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1. Anotace 

Práce se zabývá problematikou nedestruktivní technické diagnostiky pevných těles zaměřené na 

krystalizátory zařízení plynulého odlévání oceli.  

Řešení je rozděleno na dvě části.  První část je věnována návrhu a realizaci nedestruktivní technické 

diagnostiky laboratorního modelu krystalizátoru s cílem identifikace vlastností systému. Výsledkem této 

první části práce je návrh metody pro identifikaci stavu modelu krystalizátoru s vyuţitím frekvenčního 

spektra, jako nositele relevantních informací o probíhajících změnách v objektu a umělých neuronových 

sítí pro jeho zpracování. 

V druhé části bude laboratorní metoda modifikována pro aplikaci do provozních podmínek a je proveden 

rozbor reálných měření na krystalizátoru v provozních podmínkách. 

Získané poznatky jsou vloţeny do návrhu systému pro podporu řízení ţivotnosti krystalizátorů zařízení 

plynulého odlévání oceli. 

 

2. Annotation 

This thesis deal with problems regarding to non destructive technical diagnostics of solid objects, focused 

on crystallizers of continuous casting devices. 

Solution is divided into two parts. The first part is intended to design and realization of non destructive 

technical diagnostics of laboratory model of crystallizer to identify its characteristics. As a result of this 

first part is proposition of method for identification of the state of crystallizer’s model with usage of 

power spectrum density which is carrying relevant information about ongoing changes in the object and 

artificial neural network for its processing.  

In the second part will be the laboratory method modified for application into operational conditions and 

analysis of real measurements on crystallizer in operational conditions were made.  

Obtained knowledge is inserted into the proposition of system intended to support control of service life 

of crystallizers in continuous steel casting devices. 

 

 

3. Cíle práce 

Cílem této disertační práce by měl být systematický přístup k vyuţití nedestruktivní technické 

diagnostiky krystalizátorů pro podporu řízení ţivotnosti, spočívající v analýze současných 

nedestruktivních diagnostických metod, návrhu a realizaci diagnostického zařízení na principu rozboru 

vibračních spekter a posouzení významu dosaţených výsledků, z hlediska stanovení aktuálního stavu 

krystalizátoru a podpory operativního řízení a plánování údrţby. Dílčí cíle řešení dizertační práce lze 

shrnout do následujících bodů. 



 Nedestruktivní diagnostika z pohledu jiných řešitelských týmů. 

 Návrh a realizace měřícího řetězce pro sledování chování modelu krystalizátoru. 

 Realizace algoritmu pro rozpoznávání dynamických stavů na modelu krystalizátoru s vyuţitím 

prvků umělé inteligence. 

 Měření a vyhodnocování experimentálních dat získaných na laboratorním modelu krystalizátoru 

 Zhodnocení a porovnání dosaţených výsledků. 

 Modifikace laboratorní metody na provozní podmínky a realizace měřící metody pro měření 

vibrací krystalizátoru provozních podmínkách. 

 Provedení prvotních měření, zpracování a úprava naměřených experimentálních dat získaných 

v provozních podmínkách s cílem identifikace stavu krystalizátoru. 

 Návrh začlenění navrţené metody nedestruktivní diagnostiky krystalizátoru do systému pro 

podporu řízení ţivotnosti krystalizátorů zařízení plynulého odlévání oceli. 

4. Teoretický úvod 

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

provozu. Proto je klíčové vţdy znát aktuální stav objektu, popř. stav jeho důleţitých komponent. Mnohdy 

není moţné zjistit aktuální parametry daného zařízení, protoţe odstávka by byla neekonomická (například 

zařízení plynulého odlévání oceli, vysokotlaké plynové potrubí, nebo jen obyčejný motor, který by bylo 

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

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

pozastavit jeho činnost. Dobře provedená technická diagnostika sniţuje riziko vzniku havárie a zvyšuje 

bezpečnost provozu zařízení. Základním úkolem diagnostiky je stanovení diagnózy o stavu sledovaného 

objektu. V těchto místech je snaha umístit snímač fyzikální veličiny, který by charakterizoval poruchu 

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

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

povrchových trhlin na principu magnetických polí jsou velice sloţité a nákladné a navíc vyţadují 

specifické nastavení pro kaţdý typ zařízení. A zvláště trhliny jsou pro většinu objektů kritické a jejich 

včasné odhalení bývá klíčové, jak pro bezpečnost provozu tak i ekonomiku oprav. Proto jsou 

nedestruktivní moţnosti diagnostiky velice rychle se rozvíjející obor.  

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

Proto je nutná znalost aktuálního stavu daného zařízení nebo jeho součástí. Touto problematikou se 

zabývá obor, zvaný technická diagnostika. Diagnostika stavu objektu je velice důleţitá. Diagnostikou 

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

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

zařízení. Tyto informace pomohou lépe naplánovat výměny částí popř. předejít krizovým, nebo 

havarijním situacím, které jsou vţdy neţádoucí. Technickou diagnostiku objektů dělíme na destruktivní a 

nedestruktivní. V mnoha případech si destruktivní diagnostiku nemůţeme dovolit (odebrání vzorků 

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



diagnostiky analýzou vibračních spekter. Snímáním vibrací daného objektu a jejich vyhodnocením 

můţeme být upozorněni na vznikající vnitřní vadu nebo změnu stavu objektu. 

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

Spolehlivost je jedním z nejdůleţitějších provozních znaků (charakteristik) mnoha výrobků. Zabezpečení 

spolehlivosti se zabývá bezporuchovostí a udrţovatelností výrobku a rovněţ i zajištěností údrţby 

prováděné zákazníkem (a/nebo dodavatelem). Jedná se o odpovědnost, kterou musí sdílet jak dodavatel, 

tak i zákazník. Nedostatek zdrojů, bezpečnostní a ekologické problémy, vzestup sloţitosti výrobků spolu 

se zvyšujícím se podílem nákladů na ţivotní cyklus výrobků rovněţ zdůrazňují potřebu zabezpečování 

spolehlivosti i jejích prvků. Zkušenosti prokazují, ţe náklady na údrţbu mohou značně převýšit původní 

pořizovací náklady.  

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

dobrém a provozuschopném stavu při vynakládání optimálních (ne minimálních) nákladů, coţ by mělo v 

praxi vést výrobní management k zájmu o efektivní reprodukci výrobní základny — údrţbu a obnovu 

výrobního zařízení. Tento základní pohled znamená transformaci konvenčně pojaté údrţby do nových 

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

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

procesům kaţdé výroby, ale je procesem velmi rozporným. Na jedné straně spotřebovává finanční 

prostředky, pracovní sílu a techniku, sniţuje časový fond apod. a na druhé straně odstraňuje následky 

opotřebení, tzn., prodluţuje ţivotnost, zvyšuje spolehlivost, bezpečnost apod. Přináší tedy nesporný 

uţitek. Mezi těmito dvěma základními aspekty údrţby je pak nutno hledat optimální proporce, neboť 

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

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

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

souběţným vývojem výrobních prostředků a předmětů údrţbou. Údrţba musí adekvátně odráţet změny 

prostředí nasazení, údrţba musí zahrnout všechny zaměstnance od top managementu aţ po úroveň 

provozních pracovníků. Systémový přístup pak obsahuje nejen nástroje činnosti, ale také formy 

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

existovat věčně, nikdy neztratí své opodstatnění při jakékoliv úrovni provozuschopnosti, pouze přijme v 

daných podmínkách novou, odpovídající úlohu. Nezastupitelnost údrţby v poslední době narůstá ještě 

vlivem ekonomických tlaků, vzhledem ke sniţování nákladovosti výroby. [1] 

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

krystalizátoru a budou se ověřovat předpokládané vlastnosti chování systému na specifický podnět. Její 

úvodní část bude věnována vysvětlení základních pojmů a principů. Cílem této první části práce bude říci, 

zda je frekvenční spektrum nositelem relevantních informací o probíhajících změnách v objektu - 

krystalizátoru. Vyhodnocení výsledků bude zpracovávat neuronová síť vytvořená programem fy Statsoft 

– STATISTICA.  

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

krystalizátoru budou postupně aplikovány na naměřená data. Cílem etapy bude říci, zda je v reálném 



spektru obsaţena informace, vztahující se k aktuálnímu stavu krystalizátoru. Tato část nebude řešena 

neuronovými sítěmi, ale pomocí matematicko-statistických metod se zaměřením na stanovení korelací 

vzhledem k časovému průběhu daného děje. 

5. Krystalizátory 

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

slouţí jako kokila. Schéma zařízení je na obrázku 1. V krystalizátoru utuhne povrchová vrstva oceli. Na 

výstupu z krystalizátoru je teplota povrchu předlitku kolem 1 200 °C a jádro předlitku je ještě tekuté. Dále 

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

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

sekundárního ochlazování musí být předlitek ztuhlý po celém průřezu, a teprve potom se rozřezává na 

kusy o poţadované délce. Řezání se obyčejně provádí kyslíko-acetylenovým řezacím hořákem a jen u 

tenčích předlitků nůţkami. Hořák se během řezání pohybuje synchronizovaně zároveň s předlitkem a po 

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

dalšího zpracování. 

Jak jiţ bylo řečeno, práce je zaměřena na krystalizátory zařízení plynulého odlévání oceli z důvodů, ţe 

krystalizátory patří mezi nejdůleţitější části zařízení na plynulé odlévání oceli, protoţe výrazně ovlivňují 

kvalitu vyráběných plynule litých předlitků a rovněţ technologické parametry odlévání se podílejí na 

produktivitě daného procesu. Dalším důvodem je v současné době neexistence vhodné diagnostické 

nedestruktivní metody pro stanovení jeho aktuálního stavu.  

6. Nedestruktivní metoda identifikace stavu modelu 

krystalizátoru 

První fáze řešení uţití analýzy vibračních spekter pro podporu řízení probíhala v laboratorních 

podmínkách VŠB-TUO na modelu krystalizátoru s uţitím stimulační diagnostiky.  

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

tloušťky 20mm, který byl na protilehlých stranách sešroubován celkem 12-ti šrouby. Na protilehlých 

stranách byl umístěn úderník a snímač vibrací – akcelerometr (obr. 1). Analogová data jsou digitalizována 

speciální kartou fy National Instruments NI PCI 6221 a dále postoupena programu MatLab za účelem 

dalšího zpracování. 

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

která byla reprezentována pozicí uvolněného šroubu, tzn., zda je moţné na základě rozboru vibračního 

spektra jednoznačně určit stav diagnostikovaného systému. Vize byla taková, ţe se uloţí odezva systému 

na impuls a ta se dále vyhodnotí. Pokud by se potvrdilo, ţe je moţné takto diagnostikovat pevné objekty, 

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

v provozu. 



Obr. 1  Schéma měřícího a vyhodnocovacího řetězce 

7. Princip metody 

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

magnetickým polem. Tento impuls má do ideální podoby daleko, ale pro tyto účely dostačuje (obr. 2). 

Jednotlivé pulsy jsou řízeny PLC Siemens, které generuje sérii impulsů s periodou 2s. K základním 

nevýhodám patří neţádoucí odskok (obr. 4) a relativně nestejný průběh jednotlivých úderů (pouze při 

srovnání amplitudových obálek).  

Z důvodu eliminování těchto vad se provádí několik měření za sebou. Z devíti měření jsou si alespoň 4 

velmi podobná a ostatní vykazují mírné nebo extrémní odchylky popř. periodické chyby (vibrace z okolí, 

šum zesilovače apod.). 

Vibrace vyvolané pulsem se snímají pomocí speciálního akcelerometru od firmy Bruel&Kjaer (obr. 3) 

s typovým označením 4332. Ukázka naměřené odezvy je na obrázku 2. a 5. Na ose Y je amplituda 

snímaného signálu ve [V], osa X je časová. Jednotky časové osy přímo neodpovídají sekundám, ale 

jednotlivým zaznamenaným hodnotám. Vzorkovací frekvence A/D převodníku byla nastavena na 

100kHz. Podle vzorce 

𝑇 =
1

𝑓𝑣𝑧
 

(1) 

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

(3) 𝑡 =∝∙ 𝑇 (2) 

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



Digitální záznam se provádí pro celou sérii měření najednou. Záznamy jednotlivých pulsů jsou poté 

z celku extrahovány a uloţeny zvlášť.  

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

(spektrální hustotou). [5, 6, 8, 22] V ideálním pulsu by byly zastoupeny všechny sloţky celého spektra 

(teoreticky generátor bílého šumu). V našem případě jsou zastoupeny sloţky do řádu několika kHz a 

navíc s nestejnoměrným zastoupením jednotlivých sloţek. Po aktivaci pulsu, popř. po vzniku akustické 

emise se analyzovaný objekt chová jako selektivní pásmová propust (obr. 6). Zachycená amplitudová 

obálka je upravena a je na ní aplikována FFT (Fast Fourier Transform), (obr. 7). 

 

 

Obr. 2  Zkušební záznam impulsu 
Obr. 3  Akcelerometr Brüel&Kjær 

  

Obr. 4  Neţádoucí odskok úderníku 
Obr. 5  Z celé série jsou extrahovány jednotlivé 

pulsy 
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Obr. 6  Diagnostikovaný systém se chová jako selektivní pásmová propust 

 

Obr. 7  Výkonová spektrální hustota daného pulsu bez další úpravy 

Pokud budeme sledovat odezvu v amplitudové oblasti, jsou si jednotlivé odezvy jen málo podobné 

(vzhledově). Výpočetní metodou můţeme srovnávat jednotlivé časové úseky a odvodit procentuální 

odchylky a tím zjistit podobnost mezi jednotlivými odezvami. Výsledky budou ovšem značně zkreslené. 

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

je způsoben A/D převodníkem, který začíná pracovat aţ při detekci určité, minimální úrovně signálu na 

jeho vstupu. Z toho plyne, ţe jednotlivá měření jsou vůči sobě posunuty v krajním případě i o několik ms. 

To se můţe zdát zanedbatelné, ale pokud bereme v úvahu periodu snímání řádu µs, je posun značný. 



Pokud opustíme amplitudovou charakteristiku a přesuneme se do frekvenční oblasti, situace se podstatně 

zlepší. Smyslem je nepohlíţet na amplitudovou obálku daného měření, ale zkusit ji rozebrat na jednotlivé 

frekvenční sloţky (spektrum) a ty poté porovnat. Srovnávat můţeme jejich četnost v jednotlivých 

měřeních, amplitudu popř. odchylku od stanovené úrovně. 

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

(rychlou Fourierovu transformaci). FFT je nejčastější a nejvhodnější metodou pro sledování vibračních 

signálů. V nematematickém vyjádření to znamená, ţe vibrační signál je rozloţený na určité amplitudy 

odpovídající různým frekvenčním sloţkám. Vyjádřeno v souladu s předchozí otázkou, tak pomocí FFT 

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

Celkovou mohutností kmitů se rozumí hodnota naměřená na funkčně důleţitém nebo nejdůleţitějším 

místě stroje (tzv. lokální frekvence, např. otáčková frekvence vstupu, otáčková frekvence prvního ozubení 

apod.), kterou porovnáme s její předchozí hodnotu a mezní hodnotou, čímţ získáme informaci o 

objektivním technickém stavu dané části. Jestliţe tyto hodnoty vynášíme do funkční závislosti na čase tak 

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

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

predikovat (prognózovat) zbytkovou ţivotnost (čas do nutné opravy dané části) a další potřebné údaje 

nutné pro strategické plánování údrţby v obecném slova smyslu. Je třeba také sledovat časové změny 

jednotlivých sloţek celkového spektra vibrací. Sledování jen časové změny mohutnosti vibrace nemusí 

přinést očekávané přínosy diagnostiky. Nárůst sice malé, ale důleţité sloţky celkového spektra má malý 

vliv na změnu mohutnosti vibrací, neboť můţe být příznakem závaţného poškození důleţité součásti 

stroje. 

8. Testování a zhodnocení navrhovaného řešení 

U kaţdého měření je několik majoritních hodnot odpovídajících jednotlivým špičkám ve spektru signálu. 

Takto se síti předloţí data reprezentující vţdy nějaký daný stav zkoumaného objektu. U kaţdého měření 

musí být specifikováno, ke kterému stavu náleţí. Naučené síti jsou poté předkládány vzorky měření 

(jeden nebo několik) k detekci a ta se je poté snaţí zpětně přiřadit danému stavu objektu. Jako příklad by 

se dalo uvést rozpoznání jednotlivce na základě analýzy jeho hlasu. Kaţdý člověk má určité spektrum 

svého hlasu, tedy poloha jednotlivých lokálních maxim je individuální. Pokud by byla danému jednotlivci 

provedena spektrální analýza z jeho řeči, mohla by naučená neuronová síť přiřadit jednotlivé vzorky 

daným lidem. V našem případě je úspěšnost zpětného přiřazení vzorků stavu, který jim náleţí v rozmezí 

70-80%. Na obrázku (obr. 8), je moţné vidět prostředí programu STATISTICA. Okno nazvané DATA_3 

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

okno znázorňuje úspěšnost přiřazení testovacích dat původní mnoţině. Trénovací data jsou označena 

prefixem U, P, L, který charakterizuje stav objektu, tedy jeho vnitřní uspořádání (simulace vnitřních vad). 

Testovací mnoţina obsahuje nezávislá data, která nebyla pouţita pro trénovací mnoţinu a slouţí jako 

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

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



jsou všechny hodnoty přiřazeny správně. První hodnota je nesprávně přiřazena k jinému stavu objektu 

(prefix P). 

 

Obr. 8  Prostředí programu Statistika a ukázka vstupních a výstupních hodnot. 

9. Nedestruktivní metoda identifikace stavu krystalizátoru 

v provozních podmínkách 

9.1. Rozbor situace 

Vzhledem k dobré čitelnosti výsledků při vyhodnocování stavu modelu krystalizátoru jsem se pokusil 

získat data z reálného systému a ověřit tak své závěry z předchozího měření. Cílem bylo říci, zda je 

moţné získat nějaká uţitečná data o stavu krystalizátoru (nebo procesu), který je v provozu. Jako místo 

měření byla vybrána tzv. vodní síň, tedy místo, kde jsou veškeré řídící a regulační členy pro primární 

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

z krystalizátoru (ohřátá voda). Ta se mi jevila jako nejvhodnější přenosové médium. Sběrné místo má i 

několik zásadních nevýhod, ale k těm aţ později. Podstatou měření bylo zaznamenávat vibrace trubky po 

celou dobu lití. K tomu bylo potřeba sestavit měřící ústřednu schopnou pracovat i v náročných 

podmínkách vodní síně, tedy hluk, vibrace, prach, elektromagnetické rušení… Naměřená data měla být 

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

samotnou povahou měření. Extrémně dlouhý záznam bude nutné zpracovat pomocí okénkové FFT, jejímţ 

výsledkem nebude pouze jedno spektrum, ale tisíce spekter. Problém tedy bude i s jejich zobrazením. 

Základ měření i myšlenka je tedy stejná, provedení se bude muset přizpůsobit daným podmínkám. Uţ 

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

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



 

9.2.  Specifikace měření 

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

vzniknout a jako základ pro další měření. Měření samotné spočívalo v záznamu vibrací, způsobených 

krystalizátorem za provozu. Měřicí bod byl relativně hodně vzdálen od samotného krystalizátoru. Byl na 

povrchu trubky s chladící vodou ve vodním sále. V trubce proudila chladící voda od krystalizátoru. 

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

noţkách kvůli silným vibracím a obsahovala A/D kartu firmy National Instruments NI-6221. Vyuţíval se 

pouze jeden kanál s vzorkovací frekvencí 96kHz. Vyšší vzorkovací frekvence postrádaly smysl a 

zbytečně zvyšovaly nároky na měřicí hardware. Vibrace se tentokrát zaznamenávaly akcelerometrem 

firmy Analog DevicesADXL001. Jedná se o speciální akcelerometr určený do provozu, s integrovaným 

zesilovačem a podpůrnými obvody. Napájení bylo řešeno z 5V větve počítače s minimální filtrací. 

Předpokládané rušení zdrojem PC bylo vyhodnoceno jako minimální, vzhledem k pracovnímu kmitočtu 

měniče okolo 150kHz. Nicméně pro další měření se jiţ počítá s aktivně filtrovaným zdrojem 

s minimálním šumem. Standardní stíněný kabel s délkou 1m plně vyhovoval, neboť se jím vedl jiţ signál 

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

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

podaří zajistit záznam naměřených dat přímo na pevný disk a ne do paměti RAM, jak je tomu nyní. Takto 

vznikl soubor záznamů o celkové kapacitě 2GB.  

1.1.  Diagnostika naměřených dat 

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

mnoţství dat. Zatímco u modelu jsem nahrával data po dobu jedné sekundy, zde se jedná o pseudo-

kontinuální záznam v délce 90-ti minut. Tam, kde předtím stačil jediný výpočet FFT, je nyní potřeba 

vyvinout úplně odlišný algoritmus výpočtu. Zde se hodí zmíněná metoda výpočtu FFT pomocí okénka 

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

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

procesu. Kdyţ si představíme, ţe data představují řádkový vektor, můţeme zvolit okénko takové 

velikosti, aby odpovídalo podmínce, ţe 

windowSIZE = 2𝑛   

kde n je celé číslo. 

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

vzorků pro jeden průchod FFT PSD. Poté se okénko, které je po celou dobu výpočtu konstantní, posune 

o předem stanovený počet vzorků a postup výpočtu se opakuje. Algoritmus pro výpočet posunu okénka je 

naznačen na obrázku 9. 



 

Obr. 9  Metoda posunu okénka v záznamu dat 

Naznačený výpočet se opírá o volitelnou proměnnou windowCOUNT, která představuje počet oken na 

daném záznamu a tedy i počet spekter z jednoho bloku měření. Závislá proměnná step je odvozena od 

celkového počtu vzorků. Jednotlivá okna se mohou překrývat nebo nemusí. Pokud bychom šli do 

důsledků, bylo by lepší mít částečný překryv z důvodu vyuţití všech naměřených dat. V případě, ţe 

proměnná step je větší neţ proměnná windowSIZE, určitá část vzorků se nebere v úvahu. Na druhou stranu 

při malých hodnotách proměnné step, vznikne velké mnoţství spekter a vzniká problém s jejich 

zobrazením. 

První problém byl s nasnímanými daty. Ty byly uloţeny v trojrozměrné matici 1 x 2 x # vzorků. Bylo 

nutné je sjednotit a poskládat je do formátu řádkového vektoru kvůli jednoduššímu zpracování (obr. 10).  

 

Obr. 10  Algoritmus pro spojení dat z obecné trojrozměrné matice do řádkového vektoru 

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



 

 

 

 

 

Proměnná n představuje maximální počet záznamů, m je pomocná proměnná představující nové umístění 

spojovaných vzorků. Uvedený algoritmus spojí zaznamenaná data do proměnné JoinedData. Tato 

proměnná slouţí jako základ k dalšímu zpracování. Původní trojrozměrná matice by šla samozřejmě 

pouţít také, ale adresace jednotlivých buněk by byla nepřehledná.  

1.1.  Zobrazení dat 

Zobrazení spektrální hustoty u modelu bylo relativně jednoduché. Na sekundový záznam byla aplikována 

rychlá Fourierova transformace (FFT) dále pak konverze zobrazení z komplexně sdruţených do reálných 

čísel a výsledek byl vytisknut v grafu, obrázek 11. 

 

Obr. 11  Čisté spektrum bez aplikovaného filtru 

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

sloţek. Zobrazená spektrální výkonová hustota je relativně „čistá―, bez výrazného šumu s několika 

lokálními maximy. Data pro neuronovou síť byla vybírána podle popsaného algoritmu, kde byly vybrány 

sloţky s nejvyšší amplitudou. Pokud bychom uvaţovali o zefektivnění algoritmu a vybírali lokální 

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

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

for i=1:n; 

    m=m+1; 

JoinedData(m)=InputSample(1,1,i); 

    m=m+1; 

JoinedData (m)=InputSample (1,2,i); 

end 



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

zbytečným balastem. Po aplikaci filtru z kapitoly „Korekce relevantních dat― vypadá upravené spektrum 

podstatně lépe, viz obrázek 12. 

 

Obr. 12  Upravené spektrum po aplikaci filtru 

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

způsobem byla vyřešena otázka šumu a jeho účast v učící skupině pro neuronovou síť. U modelu bylo 

takovýchto spekter 18, takţe analýza a vytvoření učící skupiny nebyl problém. U měření v provozu, bylo 

takovýchto spekter vypočítáno 2500. Jen problematika zobrazení takového mnoţství dat zabrala mnoţství 

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

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

zobrazení, které by postihovalo celý proces, a zároveň byla viditelná i dynamika procesu. Proto byla 

spektra seřazena za sebou a pohled se změnil z pohledu zepředu, na pohled shora. Jednotlivé sloţky byly 

viditelné jako body. Amplituda v tuto chvíli postrádala smysl, protoţe by bylo obtíţné ji zobrazit (jediná 

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

podobná obrázku, kde jednotlivé pixely představovaly sloţky, které byly vyhodnoceny jako relevantní. 

Osa x představovala frekvenci a osa y čas. Amplituda byla vyjádřena barvou, tedy bílá představovala 

hodnotu 0 a černá hodnotu >tresholdl. Takovéto zobrazení jiţ bylo přijatelné a přehledné. Ukázka je 

zobrazena na obrázku 13. 



 

Obr. 13  Zobrazení spektrálních hustot v průběhu procesu 

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

časové osa představuje jednotlivá spektra, která mají jednoznačnou časovou značku. Při zpětném 

promítnutí je potom moţné zjistit daný čas i přesnou frekvenci. Časová osa zaznamenává spektra 

v průběhu procesu, který trval 90minut. Z pohledu na vytvořený obraz je zřejmé, ţe médium přenáší 

kromě všudypřítomného šumu i uţitečná data. Lze to usuzovat z periodických a navazujících struktur 

v obrázku. V této fázi bylo obtíţné vybrat jakákoliv data pro učící skupinu neuronové sítě, proto veškerá 

analýza probíhala vizuálně. V dalším kroku bude nutné přiřadit jednotlivým strukturám jejich protějšek 

v probíhajícím procesu a po této identifikaci přikročit k extrakci relevantních dat pro naučení neuronové 

sítě.  

10. Návrh metody pro podporu řízení životnosti krystalizátorů 

zařízení plynulého odlévání oceli 

Jak bylo v předchozích kapitolách ukázáno analýza vibračních spekter a rezonančních vlastností 

technických systémů reprezentuje nedestruktivní diagnostický proces, při kterém jsou zpracovávány a 

hodnoceny signály, které daný technický systém vysílá do svého okolí. Vyuţití této metody je zvláště 

efektivní u systémů s periodickým principem činnosti, jako jsou např. krystalizátory na zařízení 

plynulého dolévání oceli, neboť u těchto systémů je signál bohatý na informace.  

Z provedených měření a jejich rozborů vyplývá, ţe tyto informace mají většinou harmonický charakter a 

jejich dekódování je poněkud sloţitější neţ získání informací, které mají charakter stavových veličin např. 

teplota, tlak. V současné době, ovšem moţnost vyuţití výpočetní techniky, kvalitní měřící techniky a 

propracovaných metod hodnocení těchto signálů toto omezení zcela kompenzuje.  



Na základě těchto výsledků je moţné navrhnout způsob řízení ţivotnosti krystalizátorů zaloţený na 

rozboru vibračních spekter. Princip navrţeného systému řízení je schematicky znázorněn na obrázku 14 a 

lze jej popsat následovně.  

Na potrubí chladící vody primárního chlazení krystalizátoru bude, tak, jak při prováděných provozních 

experimentech instalována měřící soustava pro měření vibračních spekter. V okamţiku stanovení 

diagnózy o stavu krystalizátoru operátor spustí měření na diagnostickém systému. Výsledky měření 

budou zpracovány FFT a získaný rozbor vibračních spekter budu jedním ze vstupů do ústředního členu 

systému, kterým bude znalostní systém.  

Znalostní systém pak můţe reagovat ve dvou úrovních. První varianta bude vycházet z celkového tvaru 

spektra. Systém bude srovnávat aktuální spektrum se spektrem jiţ identifikovaného krystalizátoru a 

kvantifikovat úroveň ţivotnosti krystalizátoru např. na jeho distribuční funkci. Spektrum, zachycené 

snímačem se totiţ neliší jen v závislosti na aktuálně probíhajícím procesu, ale odráţí i aktuální stav 

krystalizátoru. 

Pokud se budou tyto dvě spektra podobat, bude pravděpodobné, ţe aktuální krystalizátor dosáhl určité 

úrovně ţivotnosti a bude moci tento stav kvantifikovat. Pokud kvantifikovaný stav dosáhne stavu, který 

byl u referenčního kusu posouzen jako mezní a bude doporučeno ukončení lití a provedení výměny 

vloţky krystalizátoru. 

 

   Obr. 14  Princip navrţeného systému řízení 



Druhá varianta systému bude upozorňovat na aktuální nestandardní stavy krystalizátory, které mohu 

představovat výrazné opotřebení, rýhu, povolení spoje atd.  Nestandardní stav bude vycházet z 

přítomnosti určitých frekvencí ve spektru. Dá se očekávat, ţe poškozené desky krystalizátoru budou 

emitovat specifické frekvenční sloţky. Pokud budou tyto sloţky nalezeny ve spektru provozovaného 

krystalizátoru, bude moţné, podle jejich amplitudy, detekovat přítomnost poškozených styčných ploch a 

další stavy ovlivňující standardní provoz. 

Vytvoření takto navrţeného algoritmu kvantifikace ţivotnosti a diagnózy nestandardních stavů musí být 

rozděleno na dvě etapy: adaptivní fázi a aktivní fázi. V adaptivní fázi se na základě provedených měření a 

stanovení vstupních parametrů bude provádět identifikace jednotlivých úrovní ţivotnosti krystalizátorů v 

průběhu jeho technického ţivota a zaznamenávat jeho spektrální obrazy a příslušné záznamy z údrţby. 

Tyto informace budou ukládány do báze průběhů.  

Aktivní fáze reprezentuje etapu, kdy systém bude vykonávat naučenou činnost, tzn., bude kvantifikovat 

úroveň ţivotnosti a určovat nestandardní stavy krystalizátoru.  

Systém musí být navrţen jako otevřený a tedy báze průběhů a nestandardních stavů bude neustále 

doplňována a korigována a tím se bude i rozšiřovat a zpřesňovat poskytovaná diagnóza a tedy i 

operátorovi budou poskytovány kvalitnější informace pro efektivnější řízení procesu. 

11. Závěr 

Plné vyuţití předností zařízení plynulého odlévání oceli je moţné dosáhnout pouze systémem řízení, 

který bude minimalizovat neţádoucí vlivy působící na technologický proces. Mezi významné neţádoucí 

vlivy ovlivňující efektivitu procesu plynulého odlévání oceli patří poruchy a přerušení provozu. Vznik 

poruch a přerušení provozu je způsobeno celou řadou faktorů vlivů a procesů, které působí a probíhají 

přímo na zařízení, na jeho jednotlivých částech, při jeho provozu. Tyto vlivy mají za následek změny 

vlastností funkčních ploch zařízení a jeho částí a jsou prvotními technickými příčinami poruch, které 

ovlivňují jak efektivitu procesu, ale i ţivotnost jednotlivých částí – jednou z těchto částí je krystalizátor. 

Tyto vlivy často mají vágní charakter a na jejich korekci je nutné vytvářet nové přístupy s vyuţitím 

moderních automatizačních prostředků.  

Pro řešení problematiky podpory řízení ţivotnosti krystalizátorů, která představuje proces, při kterém 

kvantifikujeme aktuální stav objektu a následnou dobu, po kterou je objekt resp. jeho části jsou schopny 

plnit poţadovanou funkci v daných podmínkách uţívání a údrţby do okamţiku dosaţení mezního stavu, 

byla v rámci předloţené práce navrţena nedestruktivní diagnostická metoda zaloţená na rozboru 

vibračních spekter. 

Tato metoda byla nejprve zkoumána na zjednodušeném laboratorním modelu krystalizátoru. Tato část 

byla stěţejní, protoţe měla odhalit vazbu mezi vibračním spektrem a skutečným stavem modelu 

krystalizátoru. Bylo tedy nutné ověřit, zda je moţné na základě rozboru vibračního spektra (akustické 

emise) zjistit stav diagnostikovaného zařízení (přítomnost vnitřních vad, popř. kritických stavů, vznik 

trhlin). Z výsledků měření/analýzy je patrné, ţe ve frekvenční oblasti určité podobnosti jsou a vibrace 

jsou tedy nositelem relevantních informací o tom, co se v daném tělese děje.  



Měření a vyhodnocení dat na modelu krystalizátoru probíhala ve třech fázích. V první fázi byl 

vygenerován impuls. Ten se šířil modelem krystalizátoru a v průběhu prostupu tělesem měnil své 

vlastnosti. Model krystalizátoru se choval jako selektivní pásmová propust a původně širokopásmový 

signál na vstupu přetransformoval v signál s charakteristickým rozloţením frekvenčních sloţek ve svém 

spektru. V druhé fázi se snímala odezva na vstupní podnět akcelerometrem a pomocí speciální měřící 

karty se digitalizovala. Tato část měla spíše hardwarový charakter, kdy bylo nutné namontovat a 

dostatečně upevnit akcelerometr a propojit jej s měřicí kartou. Tuhost celé konstrukce byla předpokladem 

pro správné měření. 

Třetí fáze byla zaměřena softwarově. Po prvotním ověření, ţe se nejedná o náhodné jevy a jednotlivá 

spektra spolu opravdu souvisí, byl vypracován algoritmus pro nalezení a selekci relevantních informací. 

Tato část je nejrozsáhlejší a detailně popisuje jednotlivé algoritmy a závěry. Po převedení nasnímaných 

dat z časové do frekvenční oblasti byly informace postupně čištěny (filtrovány), byla vyhledána 

jednotlivá propojení a ta byla poté předloţena neuronové síti k naučení. 

Zpracováním výsledků, pomocí neuronové sítě, se dá s určitou přesností zjistit, v jakém stavu se daný 

objekt nachází popř., jestli nedošlo k meznímu nebo havarijnímu stavu. Správnost přiřazení jednotlivých 

vzorků odpovídajícím stavům je v tuto chvíli 70-80%. Toto číslo je do jisté míry závislé na souboru dat, 

které jsou určeny pro učení neuronové sítě. Proto je potřeba mít tyto provozní, mezní nebo havarijní stavy 

dobře zmapované. 

Dalším vývojem filtrů a úpravou výpočetních algoritmů lze tuto úspěšnost zvýšit a s jistotou pak 

identifikovat stav objektu, aniţ by bylo nutné jej rozebrat, nebo jinak zasáhnout do jeho vnitřní struktury. 

Výsledky a závěry této fáze práce byly publikovány ve čtyřech článcích, z toho dva z nich byly 

impaktované. Hlavní přínosy se opíraly o návrh a popis měřícího řetězce s následnou aplikací na provozní 

podmínky. Součástí byl také popis vlastních algoritmů v prostředí MatLab, které byly pouţity pro 

vyhodnocení stavu laboratorního modelu krystalizátoru.  

Poznatky z vyhodnocení modelu krystalizátoru byly poté aplikovány na provozní měření na 

krystalizátoru. Tato část práce popisuje rozdíly mezi laboratorním měřením a měřením v provozu. 

Snímání dat je v principu stejné, jen vyhodnocení se zásadně změnilo. Oproti čistému spektrálnímu 

obrazu u modelového měření bylo provozní měření zatíţeno extrémním šumem a mnoha neţádoucími 

ostatními vlivy. Bylo nutné vyvinout upravenou metodu vyhodnocení dat a zvláště algoritmus pro jejich 

zobrazení. 

Vyvinutý algoritmus musel být robustní a zpracovávat velké objemy dat. Také velmi stoupla jeho 

výpočetní náročnost a nebylo výjimkou, kdy program prohledával a vykresloval spektrální obrazy v 

průběhu dnů. 

Obecně lze shrnout, ţe vibrace jsou hodnotným ukazatelem na vnitřní stav diagnostikovaného objektu a 

vhodným nastavením filtrů a vstupním proměnných je moţné získat i detailní pohled na probíhající děje. 

Proto se tato metoda uplatní tam, kde je nemoţné, nebo ekonomicky nevýhodné zastavit provoz kvůli 

preventivní údrţbě nebo výměně zařízení nebo jeho části. Jedná se například o zařízení plynulého 



odlévání oceli (ztráty řádu milionů v případě kritického stavu), praskliny v potrubí a úniky kapalin (tisíce 

aţ stovky tisíc) popř. nesrovnalosti v běhu motorů (cena nového motoru) apod. 

V závěru práce je uveden návrh diagnostického systému pro podporu řízení ţivotnosti krystalizátorů 

zařízení plynulého odlévání oceli. Tento systém by měl být schopen reagovat na aktuální stav 

krystalizátoru a buď identifikovat nestandardní stav krystalizátoru, nebo kvantifikovat ţivotnosti 

krystalizátoru. Ţivotnost krystalizátoru bude kvantifikována na základě podobnosti spektra aktuálního 

stavu na předem zjištěném spektru krystalizátoru. Posuzovat se tedy bude celé spektrum a vyhodnocení 

bude záviset na celkovém vzhledu a pozici relevantních spektrálních špiček. 

Okamţitá detekce nestandardních stavů bude probíhat v realtime reţimu a bude ve spektru hledat takové 

frekvenční špičky, které detekují daný nestandardní stav (např. vysoké opotřebení desek krystalizátoru 

bude generovat specifické hodnoty frekvenčních lokálních maxim v aktuálním spektru). 

Systém musí být navrţen jako otevřený, čímţ bude zajištěno neustálé doplňování a korigování spekter a 

diagnóz a tím se budou rozšiřovat i zpřesňovat poskytovaná informační podpora pro řízení tohoto 

procesu. 
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