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Seznam použitých zkratek a značení 

CAN (Control Area Network) Sériová sběrnice využívaná 
 v automobilové technice a v průmyslu. 

CAN H a CAN L Označení vodičů CAN sběrnice – CAN High, CAN 
 Low. 

cRIO (Compact Reconfigurable Input Output) Označení typu 
 výrobků firmy National Instrument (NI), které se 
 vyznačují především malými rozměry a možností 
 modifikovat I/O. 

DMA (Direct Memory Access) Způsob, kterým počítače 
 umožňují hardwarovému subsystému přímý přístup do 
 operační paměti. 

FFT (Fast Fourier Transformation) Rychlá Fourierova 
 transformace. 

FIFO (First In First Out) Fronta využívaná v operačních 
 systémech pro meziprocesorovou komunikaci. 

FPGA Programovatelné hradlové pole. 

FRF (Frequency Response Function) Funkce frekvenční 
 odezvy. 

I2C (Inter-Integrated Circuit) Multi-masterová počítačová 
 sériová sběrnice která se používá k připojování 
 nízkorychlostních periferií k základní desce, 
 vestavěnému systému nebo mobilnímu telefonu. 

ID Identifikační číslo snímače. 

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

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) Miniaturní 
 elektro-mechanické systémy. 

PDA (Personal Digital Assistant) Malý kapesní počítač. 

RMS (Root Mean Square) Efektivní hodnota  
 harmonického signálu. 

RS-232, USB, RJ-45 Standardní označení běžně používaných  
 rozhraní akonektorů. 

RT (Real Time) Systémy pracující v reálném čase. 

SPI (Serial Peripheral Interface) Sériové periferní 
 rozhraní používané pro komunikaci mezi řídícími 
 mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody. 

TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) Elektronický 
 informační list uložený uvnitř snímače. 

WiFi Označení bezdrátové komunikace v počítačových sítích.  

a  Zrychlení [m.s-2] 
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ai  Zrychlení v i-tém frekvenčním 1/3 oktávovém  
 pásmu [m.s-2] 

( )taW
 Okamžité frekvenčně vážené zrychlení [m.s-2] 

aw Frekvenčně vážené zrychlení [m.s-2] 

ci Váhový koeficient v i-tém frekvenčním pásmu [-] 

G(s) Přenosová funkce [-] 

g0 Konstanta gravitačního zrychlení, které působí na osu 

 kolmou k zemskému povrchu [g] 

K  Korekce přípustné hladiny vibrací [dB] 

k  Korekce přípustné hladiny vibrací [-] 

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

x1,2,…..n , z1,2,…..n Naměřené hodnoty zrychlení, kde 1,2...n udává pořadí 

 vzorků [g] 

P Absorbovaný výkon [W] 

R1 , R2  Označení zakončovacích odporů na CAN sběrnici [Ω] 

ID – 0,1,…..n Identifikační označení snímačů 

RMS0  Efektivní referenční hodnota [m.s-2] 

s  Poloha (dráha) [m] 

T Skutečná doba působení vibrací [min] 

t0 Čas pozorování (okamžitý čas) [s] 

v  Rychlost [m.s-1]  

 Vdiff  Rozdílové napětí na CAN sběrnici [V] 
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1 Úvod 
Problematikou měření vibrací, a to nejen na vozidlech, se zabývá mnoho společností, 

z nichž některé se specializují přímo na měření hluku, vibrací a jejich vyhodnocováním, 
například Brüel & Kjær. Vysoká cena zařízení od tohoto dodavatele je úměrná jejich kvalitě, 
což omezuje v případě potřeby jejich masové nasazení, například v automobilech, kde je dnes 
snímáno mnoho veličin, díky čemuž došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti a komfortu 
jízdy.  

Další skutečností je to, že k přenosu signálů z místa měření lze využít datové sběrnice, 
jako například CAN, a není třeba instalovat přenos speciálními kabely do místa zpracování.   

Na trhu se v posledních letech pro měření zrychlení objevily také mnohem levnější 
snímače, než jsou piezoelektrické nebo piezorezistivní od renomovaných výrobců. Jsou to 
akcelerometry typu MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), které jsou nejen velmi malé 
(na jednom čipu), ale díky sériové velkovýrobě jsou i poměrně levné. Na trhu je řada 
společností, které se zabývají výrobou těchto snímačů, například Freescale nebo Analog 
Devices. Tyto snímače mohou být s analogovým nebo digitálním výstupem a s různými, 
někdy i volitelnými rozsahy, a díky tomu, je možné je přizpůsobit pro danou oblast použití.  

V rámci disertační práce se zabývám využitelností těchto snímačů pro měření 
vibrací a také diagnostiku v automobilech s využitím přenosu signálů po datových sběrnicích. 
Jak bude dokázáno dále, je tato varianta měření vibrací v ohraničeném frekvenčním pásmu 
funkční a dokonce použitelná například v hromadných testech jízdních vlastností systému 
pérovaní automobilu, tuhosti jeho nosné struktury a jízdního pohodlí posádky. Jako důkaz 
schopností vyvíjeného systému byla provedena řada měření s několika typy digitálních 
MEMS akcelerometrů, ze kterých lze přesněji odvodit oblast jejich použití. Měření byla 
zaměřena například na posouzení citlivosti MEMS snímačů a jejich stabilita během delších 
měření. Byla také provedena kalibrace MEMS akcelerometrů podle špičkových 
akcelerometrů Brüel & Kjær. Dalším krokem bylo zhodnocení možností sítě snímačů 
připojených přes CAN sběrnici a jejich použití pro měření kmitání rámu vozidla a náprav. 

Pomocí těchto dat tak bylo možné vytvořit animací časového průběhu pohybů závěsu 
nápravy a celého vozidla. Takto získaná data jsou použitelná i pro diagnostiku rámu pomoci 
modální analýzy. Podobným způsobem bylo provedeno i měření jízdního pohodlí na sedadle, 
kde byla měřicí aplikace běžící na zařízení cRIO přizpůsobena pro průběžné vyhodnocování 
vibrací podle norem ČSN ISO 2631-1. Při použití sítě senzorů pro měření nějakého objektu 
vždy vznikají soubory s velkým množstvím měřených kanálů a během jejich zpracování 
standardními nástroji může dojít k jejich záměně. Proto je vhodnější použít speciální aplikaci, 
která provádí výběr požadovaných kanálů automaticky. V disertační práci byla takováto 
aplikace vytvořena v prostředí LabView. 
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2 Popis současného stavu 
Měřítkem užitných vlastností automobilu je vnitřní hluk a vibrace, souhrnně determinující 

jízdní pohodlí. Pro posádku kabiny platí řada hygienických norem ISO. Jedna z nich je ČSN 
ISO 2631-1 – Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 1: 
Všeobecné požadavky. Tato obecná norma popisuje, jakým způsobem by se měly měřit a 
vyhodnocovat vibrace působící na člověka. Jsou zde uvedeny vhodné místa a směry měření 
vibrací. Norma udává i frekvenční pásma, která jsou pro měření vibrací působící na lidský 
organismus důležité a obsahuje i metody vyhodnocení těchto vibrací. Další norma je již 
specializovaná na testování sedadel – ČSN EN 30326-1 – Vibrace – Laboratorní metoda 
vyhodnocení vibrací vozidlových sedadel – Část 1: Základní požadavky. Norma stanovuje 
základní požadavky na laboratorní testování sedadel a přenos vibrací na sedícího člověka. 
Jsou zde uvedeny i požadavky na uchycení snímače ve speciálním přípravku, který se pokládá 
na sedadlo a umožňuje zachycovat vibrace působící na tělo sedícího člověka. 

 Měřením hluku a vibrací se zabývá řada společností, které často poskytují kompletní 
vybavení pro tento typ měření a to od snímačů přes frekvenční analyzátory až po speciální 
software. Signály mohou být často měřeny se vzorkovací frekvencí stovek kHz 
nebo i několika MHz. Díky tomu je takovéto zařízení možné použít k měření širokého spektra 
vibrací, což představuje velkou oblast použití, ale také zpravidla zvyšuje cenu takovýchto 
zařízení. Tato práce je zaměřena na měření na vozidlech a to především na jízdního pohodlí 
na sedadle a zjišťování vlastních frekvencí rámu vozidla. V obou těchto případech jsou 
vyšetřovány vibrace o frekvencích menších než 100Hz - při měření pohodlí jsou nejvíce 
sledovány vibrace od 4 do 8 Hz a kritérium tuhosti rámu nebo samonosné struktury 
automobilu je nejnižší frekvence krutových kmitů, která má být obvykle větší než 60 Hz. 
Vzhledem k těmto požadavkům je možné použít i zařízení s menším frekvenčním rozsahem a 
zařízení určené právě pro měření vibrací o nízkých frekvencích. 

V rámci této práce byl vytvořen měřicí systém, který byl navržen a testován pro použití 
k měření na vozidle za běžného provozu. Oproti klasickým metodám měření a signálovým 
analyzátorům, je tento systém schopen analyzovat měřené signály v reálném čase na 
frekvencích od 0Hz do max. 120Hz, což je však dostatečné pro měření jízdního pohodlí na 
sedadle a odhalení vlastních frekvencí rámu běžného vozidla. Jednou z důležitých vlastností 
tohoto systému je, že počet současně připojených snímačů není omezen počtem vstupů na 
zařízení, ale pouze vlastnostmi datové sběrnice CAN a výkonem měřicího zařízení. 

Jedna z hlavních částí této disertační práce je zaměřena na experimentální modální 
analýzu neodstrojeného vozidla s využitím buzení od vozovky. Pro modální analýzu je možné 
použít řadu nástrojů například ModalVIEW od firmy National Instrument nebo 
ME’scopeVES od firmy Vibrant Technologies. V disertační práci byl použit v tomto případě 
dostupnější ME’scopeVES. 
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3 Cíle disertační práce 
Cílem disertační práce je ověření možností využití moderních snímačů zrychlení MEMS 

pro měření na vozidlech a diagnostiku v reálném čase. 

1. Popis snímačů pro měření nízkofrekvenčních vibrací (principy, srovnání různých typů 
akcelerometrů – piezorezistivní, piezoelektrické, kapacitní MEMS) a vyhodnocení 
jejich uživatelských vlastností. 

2. Popis metod sběru dat s využitím cRIO, pomoci PC – USB senzory, připojení snímačů 
přes CAN, a zhodnocení využití těchto metod pro měření na vozidlech a diagnostiku. 
Vytvoření specializovaného analyzátoru signálů z vozidel.  

3. Měření kmitání rámu vozidla a náprav, sběr a vyhodnocování dat, animace časového 
průběhu pohybů závěsu nápravy. 

4. Využití MEMS akcelerometrů pro měření jízdního pohodlí a jeho vyhodnocení 
v reálném čase v závislosti na rychlosti pohybu, zjištění absorbovaného výkonu. 

5. Diagnostika podvozku a pérování na základě modálních vlastností karoserie 
vozidla a náprav. 
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4 Popis snímačů pro měření nízkofrekvenčních vibrací 
V této práci se zabývám především měřením nízkofrekvenčních vibrací a zrychlení na 

vozidlech. Nízkofrekvenční zde znamená frekvence do 100 Hz. V tomto frekvenčním pásmu 
se posuzuje i jízdní pohodlí na sedadle, jehož měření je také součástí cílů této disertační práce. 
Frekvenční pásmo pro měření jízdního pohodlí je určeno normou ČSN ISO 2631-1. Pro 
měření vibrací je možné použít různé snímače, jejichž funkčnost je založena na různých 
principech a jsou tedy vhodné pro měření vibrací a zrychlení o různých 
intenzitách a frekvencích. Například piezoelektrické akcelerometry bývají vhodné pro měření 
vibrací o vysokých frekvencích a rázů se zrychlením i stovky jednotek zrychlení g, ale není 
možné s jejich pomoci měřit statické zrychlení a nejsou vhodné ani pro velmi nízké 
frekvence. Nejnižší frekvence měřitelné těmito akcelerometry jsou nad 0,1 Hz.  Často je však 
potřeba měřit i tyto nízké frekvence a statické zrychlení, k tomu je možné použít 
piezorezistivní nebo kapacitní akcelerometry, které však nemají tak velký rozsah měřitelných 
frekvencí. V poslední době se stále více využívají akcelerometry zvané MEMS (Micro-
Electro-Mechanical Systems). Ty jsou dnes hojně využívány v různých masově vyráběných 
zařízeních jako jsou například mobilní telefony, kde mohou sloužit například pro měření 
náklonu. Některé typy těchto MEMS snímačů lze však použít i pro dostatečně přesná měření 
vibrací. Z toho důvodu jsou v disertační práci popsány různé typy akcelerometrů a to od 
nejlevnějších až po velmi přesné profesionální snímače a byla provedena řada testů a měření, 
z jejichž výsledků je pak možné porovnat vlastnosti jednotlivých akcelerometrů a posoudit 
jejich využití v dalších bodech disertační práce jako je měření vibrací pro modální analýzu na 
vozidle během jízdy. 

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

miniaturní a levné kapacitní snímače zrychlení, které dokážou pracovat v několika uživatelem 
volitelných režimech. Tento typ snímače je tříosý s volitelnými rozsahy ± 2g, ± 4g, ± 8g. 
Maximální nedestruktivní zrychlení snímače je pak 5000g. Snímač má digitální 
výstup a dokáže komunikovat přes sběrnici SPI nebo I2C, což umožňuje snadno provádět 
změny nastavení snímače, nebo využívat jeho různé funkce, jako je měření zrychlení nebo 
detekce pulsů a úrovní. Údaj o zrychlení na sběrnici může být v podobě 8 bitového nebo 
10 bitového čísla, a to pro všechny osy. V praxi to vypadá tak, že pro každou osu je zde jeden 
registr pro přesnost 8 bitů a dva osmibitové registry pro přesnost 10 bitů (čte se zvlášť 
horní a dolní část čísla). 

Tento typ snímače dokáže měřit i statické zrychlení (např. gravitační zrychlení). 
K nastavení offsetu (vynulování os, na které nepůsobí gravitace) zde slouží 6 registrů, do 
nichž se zapisuje hodnota vypočítaná z naměřeného zrychlení. Jeden výpočet a nastavení 
offsetu zpravidla nestačí, je vhodné ho zopakovat vícekrát (pro čtení 10ti bitových čísel stačí 
asi 5x). Nastavené hodnoty ve snímači zůstanou do odpojení napájecího napětí. 

Snímač má dvě volitelné vnitřní 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. 

5.1 Propojení několika digitálních snímačů přes sběrnicí CAN 
Při měření vibrací je často potřeba sbírat data z více míst současně. Jeden ze způsobů, jak 

více snímačů připojit k jednomu měřicímu zařízení, je sběrnice CAN. Toto řešení je poměrně 
jednoduché a odolné vůči rušení, které se na měřeném objektu často vyskytuje, zvláště když 
je měřeným objektem jedoucí vozidlo.   

V tomto případě je celý snímač tvořen dvěmi deskami plošných spojů, které jsou 
připájeny dohromady. Na jedné desce je MEMS akcelerometr, který komunikuje přes SPI 
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s druhou deskou, na které je jednočipový procesor. Ten obstarává komunikaci s okolím přes 
sběrnici CAN. 

Pro připojení snímače k ostatním snímačům a k systému cRIO je používaný síťový 
konektor RJ-45. Díky tomu je možné snadno, rychle a levně připojovat snímače a rozšiřovat 
síť snímačů. Výhodou je i to, že síťové kabely jsou tvořeny 8 vodiči, které jsou v párech 
smotány dohromady – stejně jako u sběrnice CAN. Jsou využity všechny vodiče kabelu 
(2 - napájení, 2 - CAN, 4 – programovací pro konfiguraci mikroprocesoru). 

 

FPGA RT 

SPI CAN WiFi 

MEMS 

Jednočipový 
mikroprocesor 

cRIO systém 

Notebook 

 
Obrázek 1  Blokové schéma měření zrychlení MEMS senzorem přes CAN. 

Každý snímač má svoje identifikační číslo (ID), takže je možné ho v měřicí aplikaci 
snadno rozpoznat a jeho signály libovolně použít., 

5.1.1 Synchronizace snímačů na CAN sběrnici 
Každý snímač má své pevné identifikační číslo – ID. Podle tohoto čísla jsou jednotlivé 

snímače rozpoznávány po připojení k CAN sběrnici. Díky tomu je možné se snímači snadněji 
pracovat a umožňuje to využití seznamů s informacemi o kalibračních hodnotách či offsetu 
snímačů, které mohou být uloženy v měřicí ústředně cRIO.  

Data jsou ze snímačů posílána po v okamžiku rozpoznání příkazu pro odesílání 
dat a splnění podmínky pořadí snímačů. Příkaz pro zaslání dat je posílán se zvolenou 
vzorkovací periodou z cRIO. Přesnost vzorkování je dána přesností hradlového pole (FPGA) 
ústředny cRIO, ve kterém je tato funkce realizována. Pořadí odesílání dat ze snímačů na 
sběrnici je dáno proměnnou na uvnitř snímače, která definuje pořadí, podle kterého se mají 
odesílat data. Toto pořadí se po startu měřicí aplikace v cRIO automaticky generuje 
v závislosti na ID připojených snímačů (Obrázek 2). 

Tímto je zajištěna synchronizace posílání dat ze snímačů a nehrozí kolize v odesílání dat 
ze snímačů. Měřicí zařízení může v závislosti na počtu připojených snímačů přizpůsobit 
vzorkovací frekvenci měření, aby při větším počtu snímačů a vysoké vzorkovací frekvenci 
všechny snímače stačily odeslat svá data za kratší čas, než je délka jedné vzorkovací periody. 
Na obrázku (Obrázek 2), je naznačena komunikace snímačů po sběrnici, jejich propojení i 
zakončení sběrnice na obou koncích odporem 120 Ω. Bez těchto odporů nemusí sběrnice 
pracovat správně.  
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Obrázek 2  Blokové zapojení s vyznačením synchronizace odesílání dat 

Z důvodu ověření míry synchronizace snímačů a jejího dalšího zlepšení bylo 8 snímačů 
připevněno šrouby na tuhou hliníkovou desku, která je umístěna na vibrátoru (Obrázek 2). 
Cílem je, aby všechny snímače byly buzeny stejnými vibracemi ve stejné fázi. Signál pro 
vibrátor byl generován signálovým analyzátorem Pulse a v několika případech i ručně 
(klepnutí do středu desky). 

Samotné snímače sbírají data nezávisle na sobě s konstantní vzorkovací frekvencí 250 Hz 
(je možné nastavit i 125 Hz) a po obdržení zprávy od měřicí ústředny cRIO pošlou postupně 
všechny snímače právě naměřená data. Tento způsob měření však často způsobuje to, že 
každý snímač přečte zrychlení v jiný čas a to z toho důvodu, že vzorkovací frekvence 
jednotlivých snímačů nejsou mezi sebou synchronizovány. Rozdíl v čase mezi jednotlivými 
snímači tak může být až délka jedné periody vzorkovací frekvence snímače.  

 
Obrázek 3  Umístění snímačů na společné desce na vibrátoru 



VŠB-TU Ostrava ATŘ-352 

 

Martin Juránek  Autoreferát 
 

12 

Jeden z prvních testů byl proveden klepnutím doprostřed desky se snímači. Odezva 
snímačů na buzení klepnutím je zaznamenána na obrázcích (Obrázek 4). 

Při menší frekvenci vzorkování nebo při menším přiblížení průběhu není vzájemné 
posunutí signálů v čase příliš patrné. Rozdíly se projeví až při značném zvětšení části 
záznamu. 

 

 
Obrázek 4  Odezva 8 snímačů umístěných na jedné desce na krátké klepnutí při 

frekvenci měření 250 Hz se zvýrazněnou oblastí s nejvýraznějším vzájemným posunem. 

Tento způsob měření je použitelný především pro pomalé jevy, vibrace o nízkých 
frekvencích do 100Hz. Při výskytu krátkých rázů dochází k nepatrnému vzájemnému 
posunutí naměřených signálů jednotlivých snímačů na časové ose a tím i k  rozdílu velikostí 
naměřených amplitud z jednotlivých snímačů. Tyto nepřesnosti je možné vidět například na 
obrázku (Obrázek 4).  

Jako další testovací signál pro kontrolu synchronizace mezi snímači byl použit 
harmonický signál o frekvenci 15 Hz. Pokud jsou signály vzájemně posunuté mělo by to 
být v časovém záznamu viditelné. Ve frekvenčním spektru se tyto jevy na měřitelném rozsahu 
(zhruba do 100 Hz) prakticky neprojevují a frekvence i amplitudy vibrací jsou změřeny 
správně. 

Ve spektru se však vyskytují mimo hlavního budicího signálu i další nevýrazné složky, 
které jsou výrazně menší než budicí signál. Při vzorkovací frekvenci 250 Hz jsou to složky, 
které jsou rovnoměrně rozložené okolo hlavní harmonické složky 15 Hz. Právě tyto složky 
mohou být způsobené nepřesností ve vzorkování a v synchronizaci mezi snímači.  
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Obrázek 5 Frekvenční spektrum osmi snímačů při buzení harmonickým signálem o 

frekvenci 15 Hz při vzorkovací frekvenci 250 Hz 

Výše popsané nežádoucí jevy způsobené špatnou synchronizací je možné výrazně omezit 
přesným restartem snímače při čtení každého vzorku, což by ale příliš snížilo vzorkovací 
frekvenci (přibližně na 100Hz).  

Další možností je restartovat všechny snímače alespoň před začátkem měření. Jejich 
případný posun by pak byl dán pouze nepřesností jejich vlastní vzorkovací frekvence. 
Výsledek takovéto synchronizace je možno vidět na obrázku (Obrázek 6) kde jsem pro 
srovnání použil Signal Analyser, nástroj FRF  (Frequency Response Function) – frekvenční 
odezva dvou synchronizovaných a dvou nesynchronizovaných snímačů. Na následujícím 
obrázku porovnávám fázi signálů ze synchronizovaných a nesynchronizovaných snímačů. Pro 
buzení jsem použil bílý šum. V ideálním případě by měla být fáze mezi dvěma signály nulová 
– žádné vzájemné posunutí signálů . 

Fáze snímačů před a po synchronizaci
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Obrázek 6  Fáze mezi dvěma signály před a po synchronizaci 

Ve skutečnosti mezi nesynchronizovanými signály často fáze stoupá či klesá, mezi 
synchronizovanými snímači je fáze správně okolo nuly. Jako budicí signál byl použit šum do 
100 Hz. Záznam byl vzorkován 200 Hz a trval 5 min.  

Díky synchronizaci připojených senzorů při startu měření se přesnost měření zvýšila.  
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6 Měření jízdního pohodlí na sedadle 
Vibrace působící na člověka za provozu vozidla prostřednictvím sedadla mohou být 

zdrojem sníženého jízdního pohodlí a mohou v závislosti na jejich intenzitě, frekvenci a délce 
působení zhoršit pozornost řidiče, způsobovat předčasnou únavu či dokonce různé nemoci 
především zad a končetin. Nemoci se často dostaví až po několika letech. Ergonomická 
sedadla se proto navrhují i s ohledem na minimalizaci těchto nežádoucích vibrací. Aby bylo 
možné srovnávat působení vibrací na člověka u různých typů sedadel, byly vytvořeny metody 
měření jízdního pohodlí. 

Měření jízdního pohodlí na sedadle automobilu je jedna z možností využití MEMS 
akcelerometrů. Tyto snímače jsou levné, mají dostatečný měřicí rozsah a vyhodnocovací 
zařízení může pracovat v bezobslužném režimu v reálném čase. Ve výše 
uvedeném provedení, které umožňuje připojení snímačů přes CAN sběrnici je možné snadno 
realizovat funkce jako je rychlé automatické nastavení offsetu přímo na měřicím místě. 
Výhodou jsou i miniaturní rozměry MEMS akcelerometrů a současné měření vibrací ve třech 
navzájem kolmých osách. 

Měřením jízdního pohodlí se zabývá několik norem, ve kterých je specifikováno za 
jakých podmínek by se takováto měření měla provádět. Jsou zde požadavky na měřicí 
zařízení, umístění snímačů, jejich úprava pro montáž na sedadlo i popis vyhodnocení 
naměřených dat.  

Všeobecné požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO 2631-1 – Vibrace a rázy-
Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Další důležité informace o měření vibrací 
na sedadle včetně popisu přípravku pro uchycení snímačů a jejich umístění je možné 
najít v normě ČSN EN 30326-1 – Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. 
Měřením vibrací se zabývají i další normy, například SAE J1013. V této práci je popsáno 
měření jízdního pohodlí pomoci digitálního tříosého MEMS akcelerometru, který komunikuje 
prostřednictvím  CAN s vyhodnocovací jednotkou. Jako měřicí zařízení je použit systém 
cRIO. [Odborná norma ČSN ISO 2631-1; Odborná norma ČSN EN 30326-1; Odborná norma 
SAE J1013; SMETANA 1998; BRÜEL&KJÆR C] 

6.1 Popis použitého snímače - MEMS akcelerometr, typ MMA7456 
Podle norem se k měření jízdního pohodlí používá snímač vibrací – akcelerometr, který 

by měl být schopen měřit zrychlení (RMS) od 0,1 m/s2 do 10 m/s2 na frekvencích od 0,1 až 
80 Hz. Rezonanční frekvence snímače by měla být větší než 300 Hz. Snímač musí bez 
poškození vydržet rázové zrychlení vyšší než 100 m/s2. Měření by mělo probíhat ve třech 
navzájem kolmých osách (nejlépe pomoci 3osého akcelerometru). Akcelerometr by měl být 
připevněn na tenkém disku o průměru 250 mm ± 5 mm. Primární požadavek na disk je 
vhodné připevnění akcelerometru. Disk se snímačem nesmí nepříznivě ovlivňovat komfort 
člověka ani nadměrně deformovat sedadlo.  

[Odborná norma ČSN ISO 2631-1; Odborná norma ČSN EN 30326-1; Odborná norma 
SAE J1013] 

6.2 Vlastní řešení polotuhého uchycení snímače 
Polotuhý disk zde byl vyroben podle normy ČSN ISO 2631-1 z pryže o tvrdosti 80 

jednotek podle Shorerova tvrdoměru (stupnice A). Aby mohlo být pro měření jízdního 
pohodlí použito výše uvedených MEMS akcelerometrů komunikujících prostřednictvím 
CAN sběrnice, bylo nutné zmenšit jeho rozměry na minimum, aby se vešel do polotuhého 
kotouče, jehož rozměry jsou dány normou. Konečné řešení snímače, kdy je v jedné krabičce 
integrován snímač i mikroprocesor je pro tuto úlohu nevhodné, protože krabička je vyšší, než 
je maximální normou povolená tloušťka polotuhého kotouče.  
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Obrázek 7 Rozdělení CAN senzoru pro použití měření jízdního pohodlí 

Z toho důvodu byl snímač rozdělen na malou část s čidlem a značně větší část 
s mikroprocesorem, které mezi sebou komunikují po krátkém kabelu přes SPI sběrnici. 
Část s mikroprocesorem je tedy umístěna v externí krabičce vně polotuhého kotouče. Je tak 
zachován přístup ke snímači prostřednictvím CAN sběrnice a možnost přidání tohoto snímače 
do sítě CAN senzorů. 

Uvnitř kotouče zůstaly pouze části snímače, které obstarávají měření zrychlení, jeho 
převod do digitální podoby a komunikaci pomoci SPI sběrnice. Na obrázku (Obrázek 8) je 
naznačeno rozdělení snímače a umístění jeho jednotlivých částí. Díky tomuto řešení je již 
možné tento snímač použít při zachování všech parametrů, které určuje norma. 

   

Otevřený kotouč Uzavřený kotouč Kotouč na sedadle 
Obrázek 8 Vlastní řešení polotuhého kotouče s MEMS akcelerometrem 

Snímač je přilepený na kotouči z nerezové oceli o průměru 75mm a tloušťce 1,5 mm. Ten 
výrazně zvyšuje tuhost polotuhého kotouče v jeho středu. Kotouč se snímačem je připevněn 
pomocí čtyř šroubů s metrickým závitem. Matice jsou zapuštěné uvnitř gumové části 
polotuhého kotouče. [Odborná norma ČSN ISO 2631-1; Odborná norma ČSN EN 30326-1; 
SAE J1013] 

6.3 Vyhodnocení jízdního pohodlí 
K vyhodnocování naměřených dat se při posuzování jízdního pohodlí 

používají 1/3 - oktávové spektra. U těchto spekter je na ose x frekvence a na 
ose y zrychlení v m.s-2 nebo v dB. Frekvenční osa je dále rozdělena na pásma, která na sebe 
navazují. V grafech jsou jednotlivá pásma reprezentována sloupci. Výška sloupce je dána 
výkonem signálu na daném pásmu (frekvenčním rozsahu). Střední frekvence nebo mezní 

frekvence sousedních pásem tvoří geometricko řadu jejíž kvocient je 3 2  (vzdálenost 
středních frekvencí dvou sousedních pásem). 
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6.4 Frekvenční vážení 
Frekvenční vážení udává, kolik bude na různých frekvencích změřené zrychlení tlumeno. 

Vážené 1/3-oktávové spektrum se pak může vyhodnotit podle povolených hodnot zrychlení  
na daných pásmech nebo srovnávat s jinými záznamy (úpravy na sedačce, jiná rychlost, různé 
povrchy). 

Křivky frekvenčního vážení
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Obrázek 9 Křivky frekvenčního vážení 

V grafu (Obrázek 9) jsou zobrazeny křivky frekvenčního vážení pro základní i přídavné 
vážení uvedené v normě ČSN ISO 2631-1. 
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Obrázek 10 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací pro 1/3 oktávová spektra 

Vyhodnocení naměřených vibrací se posuzuje podle maximální hladiny zrychlení, ta je 
stanovena nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro 
vertikální a horizontální směr zrychlení jsou různé maximální hladiny zrychlení (Obrázek 10). 
Tyto limitní hodnoty slouží pro hodnocení vážených 1/3-oktávových spekter.  

[Vláda ČR, 2006] 
V aplikaci je přípustná hodnota vibrací vypočítávána podle nastaveného času a přímo 

zobrazena v grafu 1/3-oktávového spektra, takže lze snadno, rychle a bez nutnosti další 
analýzy zjistit, splňuje-li dané sedadlo za daných podmínek limity povolených vibrací. 
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6.5 Absorbovaný výkon 
Zjištění průměrného absorbovaného výkonu je metoda pro posouzení jízdního pohodlí 

vyvinutá americkou armádou. Vychází z pružnosti lidského těla. V důsledku vibrací 
produkuje pružnost těla vratné síly, které souvisejí se změnou polohy. Tento proces 
pokračuje, dokud není energie odebrána nebo rozptýlena. 

Průměrný absorbovaný výkon je definován jako vzat mezi silou, která působí na poddajné 
těleso a rychlostí daného tělesa.  

Absorbovaný výkon se obecně vypočítá podle následujícího vztahu: 
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Z toho vyplývá, že pro jeho určení je nejlepší měřit přímo rychlost pohybu těla a sílu, 
kterou tělo působí na sedadlo. Je však možné tyto měřené veličiny nahradit změřeným 
zrychlením (integrace na rychlost) a přenosovou funkcí lidského těla. V tomto případě stačí 
pro zjištění absorbovaného výkonu použít jeden snímač zrychlení.  

Tato metoda zjištění je uvedena v normě SAE J1490 JAN87 a graficky znázorněna na 
následujícím obrázku (Obrázek 11). 

 Zrychlení FFT Vážení Průměrování 
 

Výkon 

 
Obrázek 11 Postup zjištění absorbovaného výkonu ze zrychlení podle SAE J1490 JAN87 

absorbovaný výkon se spočítá podle vztahu: 
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ai   zrychlení v i-tém frekvenčním pásmu 
ci  váhový koeficient v i-tém frekvenčním pásmu 
Přenosové funkce lidského těla byly změřeny v laboratořích americké armády pro tři 

směry pohybu: podélný – osa x, příčný – osa y a svislý – osa z. Měření byly prováděny na 
skupině vojáků, výsledkem jsou přenosové funkce průměrného člověka. 

Absorbovaný výkon se měří na frekvenčním rozsahu 1 až 80 Hz, přičemž okolo 4 Hz se 
nachází rezonanční frekvence lidského těla pro svislý směr pohybu. Při této frekvenci mohou 
být pro lidský organismus nebezpečné i vibrace o malých amplitudách. [Pradko,1966] 

V této práci tedy bylo využito stejných požadavků na snímače u obou metod 
vyhodnocování jízdního pohodlí (měření absorbovaného výkonu a vyhodnocení vážené 
funkce podle ČSN ISO 2631-1). Bylo tak možné začlenit tyto metody do jedné aplikace, která 
dokáže vibrace vyhodnocovat v reálném čase, a upravit ji i pro použití již naměřených dat.  

6.6 Popis sběru dat 
Pro měření vibrací je zde použito zařízení cRIO-9014 od firmy National Instrument. Toto 

zařízení bylo zvoleno pro svou robustnost, odolnost, nízkou spotřebu energie, malé rozměry, 
přesnost a variabilitu možností použití různých I/O modulů. Díky těmto vlastnostem je možné 
cRIO využívat pro měření za jízdy vozidla kdy na něj působí nepříznivé vlivy jako jsou 
vibrace, při nichž by například notebook se standardním pevným diskem nemohl pracovat. 
Může být ovládáno počítačem přímo, ale může také pracovat nezávisle na ostatních 
zařízeních. Pro komunikaci se snímačem byl použit CAN modul NI cRIO – 9853, Který je 
vybaven dvěma vysokorychlostními porty se standardními konektory DE9M (DB9).  
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Ovládání měřicí aplikace se provádí přes notebook připojený k cRIO prostřednictvím 
WiFi. Pro realizaci měření jízdního pohodlí zde stačí přes sběrnici CAN připojit alespoň jeden 
3osý akcelerometr typu MMA7456. Jednotlivé I/O moduly cRIO se zasouvají do 
programovatelného pouzdra, kde v FPGA běží aplikace, která vysokou frekvencí sbírá data 
z CAN a zpátky posílá různé příkazy. Hlavní část aplikace je vytvořená v realtimeové části 
cRIO, která se chová podobně jako PC, ale umožňuje realizaci úloh v reálném čase. Mezi 
oběma aplikacemi jsou vytvořeny 2 DMA FIFO fronty, které zabraňují ztrácení dat, které by 
jinak vznikaly při komunikaci mezi aplikacemi s různou rychlostí (na RT části rychlost 
jednotlivých paralelních smyček aplikace kolísá v závislosti na právě prováděné operaci). 
Všechny potřebné aplikace zde byly vytvořeny v programu LabView 2009. 

 Aplikaci v controlleru cRIO je možné spouštět a ovládat buď přímo z obslužného 
počítače, na kterém je nainstalováno LabView, nebo aplikaci nahrát do cRIO a umožnit ji 
automatický start po zapnutí tohoto zařízení. cRIO se tak stává nezávislé na PC. Aby pak bylo 
možné ovládat jednotlivé prvky aplikace, je možné vytvořit v controlleru webový server. 
V tomto případě se aplikace stává dostupnou (přes webový prohlížeč) pro kterýkoliv 
připojený počítač (i bez programu LabView). Je potřeba pouze zadat správnou adresu. Přístup 
lze také zabezpečit heslem. 

6.7 Měření a vyhodnocení jízdního pohodlí v reálném čase 
Aplikace byla navržena pro ovládání z notebooku a to výrazně ovlivnilo její konečnou 

podobu. Z důvodu snadného a přehledné ovládání a zobrazování požadovaných prvků bylo 
použito seskupení většiny prvků do bloků se záložkami (Obrázek 12). Měřicí aplikace je 
navržena tak, aby před spuštěním měření nebylo nutné nastavovat příliš mnoho parametrů. 
Je nutné pouze nastavit vzorkovací frekvenci, jinak bude použita již přednastavená frekvence. 
Po spuštění se automaticky provede načtení všech připojených snímačů (bylo již otestováno 
použití osmi snímačů současně), jejich vnitřní nastavení (frekvence vzorkování, rozsah,...).  

1 

2 

3 
4 

5 6 

7 

8 

9 

 
Obrázek 12 Aplikace pro měření vibrací s CAN senzory. 

1 Nastavení vzorkovací frekvence 6 Zastavení vykreslování grafů 
2 Počet vzorků pro zobrazení a analýzy 7 Záložky s dalšími funkcemi 
3 Vypnutí aplikace 8 Záložky s vyhodnocením pohodlí 
4 Čas probíhajícího měření 9 Časový průběh zrychlení  
5 ID snímače pro zobrazení a analýzu    
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Po spuštění aplikace je možné zobrazovat signály ze všech třech os zvoleného 
snímače a spustit analýzu 1/3-oktávového spektra pro vybraný snímač a osu.  

Mezi funkce, které jsou zde k dispozici patří: 
 Popis snímačů – informace, která je uložena v souboru s naměřenými daty 
 Kalibrace – aktivace nového výpočtu offsetu jednoho nebo více snímačů, kalibrace 
 Filtrace – možnost navržení a použití vlastního filtru pro měřená data 
 FFT – nastavení a spuštění frekvenční analýzy, výsledky se zobrazují v grafech 

časových průběhů v dolní části okna aplikace 
 Ukládání – nastavení délky měření, názvu souboru a aktivace ukládání dat 
 Pohodlí – nastavení a spuštění analýzy pohodlí na sedadle 
 Error – informace o případných výpadcích snímačů 

6.8 Vyhodnocení jízdního pohodlí z naměřených dat 
Pro vyhodnocení dat slouží aplikace Analyza_pohodli.exe. Aplikace pro analýzu dat může 

být používána i na počítači na kterém není nainstalováno Labview. Pro tento účel byl 
vytvořen balíček, po jehož nainstalování je možné tuto aplikaci spouštět na jakémkoliv 
počítači se systémem Windows. Analýza dat je zde téměř stejná jako v aplikaci pro měření 
s tím rozdílem, že v měřicí aplikaci se provádí průběžná analýza z předem definované části 
naměřených dat a v této aplikaci jsou vyhodnocována data z celého záznamu, popřípadě ze 
zvolené části záznamu. Jednotlivá pásma spektra jsou v aplikaci vážena různou váhovou 
funkcí (Obrázek 9) pro vertikální a horizontální směr působení vibrací. Váhové funkce byly 
získány z normy ČSN ISO 2631-1. V aplikaci je realizováno klasické vyhodnocení jízdního 
pohodlí s využitím funkce pro základní vážení a maximální povolené vibrace i vyhodnocení 
využívající přídavné vážení. To zohledňuje náhodné rázy. 
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Obrázek 13 Ukázka aplikace pro vyhodnocování měření 

1 Načtení zvolených dat 7 Vážené 1/3-oktávové spektrum 
2 Zastavení aplikace 8 Přídavné hodnocení vibrací 
3 Zobrazení dat v [m.s-2] nebo [dB] 
4 Výběr osy snímače 

9 

5 Čas, pro který se nastaví povolená 
úroveň vibrací 

 

Data z 1/3-oktávového spektra – vážené 
hodnoty vibrací v jednotlivých pásmech 

6 Zadání požadovaných dat    
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V následujícím grafu je porovnání pohodlí ve formě třetinooktávových spekter na tří 
různých sedadlech. Sedadla byla testována ve voze Tatra 815, který jel po vozovce Pavé 
rychlostí 25 km/h. Byly zde použity sedadla Move, Isri a Karosa. Měření na těchto sedadlech 
byly provedeny již dříve ve společnosti Tatra pomoci profesionálního měřicího systému – 
signálovým analyzátorem Pulse. V tomto případě je zde pouze zpracování naměřených dat. 
Testovací vozovka Pavé je jedním ze speciálních hrbolatých testovacích povrchů ve 
zkušebním areálu Tatra Kopřivnice. 

Na obrázku (Obrázek 14) jsou vážené spektra sedadel zobrazena spolu s hladinami 
povolených vibrací pro 480, 240, 120 a 60 minut. Tyto hladiny – limit maximálních vibrací 
určují hygienické normy ČŘ. 

Pohodlí na třech typech sedadel

0,01

0,1

1

10

0,1 1 10 100

Frekvence [Hz]

V
ib

ra
ce

 [
m

/s
^

2]

Move

Isri

Karosa

lim. 480min

lim. 240min

lim. 120min

lim. 60min

 
Obrázek 14 Posouzení sedadel z hlediska maximální povolené hladiny vibrací 

Základní hladina je nastavena na 480 minut, což odpovídá osmihodinové směně. Od této 
hodnoty se pak odvíjí ostatní hladiny pro jinou délku expozice. Tento přepočet je 
uveden v kapitole (6.4Frekvenční vážení). Z obrázku je vidět, že při jízdě po Pave vozovce 
jsou vibrace hygienickými normami povoleny na méně než 60 minut. Dále pak byl do 
aplikace zahrnut výpočet absorbovaného výkonu.  
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Obrázek 15 Porovnání absorbovaného výkonu na tří sedadlech ve svislém směru 

 

Vyhodnocení jízdního pohodlí
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Obrázek 16 Porovnání několika záznamů na jednom vozidle při různých rychlostech 

Další měření jízdního pohodlí (Obrázek 16) již bylo provedeno pomoci tříosého MEMS 
akcelerometru připojeného po CAN sběrnici. Pohodlí bylo testováno na vozidle Bugy 260, 
které jezdilo po nerovném povrchu mimo vozovku. Každou jízdu – Měření 1 až 5 prováděla 
jiná osoba a lišily se i rychlosti. Ty se pohybovaly od 20 do 35 km/h. Na obrázku je 
vidět, že maximální hladina vibrací není překročena při expozici menší než jedna hodina.   
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7 Měření kmitání rámu vozidla a náprav 
Měření kmitání vozidla a náprav je zde prováděno s cílem získání dat použitelných pro 

experimentální modální analýzu. Běžně se k tomuto účelu používají piezoelektrické 
siloměry a akcelerometry. V tomto případě byla použita síť tříosých MEMS akcelerometrů 
propojených pomocí sběrnice CAN. Tento systém je popisován a testován v předchozích 
kapitolách. 

Pro měření bylo použito až osmi snímačů, které byly rozmístěny na rámu zkoušeného 
terénního vozidla Buggy 260. Hlavní část rámu vozidla je vyrobena z trubek o tloušťce 32 a 
25 mm a je svařena dohromady. Snímače byly připevněny k hlavní nosné části rámu a to 
v přední, zadní části a uprostřed (Obrázek 17). Snímače jsou rozmístěny na obou stranách 
rámu naproti sobě. Data z takto rozmístěných snímačů by měla poskytnout  informace o 
namáhání rámu během jízdy, o celkové tuhosti rámu a vlastnostech celého systému. 
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Obrázek 17 Umístění snímačů a měřicího zařízení na vozidle Buggy 260 

7.1 Univerzální aplikace pro sběr a průběžnou analýzu signálů 
Hardware využitý pro sběr dat k modální analýze je shodný jako v kapitole o jízdním 

pohodlí, ale software bylo nutné přizpůsobit tak, aby bylo možné i bez omezení vzorkovací 
frekvence připojit více akcelerometrů současně. 

Po startu se automaticky načtou všechny snímače připojené na sběrnici CAN, provede se 
jejich inicializace, výpočet offsetu nebo jeho načtení a ID snímačů se zobrazí v seznamu 
snímačů odkud lze zaškrtnutím zvolit snímače, které mají být zobrazovány. 
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Obrázek 18 Časový průběh několika snímačů při buzení sinusovým signálem 

Na obrázku (Obrázek 18) je vidět signály z několika snímačů umístěných na společné 
desce na vibrátoru při buzení sinusovým signálem o frekvenci 20 Hz. 

Tato aplikace zpracovává a zobrazuje uživatelem zadaný počet vzorků – posledních n 
naměřených vzorků. Signály je možné i filtrovat.  

Signály ze snímačů je možné také ukládat nezávisle na předchozích funkcích. Ukládány 
jsou vždy data ze všech snímačů. Z důvodu menšího zatěžování měřicího zařízení se data 
ukládají nejprve binárně a po ukončení měření se na PC převádí do tabulkové formy do *.xls 
nebo *.txt. Ukládány jsou vždy dva soubory. Jeden obsahuje naměřená data a druhý 
informace o použitých snímačích, frekvenci měření a podobně.  

7.2 Aplikace pro zpracování dat z tříosých snímačů 
Zpracování naměřených dat je zpravidla časově náročnou operací, a to hlavně, když se 

vyhodnocují signály z více snímačů. V této práci bylo na jedno měření běžně použito 
šesti i osmi snímačů, u kterých každý poskytoval informace o zrychlení ve třech navzájem 
kolmých směrech pohybu. To znamená, že například 8 snímačů vyprodukuje 24 bloků 
dat, u kterých se často provádí stejná operace jako je například výběr vhodného úseku dat na 
časové ose, filtrace, nebo výpočty frekvenčních spekter. Přitom nesmí dojít k záměně snímačů 
nebo směrů pohybů. V některých případech je třeba také počítat s jinak orientovanými 
snímači - otočení snímače z důvodu snadnější montáže na testovaný objekt. Pro rychlé 
zobrazení naměřených dat je možné požít například Microsoft Excel, ale ten je omezen 
především maximálním počtem vzorků, které mohou být pro graf použity, což je problém již 
při 5 minutovém měření se vzorkovací frekvencí 250 Hz. Pro vyřešení těchto problémů a 
usnadnění práce s naměřenými daty byla vytvořena aplikace Analyzator_zaznamu určená pro 
soubory naměřené na síti tříosých CAN akcelerometrů.  
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Obrázek 19 Načtení, uložení a setřídění souborů. 

I když je tato aplikace je určena k práci s již setříděnými daty je možné po stisknutí 
tlačítka (3) spustit aplikaci pro setřídění dat a naměřená data snadno uspořádat. Pak už lze 
přejít k načtení dat (4). Po načtení dat se signály z jednotlivých snímačů budou zobrazovat 
v grafech v dolní části okna aplikace (2). 

Zobrazí se rovněž popisy jednotlivých snímačů (7). Aplikace umožňuje zobrazení signálů 
ze všech snímačů přes sebe. V jednom grafu jsou vždy signály reprezentující jeden směr 
zrychlení a jsou zde grafy pro všechny směry pohybu: 

• Podélný (dopředu / dozadu) 

• Příčný (doprava / doleva) 

• Svislý (nahoru / dolů) 

V těchto grafech je stejné barevné označení snímačů, takže pro ně stačí jedna společná 
legenda, která je zobrazena v pravé části aplikace (8).  

Je zde několik funkcí, jako je filtrace, dvojí integrace, frekvenční odezva, atd. Funkce 
jsou uspořádány do záložek a jejich činnost je indikována kontrolkami (6). Po stisku Uložit 

data se provedou všechny spuštěné funkce a data ze všech snímačů se uloží do zvoleného 
souboru (5). 

Je zde vyřešeno i otočení snímačů během měření-správné přiřazení názvu os 
k jednotlivým kanálům tak, aby směr a označení jednotlivých os odpovídalo jednotnému 
souřadnicovému systému. Všechny seznamy snímačů se aktualizují při načtení souboru, 
snímače jsou zde rozlišovány podle jejich ID. 

Během zpracování dat, především pak při převodu zrychlení na polohu je potřeba 
naměřený signál filtrovat. V této aplikaci jsou pro tento účel určeny dva nezávislé digitální 
filtry: 

• Filtr 1 – FIR 

• Filtr 2 – IIR 

Jedna ze základních informací o naměřeném signálu je jeho frekvenční spektrum. 
K tomuto účelu je zde funkce zahrnutá v záložce FFT. Pro průměování je pevně 
nastaveno 2/3 překrytí časových oken. V grafech je také možné přesně odměřovat 
frekvenci (čas) a amplitudu pomoci kurzoru.  
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Pro další analýzu – záložka FRF (Obrázek 20) je potřeba mít vybrány minimálně dva 
snímače. Jedná se o funkci frekvenční odezvy, kdy je jeden snímač považován za 
vstup a druhý za výstup. FRF obsahuje tři možné nastavení: 

• Amplituda 

• Fáze 

• Koherence 

Pro analýzu je možné součastně použít i více snímačů. Pak je snímač nastavený jako 
vstupní považován za referenční a je postupně počítána frekvenční odezva mezi tímto 
snímačem a ostatními snímači ve výběru. Funkce FRF se prováví vždy pouze v jedé ose 
působení vibrací a do výsledného souboru se neukládá. V případě, že je potřeba zkopírovat 
výsledek analýzy například do Excelu je zde zaškrtávací políčko 
Zobrazit výsledek FRF v textové podobě, po jehož zaškrtnutí bude místo grafického průběhu 
zobrazena tabulka s daty, kterou lze snadno zkopírovat. 

 
Obrázek 20 Funkce frekvenční odezvy 

Poslední záložka tohoto analyzátoru se nazývá Jízdní pohodlí. Zde je tlačítko pro spuštění 
aplikace na vyhodnocení jízdního pohodlí na sedadle.  

Tato aplikace byla vytvořena v prostředí LabView a zahrnuje všechny nástroje potřebné 
pro práci s daty naměřenými pomoci výše uvedené sítě CAN snímačů. Je možné ji spouštět 
pomoci programu LabView nebo nainstalovat na PC se systémem Windows XP nebo 
novějším a spouštět jako samostatný program. 



VŠB-TU Ostrava ATŘ-352 

 

Martin Juránek  Autoreferát 
 

26 

7.3 Animace časového průběhu měření 
Animace záznamu je vhodná pro lepší představu o procesech probíhajících během 

měření a zvláště, když je pro měření, jako v tomto případě, použito více snímačů. Animace 
průjezdu vozidla po testovací dráze byly vytvořeny v programu ME’scope Ves. Pro tento účel 
zde byl vytvořen zjednodušený model vozidla. Na něm je možné animovat módy kmitání 
nebo průběhy výchylek jednotlivých měřicích bodů v čase. Průběhy výchylek v čase byly 
získávány dvojí integrací naměřeného zrychlení. Zrychlení bylo měřeno v bodech 
naznačených na obrázku (Obrázek 21). Animací těchto bodů na 3D modelu vozidla lze získat 
lepší představu o vzájemné poloze všech připojených akcelerometrů v jednom časovém 
okamžiku. 

 
Obrázek 21 Zjednodušený 3D model vozidla pro animaci časových průběhů a módů 

kmitání 

Pro sběr dat byly použity výše uvedené digitální MEMS akcelerometry propojené přes 
CAN sběrnici. Díky tomu mohlo být současně použito více snímačů, nejčastěji bylo 
měřeno s šesti i osmi snímači na frekvenci do 250 Hz. 

Na rozdíl od animací vlastních tvarů kmitů, které byly animovány pouze ve svislém 
směru je zde použito všech dat z akcelerometrů – všechny 3 směry pohybu (x, y, z). 

Na následujících obrázcích je prezentován postup převodu naměřeného 
zrychlení na výchylku. V tomto případě jde o snímač (ID 5) umístěný na nápravě a snímač 
v jeho blízkosti, který je připevněn na rámu (ID 6). Je použita část záznamu, ve které vozidlo 
v nízké rychlosti postupně sjelo ze dvou asi deseti centimetrových schodů s nájezdem 
okolo 45°. 

 
Obrázek 22 Průběh zrychlení v čase 
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Aby bylo možné dvojí integraci získat z naměřeného zrychlení odpovídající změnu 
polohy byly použity dva filtry. První z nich odstraňuje frekvence nad 30 Hz, které zahrnují 
šum a vibrace od motoru, tím dojde k částečnému vyhlazení průběhu zrychlení. Další filtr byl 
nastaven pro tlumení frekvencí menších než 0,6 Hz. Touto úpravou je zajištěno odstranění 
stejnosměrné složky, která by zkreslovala průběh výchylky. Po filtrování je použita dvojí 
integrace, kterou je získána změna polohy v metrech. 

 
Obrázek 23 Průběh výchylky v čase – filtrované a dvakrát integrované zrychlení 

Tyto úpravy byly provedeny v aplikaci pro zpracování dat z tříosých snímačů 
(7.2Aplikace pro zpracování dat z tříosých snímačů). Po převedení záznamu a importování 
dat do programu ME’scopeVES zde byla vytvořena animace, kterou je možné uložit do 
formátu *.avi a přehrávat jako video soubor na běžných PC přehrávačích. 

8 Diagnostika podvozku a pérování na základě modálních 
vlastností karoserie vozidla a náprav. 
V této kapitole se zabývám diagnostikou ve smyslu zjišťování vlastností rámu a náprav. 

Za předpokladu, že se vlastní frekvence náprav i rámu nacházejí ve frekvenčním 
pásmu 0 až 100 Hz, je možné použít ke zjišťování těchto vlastností výše popisované tříosé 
MEMS akcelerometry. Jak již bylo otestováno, mohou tyto snímače pracovat společně na 
jedné sběrnici, která umožňuje jejich rozmístění na vhodných měřicích místech 
vozidla, v tomto případě rám a na nápravy. Testované vozidlo je buzeno přímo 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 při jízdě po povrchu, pro 
který bylo navrženo. Některé typy analýz je možné provádět již během měření a tak získat 
základní informace o chování vozidla nebo jeho součástí v reálném čase, většinu analýz je 
však potřeba provést až po ukončení měření, kdy je k dispozici již celý 
třeba i několikaminutový záznam.  

Jedna z důležitých analýz, která podává dostatečné informace o chování zkoumaného 
objektu je modální analýza. 

8.1 Diagnostika podvozku 
Tlumiče vytvářejí společně s pružinami a stabilizátory rozhraní mezi 

odpruženou a neodpruženou částí karoserie. Pružiny slouží k eliminování vlivu nerovností 
vozovky na vozidlo, tlumiče eliminují následné nežádoucí kmitání karoserie. Tímto tlumiče 
napomáhají k zlepšení bezpečnosti i jízdního pohodlí v automobilech. Jejich vlastnosti jsou 
jakýmsi kompromisem mezi jízdními vlastnostmi a komfortem jízdy. Tlumiče by měly zajistit 
stálý kontakt kola s vozovkou i při jízdě po nerovnostech, kolo nesmí při přejezdu nerovností 
odskakovat a mělo by na vozovku působit co největší silou. Součastně by neměly do kabiny 
přenášet vibrace a rázy při přejezdu nerovností. Existuje řada metod pro hodnocení tlumičů, 
jejich hlavní rozdělení je na demontážní, kdy je samotný tlumič testován na speciálních 
stavech, kde se měří síla, kterou tlumič působí v závislosti na rychlosti pohybu. Pro 
diagnostiku nedemontovaných tlumičů se nejprve začaly používat rezonanční testery, které 
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jsou vybaveny vibračními plošinami pro rozkmitání kola testovaného závěsu. Snímá se 
rozkmit plošiny během testu. Měření probíhá tak, že se tato plošina nejprve rozkmitá. Budicí 
kmitočet leží v nadkritické oblasti kmitání nápravy. Vlastní měření se provádí po odpojení 
zdroje kmitání, kdy klesá frekvence plošiny přes rezonanční oblast kmitání nápravy až na 
nulovou hodnotu. Ze záznamu se zjistí maximální velikost amplitudy kmitání nápravy 
v rezonanční oblasti, ta je pak měřítkem účinnosti tlumiče. Zkušební stavy pro bezdemontážní 
kontrolu tlumičů vychází z toho, že v rezonanční oblasti kmitání nápravy nedochází ke 
kmitání odpružené části vozidla. [Růžička, 2001] 

Další skupinu zařízení pro zkoušení tlumičů tvoří bezdemontážní testery používané 
například v servisech. V tomto případě se však netestuje pouze tlumič, ale celé zavěšení. Jsou 
používány tři typy bezdemontážních systémů pro testování tlumičů a to rezonanční 
amplitudový, rezonanční adhezní a pulzní dokmitový. Tyto metody však mají své omezení. 
Běžná metoda impulsní dokmitová nemůže být použita pro všechna vozidla například 
motocykly nebo nákladní vozidla. Proto byla například na FSI VUT v Brně testovaná 
podobná metoda - Přejezdový test. Při této metodě se sleduje dokmitání kola při projetí přes 
definovanou překážku. Zde je pohyb kola vůči karoserii měřen snímačem zdvihu a 
akcelerometrem. 

V této práci byly zjišťovány vlastnosti zavěšení z informací z akcelerometrů na 
nápravě a rámu a po integrování zrychlení byly vytvořeny animace průjezdů po testovací 
dráze, přes příčnou překážku i animace dokmitu po spuštění přední části vozidla. 
Informace z těchto snímačů byly využity i pro zjištění frekvenčních spekter odezvy mezi 
kolem a rámem. 

8.2 Modální analýza 
Modální analýza je obor dynamiky, který k popisu kmitavých vlastností a kmitavého 

chování konstrukcí užívá možnosti rozkladu složitého kmitavého procesu na dílčí, modální 
(vidové, vlastní) příspěvky. Každý příspěvek je charakterizován modální 
frekvencí a modálním tvarem kmitu.  

Modální analýzu lze provádět pomoci matematického modelování nebo experimentálně. 
Matematické modelování – Nahrazení soustavy vzájemně vázaných diferenciálních 

rovnic popisujících kmitavé chování zkoumané konstrukce soustavou nezávislých, izolovaně 
řešitelných diferenciálních rovnic pomocí modální transformace. 

Experimentálně – Odměřuje se odezva konstrukcí při jejich řízeném buzení ve zvolené 
síti bodů na povrchu konstrukce. Z vyhodnocených frekvenčních přenosů mezi jednotlivými 
dvojicemi bodů se určují modální frekvence a modální tvary kmitů. Modální analýza má 
velký význam v oblasti diagnostiky, protože díky ní je možné získat úplný dynamický popis 
mechanické soustavy nebo konstrukce. Většina problémů spojených s nadměrným hlukem či 
mechanickým chvěním je v praxi způsobená vlastnostmi samotného systému, které se 
nazývají modálními. Tyto vlastnosti se vypočítávají a vyhodnocují v rámci zkoušek modální 
analýzy.  

Výsledné parametry modální analýzy: 
 Vlastní frekvence soustavy 

 Vlastní tvary kmitů 

 Vlastní tlumení tvarů kmitů 

Pomocí výsledných vlastních frekvencí, je možné určit nebezpečné provozní 
stavy, ve kterých se dané zařízení nesmí provozovat, aby nedošlo ke shodě vlastních 
frekvencí s frekvencemi budicích sil, která by vedla k rezonanci systému a tedy k nadměrným 
amplitudám kmitání. Provoz zařízení v oblasti rezonancí několikanásobně snižuje životnost, 
spolehlivost a někdy může zařízení i poškodit. Díky výsledným vlastním tvarům kmitů 
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zkoumaného systému je možno určit místa maximálních výchylek buzené 
soustavy a v závislosti na nich navrhnout konstrukční úpravy vedoucí k jejich snížení. 
Výsledné parametry modálních zkoušek lze využít při vibrodiagnostice pro odhalení příčin 
určitých problémů. [MILÁČEK 1990; Dvořák 2009; Bilošová, 2009; Musa, 2009] 

8.3 Modální analýza 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 čím 
vyšší kmitočet 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 skutečném vozidle za běžných provozních podmínek. Na rozdíl od běžných 
testů prováděných vibračním budičem je zde modální analýza provedena pro buzení 
vozovkou během jízdy. 

To přináší jisté výhody i nevýhody. Výhodou je, že měřením modálních 
vlastností v provozním stavu je možné lépe stanovit modální parametry v oblasti použití pro 
kterou je vozidlo určeno, nevýhodou jsou pak vliv okolí na snímače a chyby měření.  

Měření v provozním stavu také ovlivňují i ostatní součásti celého systému a jejich 
případné poruchy. Pro experimentální modální analýzu je vhodné použít software, který tuto 
práci značně zjednoduší. Existuje řada softwarů, které jsou pro tento účel určeny, v tomto 
případě byl zvolen program ME’scopeVES od společnosti Vibrant Technology. 
Tento profesionální software umožňuje analýzu vibrací, díky níž je možné odhalovat různé 
konstrukční problémy zkoumaného objektu a jeho vlastnosti. Je zde možné vytvořit 
zjednodušený 3D model testovaného objektu, v tomto případě rámu vozidla, a animovat 
pohyby kmitání, které se vyskytly v průběhu měření. 

Pro lepší představu o procesech probíhajících během jízdy tohoto vozidla, byl vytvořen 
zjednodušený 3D model celého rámu Buggy 260 (Obrázek 24). Na tomto modelu je možné si 
přehrát nejen zesílené změny polohy v čase, a to v jedné až tří osách směru pohybu ale i 
animovat jednotlivé módy kmitání rámu.  

  
Buggy 260 3D model 

Obrázek 24 Zjednodušený 3D model Buggy 260 

K animaci průjezdu vozidla po zkušební dráze byly použity signály z akcelerometrů 
(zrychlení v čase), které byly dvojí integrací převedeny na změnu polohy v čase. 
Pro tuto i mnohé další úpravy a zpracování signálů byl použit program Signal Analyser, který 
umožňuje například i výpočet frekvenční odezvy a ukládání souborů do formátu 
podporovaném programem ME’scope. Později byla pro většinu analýz vytvořena a použita 
vlastní aplikace pro zpracování dat z tříosých snímačů (kapitola 7.2). Práce s daty se tak 
značně zjednodušila a zrychlila.  
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Na následujícím obrázku je znázorněno frekvenční spektrum v ose z naměřené během 
jízdy. Nejvýraznější špičky se zde zpravidla nacházejí ve stejných frekvenčních pásmech 
všech třech směrů pohybu. Nejvyšší amplitudu mají signály z kol ve svislém směru. Všechny 
výraznější frekvenční pásma byly později zjištěny i experimentální modální analýzou jako 
vlastní frekvence zkoušeného objektu.  

Srovnání frekvenčních spektrer v ose Z
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Obrázek 25 Frekvenční spektra snímačů v ose z (zrychlení ve vertikálním směru) 

Podle očekávání byly nejvyšší amplitudy zrychlení zaznamenány ve svislém směru 
snímači na kolech a stejně jako v ostatních směrech pohybu lze ve spektru rozeznat frekvence 
se zvýšenou amplitudou vibrací. 

Frekvenční odezva mezi kolem a rámem
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Obrázek 26 Frekvenční odezva přední nápravy během jízdy a při spuštění z 5 cm 

Z funkce frekvenční odezvy (FRF) byly v programu ME’scope zjišťovány vlastní tvary 
kmitů a vlastní frekvence. Frekvenční odezvová funkce představuje poměr mezi 
výstupem a vstupem do systému. Jako vstupní kanál byl zvolen jeden snímač (ID2, pozice 1), 
ostatní snímače byly považovány za výstupní. Na základě takto získaných dat byly určeny 
vlastní tvary kmitů a vlastní frekvence (Tabulka 1). Bylo provedeno i několik dalších výpočtů 
vlastních frekvencí a tvarů kmitů z jiných přenosů, kdy byl za vstup do systému považován 
jiný snímač avšak s podobným výsledkem. Výpočty modálních vlastností byly prováděny ve 
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svislém směru (ose z). V této ose je nejvíce patrné buzení způsobené přejezdem nerovností na 
testovací dráze. První dva módy představují pružnost podvozku a k deformacím rámu zde 
téměř nedochází. Na třetím a čtvrtém módu se již projevuje deformace přední části rámu. 
Frekvence tohoto módu byla ve výsledcích modální analýzy zvýrazněna, jde o vlastní 
frekvenci 16,6 Hz. Na tomto rámu jde o nejnižší zjištěnou frekvenci, u které vlastní tvar kmitu 
představuje kroucení rámu (Obrázek 27). Tato frekvence také odpovídá frekvenci přední 
nápravy. Další krutový tvar kmitu je na vlastní frekvenci 26,6 Hz. 

Tabulka 1 Vlastní frekvence 

Mód Frekvence [Hz]  
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 

 
Na následujícím 3D nákresu vozidla je znázorněn vlastní tvar kmitu při 

frekvenci 16,6 Hz. 

 
Obrázek 27 Animace 3. módu kmitání na frekvenci 16,6 Hz – první krutový mód 
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Pro zjištění vlastností přední nápravy byl proveden test, kdy byla přední část vozidla 
zdvižena tak, že byla kola asi 5 cm nad vozovkou a byl měřen průběh po spuštění vozidla 
dolů. Průběh zrychlení při tomto testu je na obrázku (Obrázek 27). 

Průběh zrychlení v čase při puštění vozidla
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Obrázek 28 Průběh zrychlení v čase při spuštění přední části vozidla z výšky 5 cm. 

V těchto grafech jsou průběhy ze snímačů na kolech a na rámu vozidla v blízkosti 
uchycení tlumičů. 

Změna polohy v čase při puštění vozidla
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Obrázek 29 Průběh polohy v čase při spuštění přední části vozidla z výšky 5 cm. 

Lze předpokládat, že tento typ buzení by měl poskytnout alespoň základní 
informace o dynamickém chování zavěšení.  



VŠB-TU Ostrava ATŘ-352 

 

Martin Juránek  Autoreferát 
 

33 

Frekvenční spektra při puštění vozidla
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Obrázek 30 Porovnání frekvenčních spekter v ose z při spuštění přední části 

vozidla z 5 cm. 

Frekvenční spektrum tohoto testu je na obrázku (Obrázek 30). V něm mají nejvyšší 
amplitudu snímače na kolech (5 a B) a to okolo 16,6 Hz. Druhá výraznější špička je na 
frekvenci okolo 5 Hz. Zde amplituda snímače na levém kole odpovídá amplitudě 
snímače v levé části rámu. Toto platí i pro pravou stranu a frekvence nižší než 5 Hz. 
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9 Závěr 
Jedním z hlavních výsledků disertační práce je originální řešení systému sběru 

dat z vibrací vozidla s přenosem po sběrnici CAN, na kterou je napojen univerzální 
vyhodnocovací systém NI cRIO s vyhodnocením naměřených signálů standardizovanými 
postupy. Frekvenční pásmo vibrací je omezeno 120 Hz, což vyhovuje normám pro hodnocení 
jízdního pohodlí na sedadle a také ověřování modálních vlastností rámu nebo samonosné 
karoserie vozidla. Všechny zde vytvořené programy pro zpracování signálů jsou také 
výsledkem disertační práce a vznikly v prostředí LabView. Výhodou řešení je to, že rozbor 
dynamických vlastností podvozku je možno uskutečnit na širším vzorku vozidel 
nebo i v sériové výrobě. 

V rámci disertační práce byla provedena řada srovnávacích testů snímačů zrychlení. 
Měření jsem prováděl především pomoci PC a měřicího zařízení NI cRIO. Nejprve jsem 
pracoval s MEMS akcelerometry, které se k počítači připojovaly přes USB. Jsou produktem 
firmy Phidget, která k nim poskytuje ovladače, návod na obsluhu i základní aplikaci pro jejich 
otestování. Tato aplikace však byla nedostatečná pro potřeby testovacích měření, proto 
jsem v prostředí LabView vytvořil vlastní aplikaci, která již umožňovala s měřenými daty 
lépe pracovat. Zařízení cRIO a LabView jsem využíval i pro práci s dalším 
snímačem - MMA7456, který také patří mezi MEMS. Tento snímač je produktem firmy 
Freescale a připojení k měřicímu zařízení bylo provedeno přes SPI rozhraní. Tento snímač byl 
také testován na vibrační desce spolu s přesnějšími snímači Brüel&Kjær 4574 a 4507B. Bylo 
zjištěno, že i přes 30krát vyšší šum za klidu tento snímač dokáže na požadovaném rozsahu 
(frekvencí a zrychlení) poskytovat dostatečně přesné výsledky. Pro jeho zprovoznění na real-
time zařízení cRIO však bylo potřeba vytvořit nástroje pro čtení a zápis do registrů snímače. 
Byl zde i upraven a realizován algoritmus pro nastavení offsetu snímače, tyto poznatky byly 
dále využity k úpravě tohoto snímače pro připojení ke sběrnici CAN. Pro realizaci sítě 
snímačů propojených přes CAN sběrnici však bylo potřeba pro řídicí jednotku cRIO vytvořit 
novou aplikaci, která automaticky provádí rozpoznání připojených snímačů i jejich 
automatického nastavení (včetně výpočtu a nastavení offsetu v závislosti na aktuální poloze). 
Bylo také nutné vytvořit a realizovat takový algoritmus ukládání dat, který by zajistil 
přehlednost naměřených dat i v případě připojení více snímačů. Byly vytvořeny dvě verze 
aplikace, které tyto funkce umožňují (Pohodli_CAN a CAN_rychle). První z nich je určena 
pro měření a vyhodnocování jízdního pohodlí na sedadle. Předpokládá se, že bude používána 
pro měření s menším počtem snímačů, pak je možné naplno využívat její nástroje pro 
vyhodnocování jízdního pohodlí v reálném čase. Druhá varianta (Can_rychle) je univerzální 
nástroj vhodný pro měření s více CAN snímači. Nejčastěji bylo testováno zapojení osmi 
tříosých akcelerometrů. Tato aplikace také obsahuje základní funkce pro frekvenční analýzu 
signálů jako je FFT nebo FRF a grafy z jednotlivých snímačů mohou být porovnávány i 
v reálném čase. 

Pro důkladnější analýzu a usnadnění práce s velkým množstvím naměřených dat byla 
vytvořena aplikace pro PC (Kapitola 7.2 Aplikace pro zpracování dat z tříosých snímačů). 
Zde je již k dispozici řada nástrojů pro analýzu naměřených dat jako je FFT, FRF, 
integrace a filtrace. Výhodou je, že vybranou analýzu je možné použít na všechny naměřené 
signály součastně. Přehlednost je zde zajištěna jednoznačnou automatickou identifikací 
snímačů podle jejich ID. Obsahuje také nástroje pro vyhodnocení jízdního pohodlí po 
ukončení měření. 

Další hlavní výsledek se týká vytvoření systému pro hodnocení modálních vlastností 
rámu na základě buzení neodstrojené struktury jízdou po nerovné vozovce.  

V další části disertační práce jsou síť senzorů s CAN sběrnicí a zařízením cRIO využity 
pro měření vibrací na rámu experimentálního vozidla Buggy 260. Vibrace byly měřeny 
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během jízdy experimentálního vozidla po testovací dráze. Takto získané data byly použity pro 
diagnostiku modálních vlastností podvozku a rámu. Modální analýza byla 
prováděna v programu ME’scopeVES, kde bylo vytvořeno několik verzí zjednodušeného 
modelu testovaného vozidla jak v 2D, tak i v 3D provedení. Na přesnějším 3D modelu pak 
byly animovány pohyby náprav a i deformace rámu vozidla. Byly nalezeny vlastní 
frekvence a jejich módy kmitání. Následně pak tyto módy byly animovány na 2D i 3D 
modelu rámu. Měření bylo porovnáno s profesionálním měřicím systémem Brüel&Kjær, 
který byl tvořen signálovým analyzátorem LabShop Pulse a čtyřmi analogovými jednoosými 
piezorezistivními akcelerometry. Oběma způsoby byly zjištěny vlastní frekvence na stejných 
frekvenčních pásmech. V absolutní hodnotě se rozdíl mezi vlastními frekvencemi pohybuje 
od 0,05Hz až do 4,9 Hz, přičemž do frekvence 50 Hz je rozdíl menší něž 0,4 Hz. 

Modální analýza rámu vozidla z dat získaných buzením jízdou po nerovné vozovce je 
užitečná pro zhodnocení tuhosti rámu. Měření v sobě integruje rozbor vlastností snímačů, 
měřicího řetězce a vytvoření vyhodnocovacího zařízení na bázi cRIO od NI. 
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Anotace 

JURÁNEK, M. Měření na vozidlech a jejich diagnostika v reálném čase. Ostrava: katedra 
automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 
126 s. Disertační práce, vedoucí: Tůma, Jiří. 

Disertační práce je zaměřena na ověření možností využití moderních snímačů zrychlení 
MEMS pro měření na vozidlech a pro diagnostiku v reálném čase. V práci je 
popsáno a otestováno několik typů snímačů zrychlení, přičemž největší část práce je věnována 
digitálním MEMS senzorům komunikujícím po CAN sběrnici. Důležitou součástí měřicího 
řetězce je zde měřicí a vyhodnocovací zařízení NI cRIO, pro které byly všechny potřebné 
aplikace vytvořeny v rámci disertační práce v prostředí LabView. V dalších částech práce je 
pak tento měřicí systém použit pro měření jízdního pohodlí a pro ověřování modálních 
vlastností rámu vozidla. V obou případech byly k analýzám použita data získaná během jízdy 
po nerovné testovací dráze. Výsledkem práce je tak originální řešení systému sběru 
dat z vibrací vozidla s přenosem po sběrnici CAN, na kterou je napojen univerzální 
měřicí a vyhodnocovací systém NI cRIO s vyhodnocením naměřených signálů 
standardizovanými postupy. 

Annotation 

JURÁNEK, M. Measurements on vehicles and their diagnostics in real time. Ostrava: 
institute automation engineering and control, Faculty Mechanical VŠB-Technical 
university of Ostrava, 2013, 126 s. Thesis, leader: Tůma, Jiří. 

The dissertation thesis deals with the use of modern acceleration sensors of the MEMS 
type for measuring the modal parameter of a vehicle structure and ride comfort in real-time. 
In this work some types of accelerometers are described and tested. The main part of the 
thesis is focused at the MEMS sensors with the digital output, which communicate by the 
CAN bus with the real-time controller of the NI origin. The cRIO unit collects and processes 
data. The necessary software for this device was also created in the LabView environment. As 
the final part of the thesis the results of experiments in the field of ride comfort and modal 
analysis of vehicle frame are described. In both cases the data records during on and off road 
operation were used for analyzing. The main result of the thesis is an original data acquisition 
system from vehicle vibrations with communication by the CAN bus. The system uses a 
universal measurement and evaluation equipment that evaluates signals using standardized 
ways. 
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