tedy bylo využito stejných požadavk� na sníma�e u obou metod 

vyhodnocování jízdního pohodlí (m��ení absorbovaného výkonu a vyhodnocení vážené 

funkce podle �SN ISO 2631-1). Bylo tak možné za�lenit tyto metody do jedné aplikace, která 

dokáže vibrace vyhodnocovat v reálném �ase, a upravit ji i pro použití již nam��ených dat.  
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5.6 Popis sb�ru dat 

Pro m��ení vibrací je zde použito za�ízení cRIO od National Instrument, které bylo 

popsáno v kapitole 4.1.

Toto za�ízení bylo zvoleno pro svou robustnost, odolnost, nízkou spot�ebu energie, malé 

rozm�ry, p�esnost a variabilitu možností použití r�zných I/O modul�. 

Díky t�mto vlastnostem je možné cRIO využívat pro m��ení za jízdy vozidla kdy na n�j 

p�sobí nep�íznivé vlivy jako jsou vibrace, p�i nichž by nap�íklad notebook se standardním 

pevným diskem nemohl pracovat. M�že být ovládáno po�íta�em p�ímo, ale m�že také 

pracovat nezávisle na ostatních za�ízeních. Pro komunikaci se sníma�em byl použit CAN 

modul NI cRIO – 9853, Který je vybaven dv�ma vysokorychlostními porty se standardními 

konektory DE9M (DB9).  

Ovládání m��icí aplikace se provádí p�es notebook p�ipojený k cRIO prost�ednictvím 

WiFi. Pro realizaci m��ení jízdního pohodlí zde sta�í p�es sb�rnici CAN p�ipojit alespo� jeden 

3osý akcelerometr typu MMA7456.  

Jednotlivé I/O moduly cRIO se zasouvají do programovatelného pouzdra, kde v FPGA 

b�ží aplikace, která vysokou frekvencí sbírá data z CAN a zpátky posílá r�zné p�íkazy. Hlavní 

�ást aplikace je vytvo�ená v realtimeové �ásti cRIO, která se chová podobn� jako PC, ale 

umož�uje realizaci úloh v reálném �ase. Mezi ob�ma aplikacemi jsou vytvo�eny 

2 DMA FIFO fronty, které zabra�ují ztrácení dat, které by jinak vznikaly p�i komunikaci mezi 

aplikacemi s r�znou rychlostí (na RT �ásti rychlost jednotlivých paralelních smy�ek aplikace 

kolísá v závislosti na práv� provád�né operaci). Všechny pot�ebné aplikace zde byly 

vytvo�eny v programu LabView 2009. Výše popsaná struktura m��icího za�ízení je na 

obrázku (Obrázek 78). 
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Obrázek 78 Struktura m��icího za�ízení 

Aplikaci v real-time �ásti cRIO je možné spoušt�t a ovládat bu� p�ímo z obslužného 

po�íta�e, na kterém je nainstalováno LabView, nebo aplikaci nahrát do cRIO a umožnit ji 

automatický start po zapnutí tohoto za�ízení. cRIO se tak stává nezávislé na PC. Pro ovládání  

jednotlivých prvk� aplikace je pak možné vytvo�it v reali-tme �ásti cRIO webový server. 

V tomto p�ípad� se aplikace stává dostupnou (p�es webový prohlíže�) pro kterýkoliv 

p�ipojený po�íta� (i bez programu LabView). Je pot�eba pouze zadat správnou adresu. P�ístup 

lze také zabezpe�it heslem. 

5.7 Aplikace pro vyhodnocení jízdního pohodlí na sedadle 

v reálném �ase 

Aplikace byla navržena pro ovládání z notebooku a to výrazn� ovlivnilo její kone�nou 

podobu. Z d�vodu snadného a p�ehledné ovládání a zobrazování požadovaných prvk� bylo 

použito seskupení v�tšiny prvk� do blok� se záložkami (Obrázek 80). M��icí aplikace je 

navržena tak, aby p�ed spušt�ním m��ení nebylo nutné nastavovat p�íliš mnoho parametr�. 

Je nutné pouze nastavit vzorkovací frekvenci, jinak bude použita již p�ednastavená frekvence. 

Po spušt�ní se automaticky provede na�tení všech p�ipojených sníma�� (bylo již otestováno 

použití osmi sníma�� sou�asn�), jejich vnit�ní nastavení (frekvence vzorkování, rozsah, 

atd.) a výpo�et i nastavení offsetu. Pro výpo�et offsetu je nutné, aby byl sníma� v m��icí 

poloze a v klidu. 
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V aplikaci je možné nastavit název souboru pro ukládání i �as, b�hem kterého bude 

ukládání dat probíhat. Název souboru se jinak generuje automaticky podle �asu a data m��ení. 

M��ená data se po spušt�ní ukládání pr�b�žn� ukládají do binárního souboru. Zpo�átku byl 

tento binární soubor p�evád�n do formy použitelné v Excelu automaticky po ukon�ení m��ení, 

ale z d�vodu velké �asové náro�nosti této operace (v p�ípad� za�ízení cRIO) jsem pro tuto 

operaci vytvo�il jednoduchou aplikaci pro uspo�ádání dat p�ímo na PC. �asová náro�nost 

p�evodu dat závisí na po�tu sníma�� i délce m��ení, avšak na PC uspo�ádání dat prob�hne do 

n�kolika sekund. Aplikace pro uspo�ádání dat umož�uje zvolit typ souboru do kterého se má 

ukládat (.txt nebo .xls). V p�ípad� zvolení xls formátu se soubor s nam��enými daty rozd�lí na 

n�kolik soubor�, aby bylo možné zobrazit všechna data, protože Excel dokáže zobrazit jen 

p�ibližn� 65530 �ádk� (n�kolik �ádk� je rezervováno pro popis sníma�e a dat).  

Obrázek 79  Uspo�ádání dat v souboru  

Po spušt�ní aplikace je možné zobrazovat signály ze všech t�ech os zvoleného 

sníma�e a spustit analýzu 1/3-oktávového spektra pro vybraný sníma� a osu.  
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Obrázek 80 Aplikace pro m��ení vibrací s CAN senzory. 

1 Nastavení vzorkovací frekvence 6 Zastavení vykreslování graf�
2 Po�et vzork� pro zobrazení a analýzy 7 Záložky s dalšími funkcemi 
3 Vypnutí aplikace 8 Záložky s pr�b�žným vyhodnocením pohodlí 
4 �as probíhajícího m��ení 9 �asový pr�b�h zrychlení  
5 ID sníma�e pro zobrazení a analýzu    

Mezi funkce, které jsou zde k dispozici pat�í: 

� Popis sníma�� – informace, která je uložena v souboru s nam��enými daty 

� Kalibrace – aktivace nového výpo�tu offsetu jednoho nebo více sníma��, kalibrace 

� Filtrace – možnost navržení a použití vlastního filtru pro m��ená data 

� FFT – nastavení a spušt�ní frekven�ní analýzy, výsledky se zobrazují v grafech 

�asových pr�b�h� v dolní �ásti okna aplikace 

� Ukládání – nastavení délky m��ení, názvu souboru a aktivace ukládání dat 

� Pohodlí – nastavení a spušt�ní analýzy pohodlí na sedadle 

� Error – informace o p�ípadných výpadcích sníma��

B�hem m��ení p�i spušt�ném ukládání dat se ukládají pouze nam��ené vibrace.  
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Obrázek 81 Pr�b�žné vyhodnocení pohodlí na sedadle pomoci 1/3 oktávových spekter 

1 Vážené 1/3 oktávové spektrum vibrací 
2 Limit vibrací na�ízený hygienickými normami pro zvolený �as 
3 Nastavení rozsahu 1/3 oktávového spektra 

Hlavní funkcí této aplikace je vyhodnocování jízdního pohodlí v pr�b�hu m��ení. Pohodlí 

zde m�že být posuzováno pomoci t�ech metod. První je založena na základním vážení t�etino-

oktávového spektra (Obrázek 81) a sledování pr�b�hu, který by nem�l pro stanovenou dobu 

p�ekro�it limit vibrací p�edepsaný hygienickými normami. 

Druhá metoda zohled�uje i náhodné rázy. Používá jiné (p�ídavné) vážení. Metoda by 

m�la být použita vždy, když je �initel výkmitu v�tší než 9. 

Obrázek 82 P�ídavné vážení pro zohledn�ní náhodných ráz�

Poslední metoda (Obrázek 83) zjiš	uje, jaký výkon absorbovalo t�lo �lov�ka na 

testovaném sedadle b�hem jízdy. 
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Obrázek 83 Aktuální absorbovaný výkon 

Aplikace je sice vytvo�ena p�edevším z d�vodu m��ení a rychlého vyhodnocení jízdního 

pohodlí na sedadle vozidla, ale m�že být bez jakéhokoliv zásahu použita i �ist� pro sb�r 

dat s využitím jednoho i více MEMS akcelerometr�. 

5.8 Vyhodnocení jízdního pohodlí z nam��ených dat 

Pro vyhodnocení dat slouží aplikace Analyza_pohodli.exe (Obrázek 9). Aplikace pro 

analýzu dat m�že být používána i na po�íta�i na kterém není nainstalováno Labview. 

Pro tento ú�el byl vytvo�en balí�ek, po jehož nainstalování je možné tuto aplikaci spoušt�t na 

jakémkoliv po�íta�i se systémem Windows (Obrázek 84).  

Aplikace pro analýzu dat Aplikace pro uspo�ádání souboru 

Obrázek 84 Spušt�ní aplikace pro analýzu dat na PC 

Analýza dat je zde tém�� stejná jako v aplikaci pro m��ení s tím rozdílem, že v m��icí 

aplikaci se provádí pr�b�žná analýza z p�edem definované �ásti nam��ených dat a v této 

aplikaci jsou vyhodnocována data z celého záznamu, pop�ípad� ze zvolené �ásti záznamu. 

Vkládání dat se dá provést bu� vložením (Ctrl + V) jednoho sloupce dat do p�ipravené 

kolonky, v tomto p�ípad� je nutné zadat vzorkovací frekvenci m��ení a jednotky zrychlení, 

nebo otev�ením správn� naformátovaného souboru (Obrázek 79).  
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Obrázek 85  Nástroj pro otev�ení souboru s daty a volbou sníma�e 

P�i na�ítání dat ze souboru není pot�eba zadávat vzorkovací frekvenci (nastaví se 

automaticky). Ze souboru se na�ítají všechny sníma�e a všechny jejich osy, uživatel si tak 

m�že vybrat požadovaný sníma� podle jeho ID. U každého sníma�e se také po jeho 

vybrání a spušt�ní zobrazí popis, který byl k n�mu p�idán b�hem m��ení. V aplikaci je 

z nam��ených dat vytvo�eno 1/3-oktávové spektrum, pomocí n�hož se posuzuje jízdní 

pohodlí. Pro 1/3-oktávové spektrum byla nastavena nejnižší st�ední frekvence 0,125 Hz a 

nejvyšší st�ední frekvence 80 Hz. Jednotlivá pásma spektra jsou v aplikaci vážena r�znou 

váhovou funkcí (Obrázek 74) pro vertikální a horizontální sm�r p�sobení vibrací. Váhové 

funkce byly získány z normy �SN ISO 2631-1. V aplikaci je realizováno klasické 

vyhodnocení jízdního pohodlí s využitím funkce pro základní vážení a maximální povolené 

vibrace i vyhodnocení využívající p�ídavné vážení. To zohled�uje náhodné rázy. 
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Obrázek 86 Ukázka aplikace pro vyhodnocování m��ení 

1 Na�tení zvolených dat 7 Vážené 1/3-oktávové spektrum 
2 Zastavení aplikace 8 P�ídavné hodnocení vibrací 
3 Zobrazení dat v [m.s-2] nebo [dB] 
4 Výb�r osy sníma�e 

9 Data z 1/3-oktávového spektra – vážené 
hodnoty vibrací v jednotlivých pásmech 

5 �as, pro který se nastaví povolená 
úrove� vibrací 

  

6 Zadání požadovaných dat    
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V grafu (Obrázek 87) je porovnání pohodlí ve form� t�etino-oktávových spekter na t�í 

r�zných sedadlech. Sedadla byla testována ve voze Tatra 815, který jel po vozovce Pavé 

rychlostí 25 km/h. Byly zde použity sedadla Möve, Isri a Karosa. M��ení na t�chto sedadlech 

byly provedeny již d�íve ve spole�nosti Tatra pomoci profesionálního m��icího systému – 

signálovým analyzátorem Pulse. V tomto p�ípad� je zde pouze zpracování nam��ených dat. 

Testovací vozovka Pavé je jedním ze speciálních hrbolatých testovacích povrch� ve 

zkušebním areálu Tatra Kop�ivnice. 
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Obrázek 87 Porovnání pohodlí na t�í sedadech 

Na obrázku (Obrázek 88) jsou vážené spektra sedadel zobrazena spolu s hladinami 

povolených vibrací pro 480, 240, 120 a 60 minut. Tyto hladiny – limit maximálních vibrací 

ur�ují hygienické normy ��. 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�80
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Obrázek 88 Posouzení sedadel z hlediska maximální povolené hladiny vibrací 

Základní hladina je nastavena na 480 minut, což odpovídá osmihodinové sm�n�. Od této 

hodnoty se pak odvíjí ostatní hladiny pro jinou délku expozice. Tento p�epo�et je 

uveden v kapitole (5.5.1Frekven�ní vážení). Z obrázku je vid�t, že p�i jízd� po Pave vozovce 

jsou vibrace hygienickými normami povoleny na mén� než 60 minut.  

Vyhodnocení jízdního pohodlí
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Obrázek 89 Porovnání n�kolika záznam� na jednom vozidle p�i r�zných rychlostech 

Další m��ení jízdního pohodlí (Obrázek 89) již bylo provedeno pomoci t�íosého MEMS 

akcelerometru p�ipojeného po CAN sb�rnici. Pohodlí bylo testováno na vozidle Bugy 260, 

které jezdilo po nerovném povrchu mimo vozovku. Každou jízdu – M��ení 1 až 5 provád�la 
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jiná osoba a lišily se i rychlosti. Ty se pohybovaly od 20 do 35 km/h. Na obrázku je 

vid�t, že maximální hladina vibrací není p�ekro�ena p�i expozici menší než jedna hodina.   

Dále pak byl do aplikace zahrnut výpo�et absorbovaného výkonu. Zde se výsledek 

zobrazuje jak �íseln�, tak graficky. Ve výpo�tu je možné aktivovat i pr�m�rování 

s 2/3 p�ekrytím �asových oken. 

Obrázek 90  Absorbovaný výkon 

Výše uvedené srovnání t�í typ� sedadel na voze Tatra bylo provedeno i pro výpo�et 

absorbovaného výkonu. Výsledky jsou zobrazeny jak graficky (Obrázek 91), tak i �íseln�

(Tabulka 7). 

Tabulka 7 Vypo�tený absorbovaný výkon 

Sedadlo Möve Isri Karosa 

Výkon[W] 7,42381 7,62348 8,44568 
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Obrázek 91 Porovnání absorbovaného výkonu na t�í sedadlech ve svislém sm�ru 

V okn� �asový záznam (Obrázek 92) je možné zobrazit data z vybraného 

sníma�e v �ase a vybrat pro analýzu celý signál nebo jen jeho �ást.  

Obrázek 92  �asový pr�b�h nam��eného záznamu 

Data lze vybrat bu� pomoci posouvání dvou kurzor� p�ímo v grafu, nebo zadáním 

za�átku a konce m��ení p�ímo do p�ipravených kolonek. P�i ru�ním výb�ru �ásti dat se zadává 

za�átek záznamu a délka záznamu v sekundách. Kurzory v tu chvíli vyzna�ují vybraný �asový 

úsek (posouvají se v závislosti na zadaném za�átku a délce výb�ru). Výb�r pomoci kurzor� se 

aktivuje pomoci zaškrtávacího polí�ka Použít kurzory (Obrázek 92). 
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U nam��eného signálu �asto pot�ebujeme znát jeho frekven�ní spektrum. K jeho zjišt�ní 

je zde ur�eno okno FFT, ve kterém je možné upravit i parametry jeho výpo�tu jako jsou volba 

�asového okna a pr�m�rování. Je možné i odstranit stejnosm�rnou složku, která m�že 

být u t�chto sníma�� vyšší než ve zbytku frekven�ního rozsahu. 

Obrázek 93 Frekven�ní spektrum nam��eného signálu 

P�i m��ení vibrací se �asto výsledky nezobrazují v m.s-2, ale v dB (decibely). 

Proto je v t�chto aplikacích možnost používat oba typy zobrazení. Pro efektivní hodnoty 

(RMS) veli�in se decibely vypo�ítají: 

0
10log20

RMS

RMS
dB ⋅= (12) 

RMS0 – efektivní referen�ní hodnota. Pro vibrace ve zrychlení je RMS0 = 1.10-6 m.s-2
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6 M��ení kmitání rámu vozidla a náprav 

M��ení kmitání vozidla a náprav je zde provád�no s cílem získání dat použitelných pro 

experimentální modální analýzu. B�žn� se k tomuto ú�elu používají piezoelektrické 

silom�ry a akcelerometry. V tomto p�ípad� byla použita sí	 t�íosých MEMS akcelerometr�

propojených pomocí sb�rnice CAN. Tento systém je popisován a testován v p�edchozích 

kapitolách. Pro m��ení bylo použito až osmi sníma��, které byly rozmíst�ny na rámu 

zkoušeného terénního vozidla s ozna�ením Buggy 260. Základní vlastnosti tohoto vozidla 

jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 8).  

Tabulka 8  Základní vlastnosti vozidla Buggy 260 [Zbožínek, 2011] 

Rozvor 1870 mm 
Délka 2470 mm 
Ší�ka 1570 mm 
Výška 1535 mm 

Provozní hmotnost 380 kg 
Motor �ty�taktní jednoválec 

Zdvihový objem 257 ccm 
Max. výkon 11 kW/ 7000ot./min 

Max. rychlost 70 km/h 

Hlavní �ást rámu vozidla je vyrobena z trubek o tlouš	ce 32 a 25 mm a je sva�ena 

dohromady. Sníma�e byly p�ipevn�ny k hlavní nosné �ásti rámu a to v p�ední, zadní 

�ásti a uprost�ed (Obrázek 94). Sníma�e jsou rozmíst�ny na obou stranách rámu naproti sob�. 

Data z takto rozmíst�ných sníma�� by m�la poskytnout informace o namáhání rámu b�hem 

jízdy, o celkové tuhosti rámu a vlastnostech celého systému. Pro ilustraci vozidla Buggy 260 

byly použity upravené obrázky z diplomové práce [Zbožínek, 2011] a také upravené 3D 

obrázky vygenerované ze stejného projektu v programu Invertor. 
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Obrázek 94 Umíst�ní sníma�� a m��icího za�ízení na vozidle Buggy 260 [Zbožínek, 2011] 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�85

6.1 Univerzální aplikace pro sb�r a pr�b�žnou analýzu signál�

Hardware využitý pro sb�r dat k modální analýze je shodný jako v kapitole o jízdním 

pohodlí, ale software bylo nutné p�izp�sobit tak, aby bylo možné p�ipojit více akcelerometr�

sou�asn�. 

Aplikace pro m��ení jízdního pohodlí je sice použitelná i pro p�ipojení více 

sníma��, ale pro b�žná m��ení nevyžadující algoritmy vyhodnocování pohodlí na sedadle je 

lepší použít tuto univerzální aplikaci a to p�edevším tam, kde je pot�eba zobrazovat, 

zpracovávat a porovnávat více sníma�� sou�astn�. 

Aplikaci je možné spustit p�es webový server. Aplikace se automaticky spustí po startu 

cRIO, jsou-li p�ipraveny, za�ne na real-time modulu cRIO blikat �tvrtá LED  dioda - ozna�ení 

USER1. Pak je již možné ovládat cRIO p�es webový prohlíže� a to tak, že se do prohlíže�e 

zadá následující adresa:  

http://192.168.0.2:8080/Startmereni.htm

V tomto p�ípad� si uživatel m�že zvolit jednu z verzí tohoto software až po startu 

m��icího za�ízení. Volba požadované aplikace se provádí kliknutím na požadovaný odkaz 

(Obrázek 95).  

Obrázek 95 Spušt�ní aplikace p�es webový server. 

Po startu se automaticky na�tou všechny sníma�e p�ipojené na sb�rnici CAN, provede se 

jejich inicializace, výpo�et offsetu nebo jeho na�tení a ID sníma�� se zobrazí v seznamu 

sníma�� odkud lze zaškrtnout sníma�e. které mají být zobrazovány. Toto zobrazení je 
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vhodné i pro situace, kdy je pot�eba porovnat amplitudy signál� nebo jejich vzájemné 

posunutí v �ase, protože všechny sníma�e zde mají stejnou �asovou osu.  

Obrázek 96 �asový pr�b�h n�kolika sníma�� p�i buzení sinusovým signálem 

Na obrázku (Obrázek 96) je vid�t signál n�kolika sníma�� umíst�ných na spole�né desce 

na vibrátoru. Vibrátor byl buzen sinusovým signálem o frekvenci 20 Hz, což je vid�t na 

následujícím obrázku (Obrázek 97), kde je zobrazeno frekven�ní spektrum m��ených 

sníma��.  

Obrázek 97 zobrazení frekven�ního spektra signál� z vybraných sníma��

Tato aplikace zpracovává a zobrazuje uživatelem zadaný po�et vzork� – posledních n

nam��ených vzork�. Signály je možné i filtrovat. K tomu je pot�eba nejprve navrhnout 

parametry filtru, následn� ho nechat vypo�ítat. Pak už je možné ho používat do vypnutí 

aplikace. Frekven�ní odezva navrženého filtru je vid�t ihned po jeho výpo�tu. Nástroje pro 

návrh filtru i p�íklad jeho použití na signál ve form� šumu jsou zobrazeny na obrázku 

(Obrázek 98). 
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Obrázek 98 Ukázka filtru a filtrace signálu p�i buzení šumem 

Signály ze sníma�� je možné také ukládat nezávisle na p�edchozích funkcích. Ukládány 

jsou vždy data ze všech sníma��. Z d�vodu menšího zat�žování m��icího za�ízení se data 

ukládají nejprve binárn� a po ukon�ení m��ení se na PC p�evádí do tabulkové formy do *.xls 

nebo *.txt formátu (Obrázek 79). Ukládány jsou vždy dva soubory. Jeden obsahuje nam��ená 

data a druhý informace o použitých sníma�ích, frekvenci m��ení a podobn�.  

Název informa�ního souboru je odvozen z názvu souboru (……\NázevSouboru_Info.txt). 

Název souboru je možné zadat ru�n�, nebo jej nechat vygenerovat automaticky (podle 

datum a �asu m��ení). M��ení probíhá po nastavenou dobu nebo do zastavení aplikace. 

B�hem ukládání dat je možné sledovat stav vyrovnávacích pam�tí mezi jednotlivými �ástmi 

aplikace a tak získat lepší p�edstavu o vytížení m��icího za�ízení. 

Oba soubory jsou vždy ukládány na flash disk uvnit� m��icího za�ízení, odkud je možné 

je zkopírovat na PC nap�íklad pomoci Measurement & Automation Explorer (Obrázek 99).  
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Obrázek 99 Measurement & Automation Explorer – ukázka kopírování nam��ených dat z cRIO 

 P�ed otev�ením souboru s nam��enými daty je pot�eba nejprve data p�evést pomoci 

jednoduché aplikace (Obrázek 100). Zde sta�í zadat cestu k souboru s daty a ve stejné složce 

mít umíst�ný i informa�ní soubor. Pokud je znám po�et sníma��, pak m�žou být data 

uspo�ádána i bez informa�ního souboru, ale dojde ke ztrát� n�kterých informací (nap�íklad 

frekvence m��ení popisky sníma��, atd.). 

Obrázek 100 Aplikace pro set�íd�ní dat 

Uspo�ádaná data mohou být uložena do textového souboru nebo do tabulky Microsoft 

Excel. P�i ukládání do Excelu se p�i velkém množství nam��ených dat výsledný soubor 

rozd�lí tak, aby mohly být zobrazeny všechny vzorky (maximální po�et �ádk� je omezen 

na 65636). Textový soubor nijak omezený není. Další p�ínos této aplikace je, že se 

zrychlení v jednotkách [g] z celého záznamu m�že jednoduše a hlavn� rychle p�evést na 

zrychlení v [m.s-2]. Tomuto p�evodu jsou také p�izp�sobené popisky sloupc� ve výsledné 
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tabulce. Aplikace také automaticky rozpozná, zda se v záznamu vyskytují 

informace o otá�kách a nap�tí a t�mto dat�m p�izp�sobí popisky ve výsledném souboru. 

V záložce Kalibrace je možné zapsat konstanty pro daný sníma�, kterými jsou násobeny 

výstupy jednotlivých os tak, aby bylo docíleno p�esn�jšího m��ení. U t�chto sníma�� to však 

není nutné, další kalibrace nep�inese z�etelné zvýšení p�esnosti. Zna�n� d�ležit�jší položkou 

je zde offset, který je po aktivování nastaven po startu aplikace pro všechny p�ipojené 

sníma�e a uložen pro další použití. Bližší popis nastavování offsetu je v kapitole „3.4MEMS 

akcelerometry Freescale typu MMA7456“ 

Obrázek 101 Ukládání dat 

B�hem m��ení na vozidle za provozu byl výrazným zdroj vibrací spalovací motor. Z toho 

d�vodu jsem do této univerzální aplikace p�idal i m��ení otá�ek motoru. Aby byla zachována 

používaná logika ukládání a zobrazování dat, jsou informace o otá�kách 

spolu s �asem a nap�tím palubní sít� zahrnuty do virtuálního sníma�e s ID 0. 

V prvním sloupci je zde �asová osa, v druhém jsou otá�ky motoru a t�etí sloupec obsahuje 

palubní nap�tí. Z palubního nap�tí lze pak i odvodit nap�íklad kdy byla použitá brzda (pokud 

b�hem testu nejsou zapínány a vypínány i jiné spot�ebi�e). Tímto zp�sobem by bylo možné 

po nepatrném zásahu do aplikace p�idat další analogové sníma�e s nap�	ovým výstupem 

do ±10V.  



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�90

Otá�ky motoru

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

525 530 535 540 545 550 555

�as [s]

O
tá
�
ky

 [
O

t.
/m

in
.]

Obrázek 102 Otá�ky motoru nam��ené b�hem jízdy 

Otá�ky jsou m��eny z periody mezi pulzy zachycenými na zapalovacím kabelu sví�ky 

induk�ním sníma�em. Tato metoda je blíže popsána v kapitole „Realizace m��ení provozních 

parametr� vozidla“. Tato metoda m��ení je levná a použitelná snad pro všechny zážehové 

motory, u kterých jsou použité zapalovací kabely. Ukázka takto nam��ených otá�ek b�hem 

jízdy je na obrázku (Obrázek 102). 
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6.1.1 Vnit�ní struktura aplikace 

Aplikace je vytvo�ená v programu LabView a skládá se z n�kolika �ástí. Jejich základní 

rozd�lení je podle hardware, pro který jsou ur�eny.  

� FPGA cRIO – 9104 – Hradlové pole 

� Real-time modul cRIO - 9014 – Jednotka obsahující systém pracující v reálném �ase 

Blokové uspo�ádání aplikace je na obrázku (Obrázek 103). V �ásti FPGA je �ást aplikace 

zkompilována do hradlového pole, kde jednotlivé smy�ky b�ží paraleln� s vysokou 

rychlostí a p�esnou vzorkovací frekvencí. Tato �ást obstarává i �tení a zápis dat z I/O modul�

jsou zde provád�ny zpravidla jednodušší operace s nam��enými daty jako je nap�íklad m��ení 

periody motoru nebo p�evod dat z CAN sb�rnice na zrychlení. Provád�ní složit�jších operací 

jako je nap�íklad filtrace nebo FFT je v této �ásti také možné, ale realizace t�chto algoritm�

vyžaduje výrazn� více místa v hradlovém poli a tím roste i �as pot�ebný ke kompilaci aplikace 

do hradlového pole. Kompilaci je pot�eba provést po jakémkoliv zm�n� FPGA aplikace. 

Proto je RT �ásti realizována v�tšina funkcí, které jsou nutné pro chod celé aplikace. 

Je zde n�kolik paraleln� �azených smy�ek, které se provád�jí v závislosti na jejich 

priorit� a period�. To znamená, že jednotlivé smy�ky �asto pracují se stejnými nam��enými 

daty (bloky dat s r�znou velikostí) a také s r�znou rychlostí v závislosti na složitosti 

provád�né operace. Z tohoto d�vodu bylo nutné vytvo�it vyrovnávací pam�ti 

(RT FIFO 1 a RT FIFO 2), které zabrání ztrát� dat b�hem p�epínání mezi jednotlivými 

smy�kami.  

FPGA (cRIO – 9104) 

Smy�ka pro posílání dat na 
CAN, udává vzorkovací 
periodu b�hem m��ení 

Nastavení sníma�� a ur�ení 
jejich po�adí 

DMA FIFO 1

Smy�ka pro �tení dat 
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RT Controller (cRIO – 9014) 
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Obrázek 103  Blokové znázorn�ní aplikace pro sb�r dat a analýzu 

Velmi d�ležité jsou i DMA FIFO mezi RT a FPGA �ástmi. V aplikaci je použité zna�né 

množství menších aplikací zvaných SubVI. Je to �ást aplikace, která je zahrnuta do 

samostatné aplikace a ve schématu se chová jako blok s definovanými vstupy a výstupy, který 
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realizuje požadovanou funkci. Takto jsou zpravidla realizovány funkce, které jsou z velké 

�ásti nezávislé a dá se p�edpokládat jejich další využití t�eba i v jiných aplikacích. D�vod�

pro vytvá�ení t�chto funk�ních bloku je hned n�kolik. Zna�n� to zjednoduší a zp�ehlední 

blokové schéma v LabView a je možné takovéto bloky jednoduše a opakovan�

používat i v jiných aplikacích. 

Obrázek 104 �ást blokového schématu v LabView 

Na obrázku (Obrázek 104) je ukázka �ásti blokového schématu v prost�edí 

LabView, která realizuje vybírání dat z RT FIFO 2 pro zobrazení a další zpracování. 

6.2 Aplikace pro zpracování dat z t�íosých sníma��

Zpracování nam��ených dat je zpravidla �asov� náro�nou operací, a to hlavn�, když se 

vyhodnocují signály z více sníma��. V této práci bylo na jedno m��ení b�žn� použito 

šesti i osmi sníma��, u kterých každý poskytoval informace o zrychlení ve t�ech navzájem 

kolmých sm�rech pohybu. To znamená, že nap�íklad 8 sníma�� vyprodukuje 24 blok�

dat, u kterých se �asto provádí stejná operace jako je nap�íklad výb�r vhodného úseku dat na 

�asové ose, filtrace, nebo výpo�ty frekven�ních spekter. P�itom nesmí dojít k zám�n� sníma��

nebo sm�r� pohyb�. V n�kterých p�ípadech je t�eba také po�ítat s jinak orientovanými 

sníma�i - oto�ení sníma�e z d�vodu snadn�jší montáže na testovaný objekt. Pro rychlé 

zobrazení nam��ených dat je možné požít nap�íklad Microsoft Excel, ale ten je omezen 

p�edevším maximálním po�tem vzork�, které mohou být pro graf použity, což je problém již 

p�i 5 minutovém m��ení se vzorkovací frekvencí 250 Hz. Po delším m��ení se všechna data 

ani do jednoho dokumentu *.xls nevejdou a je proto vhodn�jší pro delší záznamy ukládat data 

do klasického textového formátu *.txt. 
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Pro vy�ešení t�chto problém� a usnadn�ní práce s nam��enými daty byla vytvo�ena 

aplikace Analyzator_zaznamu ur�ená pro soubory nam��ené na síti t�íosých CAN 

akcelerometr�. Její funk�nost byla prov��ena b�hem práce s mnoha nam��enými soubory. 

Správnost výsledk� analýz signál� byla ov��ena porovnáním s výsledky analýz z programu 

Signal Analyser. 
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Obrázek 105 Na�tení, uložení a set�íd�ní soubor�. 

I když je tato aplikace je ur�ena k práci s již set�íd�nými daty je možné po stisknutí 

tla�ítka (3) spustit aplikaci pro set�íd�ní dat (Obrázek 100) a nam��ená data snadno uspo�ádat. 

Pak už lze p�ejít k na�tení dat (4). Po na�tení dat se signály z jednotlivých sníma�� budou 

zobrazovat v grafech v dolní �ásti okna aplikace (2). 

Zobrazí se rovn�ž popisy jednotlivých sníma�� (7). Aplikace umož�uje zobrazení signál�

ze všech sníma�� p�es sebe. V jednom grafu jsou vždy signály reprezentující jeden sm�r 

zrychlení a jsou zde grafy pro všechny sm�ry pohybu: 

• Podélný (dop�edu / dozadu) 

• P�í�ný (doprava / doleva) 

• Svislý (nahoru / dol�) 

V t�chto grafech je stejné barevné ozna�ení sníma��, takže pro n� sta�í jedna spole�ná 

legenda, která je zobrazena v pravé �ásti aplikace (8).  

Je zde n�kolik funkcí, jako je filtrace, dvojí integrace, frekven�ní odezva, atd. Funkce 

jsou uspo�ádány do záložek a jejich �innost je indikována kontrolkami (6). Po stisku Uložit 

data se provedou všechny spušt�né funkce a data ze všech sníma�� se uloží do zvoleného 

souboru (5). 
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9 
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Obrázek 106 Sjednocení sm�r� pohyb� sníma�� a zobrazení požadovaného sníma�e. 

Jak již bylo �e�eno, je zde vy�ešeno i oto�ení sníma�� b�hem m��ení. Pomoci tabulky (9) 

se nastaví všechny sníma�e tak aby odpovídaly jednotnému sou�adnicovému systému 

nazna�enému na obrázku (Obrázek 106). V tabulce (10) se volí zobrazované sníma�e. 

Všechny seznamy sníma�� se aktualizují p�i na�tení souboru, sníma�e jsou zde rozlišovány 

podle jejich ID. 

Na obrázku (Obrázek 107) je nástroj pro výb�r �ásti záznamu. K tomuto ú�elu slouží dva 

kurzory, které vymezují vybranou �ást signálu na �asové ose. Vybrání úseku dat na �asové 

ose se projeví okamžit� a stejn� u všech signál� v celém dokumentu. Sou�asn� je zde 

uveden i po�et vybraných vzork� a délka vybrané �ásti záznamu v sekundách. 

Konec Za�átek 

Obrázek 107 Výb�r požadované �ásti záznamu 

B�hem zpracování dat, p�edevším pak p�i p�evodu zrychlení na polohu je pot�eba 

nam��ený signál filtrovat (Obrázek 108). V této aplikaci jsou pro tento ú�el ur�eny dva 

nezávislé digitální filtry: 

• Filtr 1 – FIR 

• Filtr 2 – IIR 
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Jsou zapojeny v sérii, a pokud jsou aktivovány, filtrují se vždy všechny 

signály z akcelerometr�. U filtr� je pot�eba nastavit nejprve jejich parametry, stisknout 

tla�ítko Navrhnout, vykreslí se frekven�ní odezva navržených filtr� a je možné je aktivovat. 

Po spušt�ní aplikace jsou nastaveny parametry filtru Filtr 2 pro odstran�ní nejnižších 

frekvencí a stejnosm�rné složky, která se m�že vyskytnout nap�íklad p�i nesprávném 

nastavení offsetu sníma�e p�ed za�átkem m��ení. Filtr 1 je p�edb�žn� nastaven pro tlumení 

vibrací nad 20 Hz, takže by m�l ponechávat pouze vibrace od povozku a tlumit vibrace 

zp�sobené motorem. 

Obrázek 108 Filtrace signál�

Práv� odstran�ní dolních frekvencí (p�ibližn� do 0,6 Hz) je d�ležité, mají-li se signály ze 

zrychlení pomocí dvojí integrace p�evést na výchylku.  

Ta je pot�eba nap�íklad pro animaci pr�jezdu vozidla po testovací dráze. Matematické 

vyjád�ení p�evodu mezi zrychlením, rychlostí a polohou je na následujících vztazích. 

[ ] [ ]12     , −−
⋅=⋅= sm

dt

ds
vsm

dt

dv
a (13) 

Význam symbol� je následující  

a ............... zrychlení [ 2−
⋅ sm ]�

v ............... rychlost [ 1−
⋅ sm ]��

s ............... poloha (dráha) [m]��

Pokud vztahy obrátíme, získáme požadovanou polohu. Tedy:  

�� +⋅=+⋅=
tt

sdtasvdtav
0 010 01      , (14) 

Pro zjednodušení uvažujeme po�áte�ní hodnoty rychlosti a dráhy nulové,  

( ) ( ) 1

0 0

22

1

dtdttats

t t
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P�i integraci reálných signál� je navíc pot�eba použít filtry pro odstran�ní 

vysokofrekven�ního šumu a stejnosm�rné složky zrychlení. U sníma��, které nejsou schopny 

m��it statické zrychlení je pot�eba odfiltrovat frekvence nižší než ty, které už je sníma�

schopen m��it. V LabView je možné pro integraci (jednoduchou i dvojí) použit 

nástroj, který v sob� již filtr horní propust obsahuje nebo použít základní funkci integrace. 

Integrace je ukázána na obrázku (Obrázek 109). Jsou zde k dispozici dva nástroje pro 

integraci, z nichž jeden pochází z nástroje Sound & Vibration toolkit a obsahuje filtr horní 

propust defaultn� nastavený na 1 Hz (dá se nastavit). Druhý filtr pochází ze základních 

matematických funkcí LabView a data, která do n�j vstupují, již musí být filtrována. 

Na obrázku (Obrázek 109) je ukázka integrovaného signálu, jehož pr�b�h zrychlení v �ase je 

na obrázku (Obrázek 107). 

Obrázek 109 Dvojitá integrace – p�evod zrychlení na polohu 

Jedna ze základních informací o nam��eném signálu je jeho frekven�ní spektrum 

(Obrázek 110). K tomuto ú�elu je zde funkce zahrnutá v záložce FFT. Je možné si zvolit 

formu zobrazovaného spektra, �asové okno, rychlé odstran�ní stejnosm�rné složky zrychlení 

nebo i spustit pr�m�rování se zvolenými parametry. Pro pr�m�ování je pevn�

nastaveno 2/3 p�ekrytí �asových oken. Výsledky frekven�ní analýzy jsou zobrazovány 

v grafech v dolní �ásti aplikace. V grafech je také možné p�esn� odm��ovat 

frekvenci (�as) a amplitudu pomoci kurzoru. P�esná poloha kurzoru je zobrazena nad 

grafem a pomoci tla�ítka Na po�átek se kurzor p�esune na po�átek sou�adnic (0;0), kde se ho 

dá snadno nalézt. Tyto kurzory se vyskytují u v�tšiny graf� v této aplikaci. 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�97

Obrázek 110 Výpo�et frekven�ních spekter signál�

Pro další analýzu – záložka FRF (Obrázek 111) je pot�eba mít vybrány minimáln� dva 

sníma�e. Jedná se o funkci frekven�ní odezvy, kdy je jeden sníma� považován za 

vstup a druhý za výstup. FRF obsahuje t�i možné nastavení: 

• Amplituda 

• Fáze 

• Koherence 

Je vhodné (u koherence nezbytné) zde používat pr�m�rování. Pro �asové okna je zde také 

použito 2/3 p�ekrytí. 

Pro analýzu je možné sou�astn� použít i více sníma��. Pak je sníma� nastavený jako 

vstupní považován za referen�ní a je postupn� po�ítána frekven�ní odezva mezi tímto 

sníma�em a ostatními sníma�i ve výb�ru. Funkce FRF se provádí vždy pouze v jedné ose 

p�sobení vibrací a do výsledného souboru se neukládá. V p�ípad�, že je pot�eba zkopírovat 

výsledek analýzy nap�íklad do Excelu je zde zaškrtávací polí�ko 

Zobrazit výsledek FRF v textové podob�, po jehož zaškrtnutí bude místo grafického pr�b�hu 

zobrazena tabulka s daty, kterou lze snadno zkopírovat. 
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Obrázek 111 Funkce frekven�ní odezvy 

Poslední záložka tohoto analyzátoru se nazývá Jízdní pohodlí (Obrázek 112). Zde je 

tla�ítko pro spušt�ní aplikace na vyhodnocení jízdního pohodlí na sedadle. Ta je popsána 

v kapitole 5.8 Vyhodnocení jízdního pohodlí. 

Obrázek 112 Spušt�ní aplikace pro vyhodnocení jízdního pohodlí 

Tato aplikace byla vytvo�ena v prost�edí LabView a zahrnuje všechny nástroje pot�ebné 

pro práci s daty nam��enými pomoci výše uvedené sít� CAN sníma��. Je možné ji spoušt�t 

pomoci programu LabView nebo nainstalovat na PC se systémem Windows XP nebo 

nov�jším a spoušt�t jako samostatný program. 
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6.3 Animace �asového pr�b�hu m��ení 

Animace záznamu je vhodná pro lepší p�edstavu o procesech probíhajících b�hem 

m��ení a zvlášt�, když je pro m��ení, jako v tomto p�ípad�, použito více sníma��. Animace 

pr�jezdu vozidla po testovací dráze byly vytvo�eny v programu ME’scope Ves. Pro tento ú�el 

zde byl vytvo�en zjednodušený model vozidla. Na n�m je možné animovat módy kmitání 

nebo pr�b�hy výchylek jednotlivých m��icích bod� v �ase. Pr�b�hy výchylek v �ase byly 

získávány dvojí integrací nam��eného zrychlení. Zrychlení bylo m��eno v bodech 

nazna�ených na obrázku (Obrázek 113). Animací t�chto bod� na 3D modelu vozidla lze 

získat lepší p�edstavu o vzájemné poloze všech p�ipojených akcelerometr� v jednom �asovém 

okamžiku. 

Obrázek 113 Zjednodušený 3D model vozidla pro animaci �asových pr�b�h� a mód� kmitání 

Pro sb�r dat byly použity výše uvedené digitální MEMS akcelerometry propojené p�es 

CAN sb�rnici. Díky tomu mohlo být sou�asn� použito více sníma��, nej�ast�ji bylo 

m��eno s šesti i osmi sníma�i na frekvenci do 250 Hz. 

Na rozdíl od animací vlastních tvar� kmit�, které byly animovány pouze ve svislém 

sm�ru je zde použito všech dat z akcelerometr� – všechny 3 sm�ry pohybu (x, y, z). 

Na následujících obrázcích je prezentován postup p�evodu nam��eného 

zrychlení na výchylku. V tomto p�ípad� jde o sníma� (ID 5) umíst�ný na náprav� a sníma�

v jeho blízkosti, který je p�ipevn�n na rámu (ID 6). Je použita �ást záznamu, ve které vozidlo 

v nízké rychlosti postupn� sjelo ze dvou asi deseti centimetrových schod� s nájezdem 

okolo 45°. 
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Obrázek 114 Pr�b�h zrychlení v �ase 

Aby bylo možné dvojí integraci získat z nam��eného zrychlení odpovídající zm�nu 

polohy byly použity dva filtry. První z nich odstra�uje frekvence nad 30 Hz, které zahrnují 

šum a vibrace od motoru, tím dojde k �áste�nému vyhlazení pr�b�hu zrychlení. 

Obrázek 115 Pr�b�h filtrovaného zrychlení v �ase – odstran�ní frekvencí nad 30 Hz 

Další filtr byl nastaven pro tlumení frekvencí menších než 0,6 Hz. Touto 

úpravou je zajišt�no odstran�ní stejnosm�rné složky, která by zkreslovala pr�b�h výchylky. 

Obrázek 116 Pr�b�h filtrovaného zrychlení v �ase – odstran�ní frekvencí v�tších než 30 Hz a menších 

než 0,6 Hz 

Po filtrování je použita dvojí integrace, kterou je získána zm�na polohy v metrech. 

Obrázek 117 Pr�b�h výchylky v �ase – filtrované a dvakrát integrované zrychlení 

Tyto úpravy byly provedeny v aplikaci pro zpracování dat z t�íosých sníma��

(6.2Aplikace pro zpracování dat z t�íosých sníma��). Po p�evedení záznamu a importování 
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dat do programu ME’scopeVES zde byla vytvo�ena animace, kterou je možné uložit do 

formátu *.avi a p�ehrávat jako video soubor na b�žných PC p�ehráva�ích. 

Obrázek 118 Video – snímek z animace pr�jezdu po testovací dráze 

6.4 Diagnostika podvozku a pérování na základ� modálních 

vlastností karoserie vozidla a náprav. 

V této kapitole se zabývám diagnostikou ve smyslu zjiš	ování vlastností rámu a náprav. 

Za p�edpokladu, že se vlastní frekvence náprav i rámu nacházejí ve frekven�ním 

pásmu 0 až 100 Hz, je možné použít ke zjiš	ování t�chto vlastností výše popisované t�íosé 

MEMS akcelerometry. Jak již bylo otestováno, mohou tyto sníma�e pracovat spole�n� na 

jedné sb�rnici, která umož�uje jejich rozmíst�ní na vhodných m��icích místech 

vozidla, v tomto p�ípad� rám a na nápravy. Testované vozidlo je buzeno p�ímo jízdou po 

nerovné vozovce nebo testovací dráze. Typ povrchu testovací dráhy byl vybírán v závislosti 

na typu testovaného vozidla tak aby se zjistilo, jak se vozidlo chová p�i jízd� po povrchu, pro 

který bylo navrženo. N�které typy analýz je možné provád�t již b�hem m��ení a tak získat 

základní informace o chování vozidla nebo jeho sou�ástí v reálném �ase, v�tšinu analýz je 

však pot�eba provést až po ukon�ení m��ení, kdy je k dispozici již celý 

t�eba i n�kolikaminutový záznam.  

Jedna z d�ležitých analýz, která podává dostate�né informace o chování zkoumaného 

objektu je modální analýza. 



M��ení na vozidlech a jejich diagnostika v reálném �ase   

Diserta�ní práce  Katedra AT�102

6.5 Diagnostika podvozku 

Tlumi�e vytvá�ejí spole�n� s pružinami a stabilizátory rozhraní mezi 

odpruženou a neodpruženou �ástí karoserie. Pružiny slouží k eliminování vlivu nerovností 

vozovky na vozidlo, tlumi�e eliminují následné nežádoucí kmitání karoserie. Tímto tlumi�e 

napomáhají k zlepšení bezpe�nosti i jízdního pohodlí v automobilech. Jejich vlastnosti jsou 

jakýmsi kompromisem mezi jízdními vlastnostmi a komfortem jízdy. Tlumi�e by m�ly zajistit 

stálý kontakt kola s vozovkou i p�i jízd� po nerovnostech, kolo nesmí p�i p�ejezdu nerovností 

odskakovat a m�lo by na vozovku p�sobit co nejv�tší silou. Sou�astn� by nem�ly do kabiny 

p�enášet vibrace a rázy p�i p�ejezdu nerovností. Existuje �ada metod pro hodnocení tlumi��, 

jejich hlavní rozd�lení je na demontážní, kdy je samotný tlumi� testován na speciálních 

stavech, kde se m��í síla, kterou tlumi� p�sobí v závislosti na rychlosti pohybu. Bylo však 

zjišt�no, že pro p�esn�jší popsání tlumi�e je vhodn�jší používat takzvanou globální 

charakteristiku, která vyjad�uje tlumicí sílu jako funkci rychlosti a zrychlení relativního 

pohybu pístnice a pracovního válce. [Votroubec, 2005]  

Pro diagnostiku nedemontovaných tlumi�� se nejprve za�aly používat rezonan�ní 

testery, které jsou vybaveny vibra�ními plošinami pro rozkmitání kola testovaného záv�su. 

Snímá se rozkmit plošiny b�hem testu. M��ení probíhá tak, že se tato plošina nejprve 

rozkmitá. Budicí kmito�et leží v nadkritické oblasti kmitání nápravy. Vlastní m��ení se 

provádí po odpojení zdroje kmitání, kdy klesá frekvence plošiny p�es rezonan�ní oblast 

kmitání nápravy až na nulovou hodnotu. Ze záznamu se zjistí maximální velikost amplitudy 

kmitání nápravy v rezonan�ní oblasti, ta je pak m��ítkem ú�innosti tlumi�e. Zkušební stavy 

pro bezdemontážní kontrolu tlumi�� vychází z toho, že v rezonan�ní oblasti kmitání nápravy 

nedochází ke kmitání odpružené �ásti vozidla. [R�ži�ka, 2001] 

Další skupinu za�ízení pro zkoušení tlumi�� tvo�í bezdemontážní testery používané 

nap�íklad v servisech. V tomto p�ípad� se však netestuje pouze tlumi�, ale celé zav�šení. Jsou 

používány t�i typy bezdemontážních systém� pro testování tlumi�� a to rezonan�ní 

amplitudový, rezonan�ní adhezní a pulzní dokmitový. U rezonan�ní amplitudové metody se 

najede testovaným kolem na plošinu, ta se vn�jším mechanismem rozkmitá na 

frekvenci, která je vyšší než je vlastní frekvence plošiny s kolem, pak se pohon vibrující 

podložky vypne a m��í se pohyb kmit� plošiny až do zastavení. Vyhodnocuje se rozkmit 

pomocné hmoty testeru. Další metoda m��ení tlumi�� je m��ení podle metodiky EUSAMA. 

Je to takzvaná rezonan�ní adhezní metoda. V tomto p�ípad� se m��í síla, kterou kolo p�sobí 

na zkušební plošinu. Provádí se to tak, že se nejprve zm��í hmotnost, kterou p�sobí kolo na 
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plošinu (100 %) v klidu a ta se porovnává s hmotností, kterou toto kolo p�sobí na plošinu p�i 

rozkmitání, kdy zkušebna simuluje nerovnosti vozovky p�i r�zných rychlostech. Zjiš	uje se 

tedy schopnost tlumi�e (sytému zav�šení) udržovat stálý kontakt kola s vozovkou. �ím lepší 

je tlumení, tím menší odchylka se nam��í od stoprocentní hodnoty. Tyto zkoušky se zpravidla 

provádí ve frekven�ním rozsahu 0 až 25 Hz, minimální síla p�sobící kolem na vozovku bývá 

nam��ena v rozsahu frekvencí 12 až 16 Hz (v závislosti na typu vozidla a tlumi�e).  

S cílem sjednotit testovací postup p�i posuzování technického stavu zav�šení kol zavedlo 

EUSAMA jednotné zkušební podmínky – svisle kmitající plošina rezonan�ního testeru, na 

které je m��ené kolo, simuluje nerovnosti vozovky a sou�asn� registruje p�ítla�nou sílu tohoto 

kola p�i prom�nlivé frekvenci vibrací plošiny. [Vlk 2003]  

 Poslední metoda je zna�n� jednodušší, hlavn� pokud jde o použité za�ízení, vychází 

z m��ení dokmitávání – vyhodnocení odezvy odpružení na zhoupnutí vozidla. Zde se m��í 

vzdálenost odpružené �ásti vozidla od vozovky pomoci r�zných sníma�� (odporový, 

ultrazvukový). Rozhoupání se provádí ru�n�, nebo m�že být vyvoláno nap�íklad prudkým 

zabrzd�ním v malé rychlosti. [R�ži�ka, 2001] 

�� �

Obrázek 119  Ukázka provedení impulsních dokmitových tester� tlumi�� [R�ži�ka, 2001]�

Obrázek 120  P�íklad protokolu o provedení dokmitového testu tlumi�e [R�ži�ka, 2001] 
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Tyto metody však mají své omezení. B�žná metoda impulsní dokmitová nem�že být 

použita pro všechna vozidla nap�íklad motocykly nebo nákladní vozidla. Proto byla nap�íklad 

na FSI VUT v Brn� testovaná podobná metoda - P�ejezdový test. P�i této metod� se sleduje 

dokmitání kola p�i projetí p�es definovanou p�ekážku. Zde je pohyb kola v��i karoserii m��en 

sníma�em zdvihu a akcelerometrem. 

V této práci byly zjiš	ovány vlastnosti zav�šení z informací z akcelerometr� na 

náprav� a rámu a po integrování zrychlení byly vytvo�eny animace pr�jezd� po testovací 

dráze, p�es p�í�nou p�ekážku i animace dokmitu po spušt�ní p�ední �ásti vozidla. 

Informace z t�chto sníma�� byly využity i pro zjišt�ní frekven�ních spekter odezvy mezi 

kolem a rámem. 

6.6 Modální analýza 

Modální analýza je obor dynamiky, který k popisu kmitavých vlastností a kmitavého 

chování konstrukcí užívá možnosti rozkladu složitého kmitavého procesu na díl�í, modální 

(vidové, vlastní) p�ísp�vky. Každý p�ísp�vek je charakterizován modální 

frekvencí a modálním tvarem kmitu.  

Modální analýzu lze provád�t pomoci matematického modelování nebo experimentáln�. 

Matematické modelování – Nahrazení soustavy vzájemn� vázaných diferenciálních 

rovnic popisujících kmitavé chování zkoumané konstrukce soustavou nezávislých, izolovan�

�ešitelných diferenciálních rovnic pomocí modální transformace. 

Experimentáln� – Odm��uje se odezva konstrukcí p�i jejich �ízeném buzení ve zvolené 

síti bod� na povrchu konstrukce. Z vyhodnocených frekven�ních p�enos� mezi jednotlivými 

dvojicemi bod� se ur�ují modální frekvence a modální tvary kmit�.  

Modální analýza má velký význam v oblasti diagnostiky, protože díky ní je možné získat 

úplný dynamický popis mechanické soustavy nebo konstrukce. V�tšina problém�

spojených s nadm�rným hlukem �i mechanickým chv�ním je v praxi zp�sobená vlastnostmi 

samotného systému, které se nazývají modálními. Tyto vlastnosti se 

vypo�ítávají a vyhodnocují v rámci zkoušek modální analýzy.  

Výsledné parametry modální analýzy: 

� Vlastní frekvence soustavy 

� Vlastní tvary kmit�

� Vlastní tlumení tvar� kmit�

Pomocí výsledných vlastních frekvencí, je možné ur�it nebezpe�né provozní 

stavy, ve kterých se dané za�ízení nesmí provozovat, aby nedošlo ke shod� vlastních 
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frekvencí s frekvencemi budicích sil, která by vedla k rezonanci systému a tedy k nadm�rným 

amplitudám kmitání. Provoz za�ízení v oblasti rezonancí n�kolikanásobn� snižuje životnost, 

spolehlivost a n�kdy m�že za�ízení i poškodit. Díky výsledným vlastním tvar�m kmit�

zkoumaného systému je možno ur�it místa maximálních výchylek buzené 

soustavy a v závislosti na nich navrhnout konstruk�ní úpravy vedoucí k jejich snížení. 

Výsledné parametry modálních zkoušek lze využít p�i vibrodiagnostice pro odhalení p�í�in 

ur�itých problém�. 

[MILÁ�EK 1990; Dvo�ák 2009; Bilošová, 2009; Musa, 2009] 

6.7 Testovací trasa 

Testovací dráha je ze dvou t�etin tvo�ena asfaltovým povrchem – t�i úseky dlouhé 

asi 15 metr� navzájem odd�lené dv�ma „schody“, každý s p�evýšením okolo 10 centimetr�. 

Poslední �ást dráhy tvo�í p�ejezd travnaté plochy a št�rková cesta. Vozidlo se zde pohybovalo 

rychlostí od 5 do 30 km/h. Vozidlo v tomto záznamu objelo testovací dráhu 3krát, p�i�emž 

bylo obsazeno pouze sedadlo �idi�e. V záznamu (Obrázek 123) je pouze vybraná �ást 

m��ení, ve které je možné vid�t stav p�ed rozjezdem a pr�jezd 1,5 x po testovací dráze. 

Celkový záznam trval p�ibližn� 150 sekund. 

Na obrázku (Obrázek 121) je �ást záznamu otá�ek motoru, které byly nam��eny b�hem 

testovací jízdy. Motor je jednoválcový a otá�ky jsou získávány z periody nap�tí, které se 

naindukovalo na zapalovacím kabelu.   
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Obrázek 121 Otá�ky motoru b�hem jízdy 
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Na následujícím obrázku je zobrazen pr�b�h zrychlení ze sníma�e umíst�ného v p�edním 

levém rohu rámu (ID 6) a na p�edním levém kole (ID 5), to znamená dva sousední sníma�e. 

Jejich vzájemný pohyb odpovídá pohybu levého kola (zav�šení) oproti rámu. 
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Obrázek 122  Pr�b�h zrychlení v �ase ze dvou sníma�� ve svislém sm�ru. 

Pro lepší p�edstavu o profilu testovací trasy je pak toto zrychlení pomocí dvojí integrace 

p�evedeno na výchylku (Obrázek 123). Po této úprav� je již v záznamu meteln� vid�t 

rozd�lení testovací dráhy na výše uvedené úseky v�etn� dvou „schod�“. 
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Obrázek 123  Pr�b�h výchylky v �ase ze dvou sníma�� ve svislém sm�ru. 

Na obrázku (Obrázek 124) je zobrazeno frekven�ní spektrum signál� ze všech (krom�

sníma�� umíst�ných na kolech) akcelerometr� ve svislém sm�ru – osa z. Jedná se o záznam 

nam��ený b�hem jízdy.  
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Srovnání frekven�ních spekter sníma�� v ose z
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Obrázek 124 Srovnání frekven�ních spekter ze všech sníma�� v ose z b�hem jízdy. 

Rovn�ž bylo provedeno m��ení, kdy byl v chodu pouze motor a to i p�i vyšších otá�kách. 

Frekven�ní spektrum signál� z t�chto sníma�� v ose z je zobrazeno v grafu (Obrázek 125). 
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Obrázek 125 Srovnání frekven�ních spekter ze všech sníma�� v ose z p�i stání se zapnutým motorem. 

Porovnáním obou frekven�ních spekter lze ur�it, že na frekven�ních spektrech jsou 

nejvýrazn�jší složky do frekvence 20 Hz. Jsou z v�tší �ásti zp�sobené p�ejezdem nerovností 

na testovací dráze, zatímco zvýšené amplitudy složek vyšších než 20 Hz jsou zp�sobeny 

vibracemi od motoru a dalšími �ástmi hnacího ústrojí. M��ení bylo provedeno se vzorkovací 

frekvencí 200 Hz, tedy je možné analyzovat frekvence maximáln� do 100 Hz, což by m�lo 

být pro zjiš	ování vlastních frekvencí na rámu vozidla tohoto typu dostate�né, protože není 

ur�eno pro provoz p�i rychlostech vyšších než 70 km/h. Motor je zde zážehový �ty�dobý 

jednoválec, u n�hož výrobce vozidla uvádí maximální výkon 11 kW p�i 
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otá�kách 7000 ot/min. Z výše znázorn�ných spekter je vid�t, jak výrazn� se u tohoto vozidla 

p�enášejí vibrace od motoru na rám a ostatní sou�ásti. Tyto vibrace nejsou zanedbatelné ani 

ve spektru získaném b�hem jízdy s Buggy 260.  

6.8 Modální analýza nosného rámu vozidla 

Modální analýza rámu nebo karoserie vozidla se provádí ke kontrole torzní tuhosti. 

Pro osobní vozidla má být rezonance v torzním kmitání vyšší než 60 nebo 70 Hz. Platí, že �ím 

vyšší kmito�et tím tužší rám nebo karoserie.  

Jak již bylo uvedeno výše, existují dva hlavní typy modální analýzy a to 

experimentální a analytická. V této práci se zabývám pouze experimentální modální 

analýzou a to na skute�ném vozidle za b�žných provozních podmínek. Na rozdíl od b�žných 

test� provád�ných vibra�ním budi�em je zde modální analýza provedena pro buzení 

vozovkou b�hem jízdy. To p�ináší jisté výhody i nevýhody. Výhodou je, že m��ením 

modálních vlastností v provozním stavu je možné lépe stanovit modální parametry v oblasti 

použití pro kterou je vozidlo ur�eno, nevýhodou jsou pak vliv okolí na sníma�e a chyby 

m��ení. 

M��ení v provozním stavu také ovliv�ují i ostatní sou�ásti celého systému a jejich 

p�ípadné poruchy. Pro experimentální modální analýzu je vhodné použít software, který tuto 

práci zna�n� zjednoduší. Existuje �ada softwar�, které jsou pro tento ú�el ur�eny, v tomto 

p�ípad� byl zvolen program ME’scopeVES od spole�nosti Vibrant Technology. 

Tento profesionální software umož�uje analýzu vibrací, díky níž je možné odhalovat r�zné 

konstruk�ní problémy zkoumaného objektu a jeho vlastnosti. Je zde možné vytvo�it 

zjednodušený 3D model testovaného objektu, v tomto p�ípad� rámu vozidla, a animovat 

pohyby kmitání, které se vyskytly v pr�b�hu m��ení. K dispozici je 

zde i knihovna s vytvo�enými strukturami a to od nejjednodušších geometrických tvar� až po 

složit�jší sou�ásti. Pro první testování byl rám vozidla Buggy 260 nahrazen jednoduchou 

obdélníkovou strukturu, která je na následujícím obrázku (Obrázek 126). 
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Obrázek 126 Zjednodušená struktura rámu Buggy 260 

Pro odhalení mód� kmitání ve svislém sm�ru by tento zjednodušený model m�l být 

dostate�ný. Pro lepší p�edstavu o procesech probíhajících b�hem jízdy tohoto vozidla byl 

vytvo�en i zjednodušený 3D model celého rámu Buggy 260 (Obrázek 127). Na t�chto 

modelech je možné si p�ehrát nejen zesílené zm�ny polohy v �ase a to v jedné až t�í osách 

sm�ru pohybu ale i animovat jednotlivé módy kmitání rámu. Jednotlivým �ísl�m na obou 

strukturách odpovídají jednotlivé sníma�e, které jsou zde rozlišovány podle jejich 

identifika�ního �ísla (ID). P�i�azení bodu k jednotlivým sníma��m je v následující tabulce 

(Tabulka 9). 

Tabulka 9 P�i�azení bod� ke sníma��m 

Ozna�ení bodu 
Ozna�ení MEMS 

sníma�e 
Ozna�ení sníma�e 

Brüel & Kjær

1 ID 2 1 
2 ID 3 - 
3 ID 4 2 
4 ID 5 - 
5 ID 6 3 
6 ID 8 (ID A) - 
7 ID 9 4 
8 ID B - 

  

Toto rozmíst�ní sníma�� je použito i v dalších kapitolách této práce. Jednotlivé body jsou 

ozna�eny podle sníma��, které v t�chto bodech byly umíst�ny. Sníma� ID A byl pozd�ji 

nahrazen sníma�em ID 8. V m��eních bylo použito šesti až osmi sníma�� na CAN 

sb�rnici a u srovnávacího m��ení byly �ty�i p�esné analogové sníma�e Brüel & Kjær. 

Srovnávací m��ení je uvedeno v následující kapitole. 
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Buggy 260  [Zbožínek, 2011] 3D model 

Obrázek 127 Zjednodušený 3D model Buggy 260  

K animaci pr�jezdu vozidla po zkušební dráze byly použity signály z akcelerometr�

(zrychlení v �ase), které byly dvojí integrací p�evedeny na zm�nu polohy v �ase. 

Pro tuto i mnohé další úpravy a zpracování signál� byl použit program Signal Analyser, který 

umož�uje nap�íklad i výpo�et frekven�ní odezvy a ukládání soubor� do formátu 

podporovaném programem ME’scope. Pozd�ji byla pro v�tšinu analýz vytvo�ena a použita 

vlastní aplikace pro zpracování dat z t�íosých sníma�� (kapitola 6.2). Práce s daty se tak 

zna�n� zjednodušila a zrychlila. Na obrázku (Obrázek 128) je ukázka zpracování 

dat v programu Signal Analyser. Je zde možné vid�t nam��ené zrychlení, z n�ho získanou 

výchylku, frekven�ní spektrum signál� (FFT) a frekven�ní odezvu (FRF). 

Zrychlení 

Poloha 

FFT 
FRF 

Obrázek 128 Zpracování dat v programu Signal Analyse 

Na dalších obrázcích jsou znázorn�na frekven�ní spektra ze všech sníma�� postupn� ve 

všech t�ech osách. 
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Srovnání frekven�ních spektrer v ose X
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Obrázek 129 Frekven�ní spektra sníma�� v ose x (ve sm�ru jízdy) 

Nejvýrazn�jší špi�ky se zde zpravidla nacházejí ve stejných frekven�ních pásmech všech 

t�ech sm�r� pohybu. Nejvyšší amplitudu mají signály z kol ve svislém sm�ru.  
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Obrázek 130 Frekven�ní spektra sníma�� v ose y (p�í�né zrychlení) 

Všechny výrazn�jší frekven�ní pásma byly pozd�ji zjišt�ny i experimentální modální 

analýzou jako vlastní frekvence zkoušeného objektu.  
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Srovnání frekven�ních spektrer v ose Z
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Obrázek 131 Frekven�ní spektra sníma�� v ose z (zrychlení ve vertikálním sm�ru) 

Podle o�ekávání byly nejvyšší amplitudy zrychlení zaznamenány ve svislém sm�ru 

sníma�i na kolech a stejn� jako v ostatních sm�rech pohybu lze ve spektru rozeznat frekvence 

se zvýšenou amplitudou vibrací. 

Frekven�ní odezva mezi kolem a rámem
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Obrázek 132 Frekven�ní odezva p�ední nápravy b�hem jízdy a p�i spušt�ní z 5 cm 

Na obrázku (Obrázek 128) je ukázka zpracování dat v programu Signal Analyser. Ukázka 

projektu v programu ME’scope je zobrazena na obrázku (Obrázek 133). 
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Obrázek 133 Okno aplikace ME’scopeVES s 3D modelem rámu Buggy 260 

Z funkce frekven�ní odezvy (FRF) byly v programu ME’scope zjiš	ovány vlastní tvary 

kmit� a vlastní frekvence. Frekven�ní odezvová funkce p�edstavuje pom�r mezi 

výstupem a vstupem do systému. Jako vstupní kanál byl zvolen jeden sníma� (ID2, pozice 1), 

ostatní sníma�e byly považovány za výstupní. Na základ� takto získaných dat byly ur�eny 

vlastní tvary kmit� a vlastní frekvence (Tabulka 10). Bylo provedeno i n�kolik dalších 

výpo�t� vlastních frekvencí a tvar� kmit� z jiných p�enos�, kdy byl za vstup do systému 

považován jiný sníma� avšak s podobným výsledkem. Výpo�ty modálních vlastností byly 

provád�ny ve svislém sm�ru (ose z). V této ose je nejvíce patrné buzení zp�sobené p�ejezdem 

nerovností na testovací dráze a je to také osa kolmá k rovin�, v níž jsou na zjednodušeném 

modelu rozmíst�né všechny sníma�e. První dva módy p�edstavují pružnost 

podvozku a k deformacím rámu zde tém�� nedochází. Na t�etím a �tvrtém módu se již 

projevuje deformace p�ední �ásti rámu. Frekvence tohoto módu byla ve výsledcích modální 

analýzy zvýrazn�na, jde o vlastní frekvenci 16,6 Hz. Na tomto rámu jde o nejnižší zjišt�nou 

frekvenci, u které vlastní tvar kmitu p�edstavuje kroucení rámu (Obrázek 134). 

Tato frekvence také odpovídá frekvenci p�ední nápravy. Další krutový tvar kmitu je na vlastní 

frekvenci 26,6 Hz. 
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Tabulka 10 Vlastní frekvence a tvary kmit�

Mód Frekvence [Hz]  Vlastní tvary kmit�

1 1,95 

2 10,7 

3 16,6 

4 26,4 

5 51,8 

6 75,2 

7 80,1 

8 85,9 

9 95,7 
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Na následujícím 3D nákresu vozidla je znázorn�n vlastní tvar kmitu p�i 

frekvenci 16,6 Hz. 

Obrázek 134 Animace 3. módu kmitání na frekvenci 16,6 Hz – první krutový mód 

Pro zjednodušení zpracovávání v�tšího množství dat (více sníma��, provád�ní stejných 

analýz p�i opakovaném m��ení) je vhodn�jší použít aplikaci, která tyto analýzy provádí 

alespo� �áste�n� automaticky. Takováto aplikace byla vytvo�ena v programu LabView a je 

ur�ena p�edevším pro datové soubory z m��ení s t�íosými akcelerometry s napojením na CAN 

sb�rnici nebo se soubory, které mají stejné uspo�ádání dat (Obrázek 79). Aplikace je 

popsána v kapitole (6.2Aplikace pro zpracování dat z t�íosých sníma��). 

Pro zjišt�ní vlastností p�ední nápravy byl proveden test, kdy byla p�ední �ást vozidla 

zdvižena tak, že byla kola asi 5 cm nad vozovkou a byl m��en pr�b�h po spušt�ní vozidla 

dol�. Pr�b�h zrychlení p�i tomto testu je na obrázku (Obrázek 134), zm�na polohy v �ase je 

pak na obrázku (Obrázek 139).  
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Obrázek 135 Pr�b�h zrychlení v �ase p�i spušt�ní p�ední �ásti vozidla z výšky 5 cm. 

V t�chto grafech jsou pr�b�hy ze sníma�� na kolech a na rámu vozidla v blízkosti 

uchycení tlumi��. 

Zm�na polohy v �ase p�i pušt�ní vozidla
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Obrázek 136 Pr�b�h polohy v �ase p�i spušt�ní p�ední �ásti vozidla z výšky 5 cm. 

Lze p�edpokládat, že tento typ buzení by m�l poskytnout alespo� základní 

informace o dynamickém chování zav�šení.  

Frekven�ní spektrum tohoto testu je na obrázku (Obrázek 140). V n�m mají nejvyšší 

amplitudu sníma�e na kolech (5 a B) a to okolo 16,6 Hz. Druhá výrazn�jší špi�ka je na 

frekvenci okolo 5 Hz. Zde amplituda sníma�e na levém kole odpovídá amplitud�

sníma�e v levé �ásti rámu. Toto platí i pro pravou stranu a frekvence nižší než 5 Hz. 
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Obrázek 137 Porovnání frekven�ních spekter v ose z p�i spušt�ní p�ední �ásti vozidla z 5 cm. 

Byla také vytvo�ena 3D animace pr�b�hu tohoto testu. Na ní je z�eteln� vid�t pohyb kol 

v��i rámu ihned po dopadu na podložku a postupné dokmitání  rámu.  

Obrázek 138 Animace spušt�ní p�ední �ásti vozidla z 5 cm. 
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6.9 Kontrolní m��ení pomoci Pulse a sníma�� Brüel & Kjær 

Aby bylo možné ov��it v�rohodnost výsledk� modální analýzy založené na signálech ze 

sít� MEMS akcelerometr�, bylo pot�eba provést m��ení pomoci p�esn�jšího m��icího 

za�ízení a sníma�� na stejném vozidle a za stejných podmínek. Jako srovnávací sníma�e byly 

zvoleny �ty�i akcelerometry Brüel & Kjær 4574. Jde o piezoresistivní akcelerometry, které 

jsou ur�eny k m��ení statického a nízkofrekven�ního zrychlení do 500 Hz a zrychlení ±10 g. 

Podrobn�jší popis tohoto sníma�e je v kapitole (3.2Piezoresistivní akcelerometry Brüel & 

Kjær (4574)). K m��ení byl použit signálový analyzátor LabShop Pulse od firmy Brüel & 

Kjær. Jeho parametry jsou uvedeny v kapitole 4.2 Signálový analyzátor LabShop Pulse (Brüel 

& Kjær). 

Na rozdíl od sít� t�íosých MEMS akcelerometr�, kde m�že být sou�astn� p�ipojeno více 

sníma�� (pro m��ení kmitání rámu bylo použito šesti sníma�� a je možné jich p�ipojit i více) 

jsou k dispozici pouze 4 velmi p�esné a citlivé akcelerometry Brüel & Kjær, které m��í 

zrychlení pouze v jedné ose. P�esné sníma�e Brüel & Kjær 4574 byly umíst�ny v rozích 

rámu v t�sné blízkosti (asi 1 cm daleko) digitálních MEMS akcelerometr� tak jak je 

nazna�eno na obrázku (Obrázek 139).  

ID 6  ID 2 

ID 8 ID 3 

ID 9 

ID B 

z y 

x 

ID 5 

ID 4 

Sen. 3 Sen. 1 

Sen. 4 Sen. 2 

Obrázek 139 Rozmíst�ní digitálních CAN sníma�� a analogových (srovnávacích) sníma�� na rámu 

vozidla  [Zbožínek, 2011]. 
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T�íosé CAN sníma�e jsou zde ozna�ovány podle jejich zjednodušeného ID, které je 

v hexadecimálním kódu. P�esné analogové senzory Brüel & Kjær jsem zde ozna�oval jako 

Sen. 1, 2, … 4. 

U obou typ� sníma�� byla nastavena podobná vzorkovací 

frekvence a to 256 Hz u sníma�� Brüel & Kjær a 250 Hz u CAN sníma��. 

Rozdílné vzorkovací frekvence byly nastaveny protože na za�ízení Pulse nešlo nastavit 

frekvenci p�esn� 250 Hz a CAN sníma�e zase vyšší frekvencí m��it nedokážou. Bylo také 

nutné zachovat frekven�ní rozsah m��ení do 100 Hz. Porovnání �asových pr�b�h� obou typ�

sníma�� je na obrázku (Obrázek 140). Zde byly pro porovnání zvoleny dva sousední sníma�e 

(ID 2 a Sen.1). Pouze dva sníma�e byly zvoleny z d�vodu v�tší p�ehlednosti. Sníma�e se 

nacházely v pravém p�edním rohu rámu.  Celé m��ení, kdy byly vibrace m��eny ob�ma 

uvedenými zp�soby sou�astn� trvalo 155 sekund. Na obrázku je pro názornost pouze 

vý�ez z t�chto záznam� o délce sedmi sekund. Záznamy z obou sníma�� (vibrace ve svislém 

sm�ru) se v grafu z v�tší �ásti p�ekrývají, to znamená, že by zrychlení m�lo být zm��eno 

správn�.  

Porovnání záznamu ze dvou typ� sníma��
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Obrázek 140 Srovnání zrychlení v �ase z CAN sníma�e se sníma�em Brüel & Kjær 

Další ov��ení správnosti nam��ených dat bylo provedeno tentokrát ve frekven�ní oblasti 

(Obrázek 141). Zde již jsou porovnána frekven�ní spektra ze všech sousedních sníma��. 

Sníma�e ze stejných m��icích bod� jsou znázorn�ny stejnou barvou, CAN sníma� mají plnou 

�áru, sníma�e Brüel & Kjær mají p�erušovanou �áru. Frekven�ní spektra sousedních sníma��

jsou si velmi podobná a mnohde se i úpln� p�ekrývají. Souhlasí i nam��ené frekvence.  
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Obrázek 141  Porovnání CAN sníma�� se sníma�i Brüel & Kjær 

Pro animaci vlastních kmit� byl použit zjednodušený model rámu, který obsahuje pouze 

�ty�i body. 

Obrázek 142 Zjednodušený model rámu pro animaci �ty� sníma�� Brüel & Kjær 

V následující tabulce (tabulka 11) jsou uvedeny všechny zjišt�né vlastní 

frekvence a jejich tvary kmit�. Srovnáním t�chto výsledk� s výsledky modální analýzy 

provedené pomoci CAN sníma�� je vid�t, že byl nalezen stejný po�et vlastních frekvencí. 

V absolutní hodnot� se rozdíl mezi vlastními frekvencemi se pohybuje od 0,05Hz až 

do 4,9 Hz, p�i�emž do frekvence 50 Hz je rozdíl menší než 0,4 Hz. 
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tabulka 11 Porovnání vlastních frekvencí a tvar� kmit� získaných pomoci sníma�� Brüel & Kjær 

s vlastními frekvencemi CAN sníma��. 

 CAN sníma�e Sníma�e Brüel & Kjær 
Mód Frekvence [Hz] Frekvence [Hz] Vlastní tvary kmit�

1 1,95 2 

2 10,7 11 

3 16,6 17 

4 26,4 26 

5 51,8 50 

6 75,2 78 

7 80,1 85 

8 85,9 90 

9 95,7 96 

Analýza dat ze srovnávacích sníma�� ukázala, že výsledky jsou v�rohodné. Pomoci obou 

zp�sob� m��ení byla ur�ena podobná nejnižší frekvence, p�i které je rám namáhán 

na krut (16,6 a 17 Hz). Podobné byly i tvary kmit�, avšak byly porovnávány výsledky 

s r�zným po�tem m��icích bod�. 
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7 Záv�r 

Jedním z hlavních výsledk� diserta�ní práce je originální �ešení systému sb�ru 

dat z vibrací vozidla s p�enosem po sb�rnici CAN, na kterou je napojen univerzální 

vyhodnocovací systém NI cRIO s vyhodnocením nam��ených signál� standardizovanými 

postupy. Frekven�ní pásmo vibrací je omezeno 120 Hz, což vyhovuje normám pro hodnocení 

jízdního pohodlí na sedadle a také ov��ování modálních vlastností rámu nebo samonosné 

karoserie vozidla. Všechny zde vytvo�ené programy pro zpracování signál� jsou také 

výsledkem diserta�ní práce a vznikly v prost�edí LabView. Výhodou �ešení je to, že rozbor 

dynamických vlastností podvozku je možno uskute�nit na širším vzorku vozidel 

nebo i v sériové výrob�. 

V rámci diserta�ní práce byla provedena �ada srovnávacích test� sníma�� zrychlení. 

M��ení jsem provád�l p�edevším pomoci PC a m��icího za�ízení NI cRIO. Nejprve jsem 

pracoval s MEMS akcelerometry, které se k po�íta�i p�ipojovaly p�es USB. Jsou produktem 

firmy Phidget, která k nim poskytuje ovlada�e, návod na obsluhu i základní aplikaci pro jejich 

otestování. Tato aplikace však byla nedostate�ná pro pot�eby testovacích m��ení, proto 

jsem v prost�edí LabView vytvo�il vlastní aplikaci, která již umož�ovala s m��enými daty 

lépe pracovat. Za�ízení cRIO a LabView jsem využíval i pro práci s dalším 

sníma�em - MMA7456, který také pat�í mezi MEMS. Tento sníma� je produktem firmy 

Freescale a p�ipojení k m��icímu za�ízení bylo provedeno p�es SPI rozhraní. Tento sníma� byl 

také testován na vibra�ní desce spolu s p�esn�jšími sníma�i Brüel & Kjær 4574 a 4507B. Bylo 

zjišt�no, že i p�es 30krát vyšší šum za klidu tento sníma� dokáže na požadovaném rozsahu 

(frekvencí a zrychlení) poskytovat dostate�n� p�esné výsledky. Pro jeho zprovozn�ní na 

real-time za�ízení cRIO však bylo pot�eba vytvo�it nástroje pro �tení a zápis do registr�

sníma�e. Byl zde i upraven a realizován algoritmus pro nastavení offsetu sníma�e, tyto 

poznatky byly dále využity k úprav� tohoto sníma�e pro p�ipojení ke sb�rnici CAN. Pro 

realizaci sít� sníma�� propojených p�es CAN sb�rnici však bylo pot�eba pro �ídicí jednotku 

cRIO vytvo�it novou aplikaci, která automaticky provádí rozpoznání p�ipojených sníma�� i 

jejich automatického nastavení (v�etn� výpo�tu a nastavení offsetu v závislosti na aktuální 

poloze). Bylo také nutné vytvo�it a realizovat takový algoritmus ukládání dat, který by zajistil 

p�ehlednost nam��ených dat i v p�ípad� p�ipojení více sníma��. Byly vytvo�eny dv� verze 

aplikace, které tyto funkce umož�ují (Pohodli_CAN a CAN_rychle). První z nich je ur�ena 

pro m��ení a vyhodnocování jízdního pohodlí na sedadle. P�edpokládá se, že bude používána 

pro m��ení s menším po�tem sníma��, pak je možné naplno využívat její nástroje pro 
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vyhodnocování jízdního pohodlí v reálném �ase. Druhá varianta (Can_rychle) je univerzální 

nástroj vhodný pro m��ení s více CAN sníma�i. Nej�ast�ji bylo testováno zapojení osmi 

t�íosých akcelerometr�. Tato aplikace také obsahuje základní funkce pro frekven�ní analýzu 

signál� jako je FFT nebo FRF a grafy z jednotlivých sníma�� mohou být porovnávány i 

v reálném �ase. 

Pro d�kladn�jší analýzu a usnadn�ní práce s velkým množstvím nam��ených dat byla 

vytvo�ena aplikace pro PC (Kapitola 6.2 Aplikace pro zpracování dat z t�íosých sníma��). 

Zde je již k dispozici �ada nástroj� pro analýzu nam��ených dat jako je FFT, FRF, 

integrace a filtrace. Výhodou je, že vybranou analýzu je možné použít na všechny nam��ené 

signály sou�astn�. P�ehlednost je zde zajišt�na jednozna�nou automatickou identifikací 

sníma�� podle jejich ID. Obsahuje také nástroje pro vyhodnocení jízdního pohodlí po 

ukon�ení m��ení. 

Další hlavní výsledek se týká vytvo�ení systému pro hodnocení modálních vlastností 

rámu na základ� buzení neodstrojené struktury jízdou po nerovné vozovce.  

V další �ásti diserta�ní práce jsou sí	 senzor� s CAN sb�rnicí a za�ízením cRIO využity 

pro m��ení vibrací na rámu experimentálního vozidla Buggy 260. Vibrace byly m��eny 

b�hem jízdy experimentálního vozidla po testovací dráze. Takto získané data byly použity pro 

diagnostiku modálních vlastností podvozku a rámu. Modální analýza byla 

provád�na v programu ME’scopeVES, kde bylo vytvo�eno n�kolik verzí zjednodušeného 

modelu testovaného vozidla jak v 2D, tak i v 3D provedení. Na p�esn�jším 3D modelu pak 

byly animovány pohyby náprav a i deformace rámu vozidla. Byly nalezeny vlastní 

frekvence a jejich módy kmitání. Následn� pak tyto módy byly animovány na 2D i 3D 

modelu rámu. M��ení bylo porovnáno s profesionálním m��icím systémem Brüel & Kjær, 

který byl tvo�en signálovým analyzátorem LabShop Pulse a �ty�mi analogovými jednoosými 

piezorezistivními akcelerometry. Ob�ma zp�soby byly zjišt�ny vlastní frekvence na stejných 

frekven�ních pásmech. V absolutní hodnot� se rozdíl mezi vlastními frekvencemi pohybuje 

od 0,05Hz až do 4,9 Hz, p�i�emž do frekvence 50 Hz je rozdíl menší n�ž 0,4 Hz. 

Modální analýza rámu vozidla z dat získaných buzením jízdou po nerovné vozovce je 

užite�ná pro zhodnocení tuhosti rámu. M��ení v sob� integruje rozbor vlastností sníma��, 

m��icího �et�zce a vytvo�ení vyhodnocovacího za�ízení na bázi cRIO od NI. 
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