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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá lokalizací a výpočtem zatížení dynamických soustav 

pomocí piezoelektrických senzorů. Nalezení metod pro lokalizaci a výpočet zatížení na 

jednoduché soustavě nebo modelu je zásadní pro jejich využití při monitorování strukturálního 

stavu složitějších soustav. V první části práce je popsán piezoelektrický senzor a jeho aplikace 

v leteckém, stavebním, automobilovém průmyslu a vlakové dopravě.  V této části jsou uvedeny 

metody založené na šíření vln nebo různé modifikace metod neuronových sítí vedoucích 

k identifikaci zatížení. K identifikaci zatížení se také využívá časově reverzní metoda, metoda 

založená na dekonvoluci signálu a metoda založená na poměru amplitud výstupního napětí 

piezoelektrického senzoru. V další části práce jsou metody popsány, je uvedeno vhodné 

umístění senzorů a jejich počet v rámci technické soustavy podle použité metody. Následně 

jsou metody ověřeny na jednoduché experimentální soustavě a vzájemně porovnány. Dále byl 

vytvořen model piezoelektrického senzoru, pomocí kterého je možné přepočítat přetvoření na 

výstupní napětí piezoelektrického senzoru. K ověření metod na technické soustavě byla 

vybrána problematika přejezdu vagonu části koleje. Aplikací těchto metod byla zjištěna 

rychlost vagonu a jeho zatížení. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this diploma thesis is to describe localization and calculation load 

identification of dynamic systems using piezoelectric sensors. Finding methods, which would 

allow us to evaluate loads on simple systems is the key to their application in the structural 

health monitoring of more complex systems. A theory necessary for understanding and 

application in aerospace, civil engineering, automobile industry, and train traffic of presented 

methods is given in the first part of the thesis. In these applications, the methods of wave 

propagation and different types of neural network methods are used to evaluate load 

identification. It is possible to evaluate loads by using a time reverse method, a method based 

on signal deconvolution, and a method based on a voltage amplitude ratio of the piezoelectric 

sensor. In the next part, the methods are described, the suitable place for gluing of a sensor, and 

the number of sensors for using method is given. These methods were verified and compared 

to a simple experimental system. In the following part, the model of the piezoelectric sensor is 

presented. It is possible to use the model for calculating voltage output from the strain. For 

methods verification, the problem of train passage in a specific place of the railway is chosen. 

The speed of the train and its load on the railway was calculated by using these methods. 

 

 

  

KEYWORDS  

 

Piezoelectric sensor, applications of piezoelectric sensor, dynamic systems load 

identification, time reverse method, method based on signal deconvolution, method based on a 

voltage amplitude ratio of the piezoelectric sensor, model of piezoelectric sensor, the problem 

of train passage in a specific place of the railway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE:  

SVOBODA, Lukáš. Monitorování dynamických soustav s využitím piezoelektrických senzorů 

vibrací [online]. Brno, 2020. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124620. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, 

mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Filip Kšica. 

 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124620


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Rád bych poděkoval panu Ing. Filipu Kšicovi za odborné vedení, ochotu a cenné rady, které mi 

pomohly při tvorbě této práce. V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině za jejich 

podporu během studia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

pana Ing. Filipa Kšici a s použitím literatury a zdrojů uvedených v seznamu zdrojů.  

 

V Brně dne 11. 9. 2020   

       

                       …………………………….  

        Lukáš Svoboda 



8 

 

Obsah 
 

1 Úvod ...................................................................................................................................... 10 

2 Formulace problému ............................................................................................................. 11 

3 Cíle řešení .............................................................................................................................. 12 

4 Piezoelektrické senzory ......................................................................................................... 13 

4.1 Piezoelektrický jev ......................................................................................................... 13 

4.2 Piezoelektrické konstanty ............................................................................................... 13 

4.2.1 Piezoelektrická napěťová konstanta g ..................................................................... 14 

4.2.2 Piezoelektrická nábojová konstanta d ..................................................................... 14 

4.2.3 Permitivita Ɛ ............................................................................................................ 15 

4.2.4 Piezoelektrický Coupling faktor .............................................................................. 15 

4.2.5 Curieova teplota ...................................................................................................... 15 

4.2.6 Vztah mezi veličinami piezoelektrického materiálu ............................................... 16 

4.3 Piezoelektrické materiály ............................................................................................... 16 

4.3.1 Keramiky ................................................................................................................. 16 

4.3.2 Polymery ................................................................................................................. 17 

4.3.2 Kompozity ............................................................................................................... 17 

5 Aplikace piezoelektrických senzorů vibrací.......................................................................... 20 

5.1 Structural health monitoring ........................................................................................... 20 

5.2 SHM v leteckém průmyslu ............................................................................................. 21 

5.3 SHM ve stavebním průmyslu ......................................................................................... 22 

5.4 SHM ve vlakové dopravě ............................................................................................... 24 

5.6 SHM v automobilovém průmyslu .................................................................................. 26 

6 Analýza detekce a lokalizace zatížení systémů ..................................................................... 28 

6.1 Metoda vln ...................................................................................................................... 28 

6.2 Metoda neuronových sítí ................................................................................................ 29 

6.3 Časově reverzní metoda ................................................................................................. 30 

6.4 Metoda založená na dekonvoluci signálu ....................................................................... 31 

6.5 Metoda poměru amplitud napětí .................................................................................... 33 

7 Experimentální soustava ....................................................................................................... 34 

7.1 Umístění piezoelektrických senzorů a jejich počet ........................................................ 35 

8 Ověření metod na experimentální soustavě........................................................................... 37 

8.1 Ověření časově reverzní metody na experimentální soustavě ....................................... 37 

8.1.1 Vliv šumu na identifikaci síly časově reverzní metodou ........................................ 40 

8.2 Ověření metody založené na poměru amplitud .............................................................. 41 

8.2.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na poměru amplitud ................ 47 



9 

 

8.3 Ověření metody založené na šíření vln .............................................................................. 47 

8.3.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na šíření vln ............................ 49 

8.4 Ověření metody založené na dekonvoluci signálu ............................................................. 51 

8.4.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na dekonvoluci signálu ........... 53 

8.5 Porovnání metod ................................................................................................................ 54 

9 Tvorba výpočtových modelů dynamických systémů ............................................................ 57 

9.1 Model piezoelektrického senzoru ................................................................................... 57 

9.2 Výpočet konstanty C ...................................................................................................... 58 

9.2.1 Výpočet poměrného útlumu .................................................................................... 59 

9.2.2 Výpočet ohybového přetvoření ............................................................................... 60 

9.2.3 Závěrečný výpočet konstanty C .............................................................................. 62 

10 Ověření metod na problematice identifikace rychlosti a zatížení vagonu........................... 63 

10.1 Model koleje ................................................................................................................. 63 

10.2 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu ............................................................................ 68 

10.2.1 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu časově reverzní metodou ............................ 68 

10.2.2 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu metodou vln ............................................... 69 

10.2.3 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu metodou založenou na dekonvoluci signálu

 .......................................................................................................................................... 71 

10.2 Vyhodnocení zatížení vagonu ...................................................................................... 72 

10.3 Shrnutí dosažených výsledků ....................................................................................... 75 

11 Závěr .................................................................................................................................... 76 

Seznam obrázků ....................................................................................................................... 85 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 Úvod 

S technickým pokrokem je kladen zvyšující se důraz na nalezení jednoduchých, 

přesných a levných řešení k monitorování stavu technických konstrukcí. Sledování stavu 

konstrukcí je prováděno za účelem včasné detekce a lokalizace vznikající závady ve struktuře 

materiálu, ale také za účelem zvýšené bezpečnosti, spolehlivosti, životnosti a efektivnosti v 

případě nákladů na preventivní údržbu konstrukcí.  

Jednoduché řešení při získávání informací o deformacích způsobených mechanickými 

vibracemi představují piezoelektrické senzory. Tyto senzory mohou sloužit jako zdroj 

elektrické energie, která se generuje z namáhání struktury, způsobeného vibracemi do tzv. 

piezoelektrického materiálu, na kterém se vytváří elektrické napětí v závislosti na změně 

přetvoření.  Na základě získaných dat je možno identifikovat a lokalizovat zatížení, jenž vzniká 

v konstrukci působením vibrací. Zatížení způsobuje například změnu tvaru a polohy 

konstrukce, proto znalost hodnot zatížení předchází velkým škodám jak na majetku, tak na 

životech lidí. 

Zásadním úkolem práce je najít vhodné metody detekce zatížení technické soustavy 

působením dynamických sil. Je mnoho metod použitelných za tímto účelem, proto je důležité 

vybrané metody vyhodnotit z hlediska vhodnosti, porovnat je po stránce přesnosti či 

jednoduchosti implementace a následně před aplikací na problému z praxe ověřit na jednoduché 

experimentální soustavě. Při snaze o lokalizaci zatížení technických soustav je nutné si 

uvědomit, že o celkovém zatížení technických soustav nerozhoduje jen vlastní tíha konstrukcí, 

ale také technické veličiny jako je tření, kontakty nebo pouhé spoje jednotlivých částí soustavy. 

Mezi další vlivy, které ovlivňují změnu stavu zatížení, patří vítr, sníh, teplota, ale také 

výjimečné situace jako je požár. 
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2 Formulace problému 

Zásadním úkolem diplomové práce je nalézt vhodné metody k lokalizaci a vyhodnocení 

zatížení technické soustavy. Jedná se o komplexní problém, který zahrnuje mimo jiné zvolení 

vhodných senzorů, metod identifikace zatížení a zpracování dat.  

Problematika diplomové práce je formulována do několika bodů. V rámci rešerše bude 

představeno využití piezoelektrických senzorů vibrací pro monitorování technických 

konstrukcí a blíže specifikovány použité metody identifikace zatížení u jednotlivých případů 

z praxe. Nalezení vhodného umístění senzorů a stanovení počtu senzorů s ohledem na chování 

technické soustavy z hlediska mechanických vibrací a zvolené metody identifikace zatížení 

bude dalším bodem práce. Vybrané metody pro řešení identifikace a lokalizace zatížení 

technických soustav budou následně ověřeny na jednoduché soustavě a porovnány podle 

několika kritérií. Dále bude odvozen vztah mezi přetvořením a výstupním napětím 

z piezoelektrického senzoru. Na závěr budou ověřeny prezentované metody na problému z 

praxe. Neboť byla vybrána problematika identifikace zatížení kolejnice při průjezdu vlakem, je 

žádoucí vytvořit model kolejnice. 
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3 Cíle řešení 

Jak již bylo prezentováno při popisu problémové situace, hlavním cílem této práce je 

zjistit vhodné metody k lokalizaci a vyhodnocení zatížení technické soustavy. K jeho dosažení 

je nutné splnit několik dílčích cílů. Prvním z nich je představit možnosti využití 

piezoelektrických senzorů vibrací pro monitorování stavu struktury materiálu technických 

konstrukcí. Na tento dílčí cíl navazuje následující, kterým je rozbor prezentovaných metod. Na 

základě tohoto rozboru budou jednotlivé metody ověřeny na jednoduché experimentální 

soustavě v podobě jednostranně vetknutého nosníku a bude určen počet senzorů a jejich 

rozmístění pro každou metodu. Nutno dodat, že k určení vztahu mezi výstupním napětím 

z piezoelektrického senzoru a přetvořením je nezbytné splnění dílčího cíle, kterým je vytvoření 

modelu piezoelektrického senzoru. Posledním cílem je aplikace vybraných metod a postupů na 

reálném problému v podobě numerického modelu, která by měla směřovat ke stanovení zatížení 

kolejnice při průjezdu vlakem a jeho rychlosti.  
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4 Piezoelektrické senzory 

 Piezoelektrické senzory jsou zařízení schopné měřit sílu, tlak, zrychlení a mechanické 

napětí. Jak název napovídá, tyto senzory pracují na základě principu piezoelektrického jevu a 

strukturní součástí je piezoelektrický materiál. V této kapitole je vysvětlen piezoelektrický jev, 

jsou definovány piezoelektrické konstanty a následně je představen přehled piezoelektrických 

materiálů.  

4.1 Piezoelektrický jev 

 Piezoelektrický jev je schopnost krystalu generovat elektrické napětí, které vzniklo jako 

odezva při jeho deformaci. Piezoelektrický jev můžeme pozorovat pouze u krystalů, jichž 

buňky nemají střed symetrie. Buňka krystalu je základní periodicky se opakující část krystalové 

mřížky, která je složena z nábojů krystalu. Náboje buněk, které nevytváří střed symetrie, se 

vlivem mechanického zatížení přeskupí, čímž krystal přestane být elektricky neutrální a dojde 

ke vzniku elektrického napětí. Tento jev je označován jako přímý piezoelektrický jev. 

Piezoelektrický účinek je však reverzní, což znamená, že napětí přivedené na piezoelektrický 

materiál má za následek deformaci. Tento jev je označován jako nepřímý piezoelektrický jev a 

využívá se v piezoelektrických pohonech [1]. 

 

4.2 Piezoelektrické konstanty 

 Každý piezoelektrický materiál může být popsán podle piezoelektrických konstant. 

Piezoelektrické materiály se řadí mezi tzv. anizotropní média, proto parametry 

piezoelektrického materiálu souvisí se směry, které jsou dány osami souřadného systému. Na 

obrázku č.1 je znázorněna orientace piezokrystalu vůči osám [1]. Směry 1,2,3 se ztotožňují 

s osami x,y,z, směry 4,5 a 6 definují krut o osách x,y,z. Obecně se tedy při elektromechanických 

konstantách používají módy s indexaci i, j, kde index i značí směr polarizace a j značí směr 

působení síly.   
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4.2.1 Piezoelektrická napěťová konstanta g 

Tato konstanta je definována jako poměr velikosti mechanického přetvoření ku velikosti 

generovaného elektrického pole materiálem nebo jako poměr velikosti generovaného 

elektrického pole ku mechanickému napětí. Je tedy logické, že s rostoucím g roste i výstupní 

napětí [2]. 

𝑔 =
𝑑

𝜀𝑇   [𝑉𝑚𝑁−1]     (1) 

kde: 

g  napěťová konstanta daného směru 

d  nábojová konstanta daného směru 

ƐT  příslušná permitivita materiálu při konstantním zatížení 

4.2.2 Piezoelektrická nábojová konstanta d 

 Piezoelektrická nábojová konstanta je definovaná jako poměr mechanického přetvoření 

ku intenzitě elektrického pole nebo jako poměr plošné hustoty náboje ku mechanickému napětí 

[2]. 

𝑑 = 𝑘√Ɛ𝑇𝑠𝐸   [𝑚(𝑉)−1, 𝐶𝑁−1]     (2) 

kde: 

d  nábojová konstanta daného směru 

k  hodnota Coupling faktoru 

ƐT  příslušná permitivita materiálu při konstantním zatížení 

sE  hodnota elastické poddajnosti při konstantním elektrickém poli 

Obr. č. 1: Orientace piezokrystalu vůči osám, zdroj [2] 
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4.2.3 Permitivita Ɛ 

Absolutní permitivita je definována jako součin relativní permitivity materiálu a 

permitivity vakua  𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12[𝐹𝑚−1]. Absolutní permitivita vyjadřuje míru odporu 

proti vzniku elektrického pole v daném materiálu [2]. 

Ɛ = 𝜀𝑟𝜀0      (3) 

kde: 

Ɛ  absolutní permitivita 

𝜀𝑟  relativní permitivita 

𝜀0  permitivita vakua 

4.2.4 Piezoelektrický Coupling faktor 

 Coupling faktor udává hodnotu efektivity, s jakou přeměňuje piezoelektrický materiál 

elektrickou energii na mechanickou nebo opačně. Je definován jako odmocnina poměru získané 

mechanické energie ku vstupní elektrické energii nebo jako odmocnina poměru získané 

elektrické energie ku vstupní mechanické energii podle toho, jaký jev má rovnice popisovat [2]. 

𝑘 = √
𝑊𝐸

𝑊𝑀
  [−]     (4) 

Rovnice (4) platí pro případ přeměny mechanické energie na elektrickou. Pro opačný případ 

platí rovnice (5): 

𝑘 = √
𝑊𝑀

𝑊𝐸
  [−]     (5) 

kde: 

WE  energie elektrická [J]  

WE  energie mechanická [J]  

 

4.2.5 Curieova teplota 

 Curierova teplota představuje maximální hodnotu teploty. Při jejím překročení dochází 

ke vzniku středu symetrie buňky krystalu a mění se mikrostruktura materiálu. 

V piezokeramických materiálech se projevuje překročení Curieho teploty obnovením nahodilé 

orientace polarizovaných domén. Tato nahodilá orientace je příčinou ztráty piezoelektrických 

vlastností materiálu [3]. 
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4.2.6 Vztah mezi veličinami piezoelektrického materiálu 

  U lineárních piezoelektrických materiálů lze interakci mezi elektrickými a 

mechanickými veličinami popsat lineárními vztahy. Vztah pro mechanickou část vychází 

z Hookova zákona a vztah pro elektrickou část vychází z Maxwellových rovnic. Rovnice 

popisující piezoelektrický jev ve tvaru (6) a (7) [1], [4]:  

 

            S = sE·T + d·E                                    (6) 

𝐷 =  𝑑 · 𝑇 +  𝜀𝑇 · 𝐸      (7) 

kde: 

S  přetvoření [-]     

sE  elastická poddajnost při konstantním elektrickém poli [Pa-1] 

T  mechanické napětí [Pa] 

d  piezoelektrická nábojová konstanta [mV-1] 

E  intenzita elektrického pole [Vm-1] 

D  elektrická indukce [Cm-2] 

ƐT  permitivita materiálu při konstantním zatížení [Fm−1] 

4.3 Piezoelektrické materiály 

 Piezoelektrické materiály patří mezi tvz. „chytré“ (smart) materály. Smart materiály 

mají schopnost provádět změny ve svých fyzických a materiálních vlastnostech v závislosti na 

aktivaci z okolí. Touto aktivací může být změna teploty, tlaku nebo elektrického pole. Ve 

spojení s piezoelektrickými materiály se jedná o transformaci mechanických jevů na elektrické 

a naopak. Piezoelektrické materiály využívané v senzorice můžeme rozdělit do tří skupin: 

keramiky, polymery a kompozity [5].  

 

4.3.1 Keramiky  

 Nejběžnější piezoelektrickou keramikou je struktura olovo-zirkonátu-titanátu (PZT) pro 

své vynikající piezoelektrické vlastnosti. Piezoelektrický keramický materiál obsahuje na 

počátku náhodně orientované polarizované oblasti v každém zrnu, zvané jako domény. Aby 

materiál získal piezoelektrické vlastnosti, musí dojít k jeho polarizaci stejnosměrným proudem.  

Piezokeramický materiál se dělí podle struktury nebo podle velikosti působení elektrického 

pole na tvrdý a měkký. Tvrdý piezoelektrický materiál se používá v aplikacích využívající 

rezonanci, protože disponuje piezoelektrickou stabilitou a vysokým mechanickým faktorem 

kvality. Měkký piezoelektrický materiál se používá v aplikacích jako senzor nebo akční člen 

díky své velké piezoelektrické nábojové konstantě. Obecně piezokeramické materiály vykazují 

vysoký elektromechanický coupling, spolehlivost a nízké výrobní náklady. Curierova teplota 
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pro měkkou keramiku se pohybuje od 150 °C do 250 °C a pro tvrdou keramiku nad 250 °C. 

Nevýhodou piezokeramických materiálů je jejich křehkost [6], [7].  

 

 

 

 

  

 

 

 

4.3.2 Polymery  

Typickým piezoelektrickým polymerem je polyvinylfluorid (PVDF). Obecně 

piezopolymery nejsou křehké jako piezokeramika a jsou flexibilní. Tato vlastnost je zvláště 

důležitá pro aplikace zahrnující komplikované tvary nebo velké strukturní deformace. Jako 

senzory poskytují vyšší napětí v reakci na mechanické napětí než piezokeramika. Dále jejich 

film produkuje elektrické napětí v odezvě na infračervené světlo, protože vynikají svojí 

pyroelektrickou konstantou. Z tohoto důvodu jsou piezopolymery vhodnými kandidáty jako 

infračervené senzory. Piezoelektrické vlastnosti piezopolymerů jsou srovnatelné 

s piezokeramikou. Jejich modul pružnosti je však mnohem nižší [6], [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.2 Kompozity  

 Piezokompozity složené z piezoelektrické keramiky a polymeru jsou slibné materiály, 

protože disponují přizpůsobitelnými vlastnostmi. Jsou schopné využít nejlepších aspektů každé 

komponenty v kompozitu a zároveň minimalizovat nedostatky. Kompozity lze rozdělit na 

Obr. č. 2: Piezoelektrický keramický senzor, zdroj [8] 

Obr. č. 3: Piezoelektrický PVDF senzor, zdroj [9] 
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piezoelektrické keramicko-polymerní kompozity, keramicko-kovové kompozity a na 

kompozity s vlákny. 

V první skupině dochází ke vzniku kompozity z polymeru a keramiky. Polymerní 

piezoelektrické materiály, jako je PVDF, jsou vhodné pro senzorové aplikace, avšak díky svým 

malým piezoelektrickým konstantám a velmi malé elastické tuhosti nemůžou být použity 

samostatně při výrobě akčních členů. Keramické piezoelektrické materiály zase vykazují 

křehkost. Proto kombinace PZT vláken a včleněné polymerní matrice zlepšuje flexibilitu 

materiálu a vykazuje dobré piezoelektrické vlastnosti. Tato hlediska jsou hlavními výhodami 

těchto kompozitů oproti konvenčním piezoelektrickým prvkům. Dále mohou být tyto 

kompozity pro svou tenkou rovinnou geometrii integrovány do kompozitních laminátů. 

Keramické kovové kompozity se obecně vyznačují jednoduchými konstrukcemi a 

robustností. V těchto kompozitech jsou kovové čelní desky nebo skořepiny spojeny jak s aktivní 

keramikou, tak s okolním prostředím a jsou prostředkem, kterým se dopadající napětí přenáší 

na keramiku. Nejlepší kompozitní senzory s keramickým kovem jsou snímače pružného typu 

[7], [3].  

Kompozity s vlákny jsou označovány jako MFC (macro fiber composite) a AFC (active 

fiber composite). Jedná se o materiály, jejichž struktura je tvořena piezokeramickými vlákny 

integrovanými do polymerní matrice. Matrice je vložena mezi vrstvy polyamidového filmu, 

který má na povrchu vytištěné elektrody, tyto elektrody mohou být rozdělené nebo spojité. 

Rozdíl mezi AFC a MFC je v průřezu vláknami. AFC disponuje vlákny s kruhovým průřezem, 

v MFC se nachází vlákna s obdélníkovým průřezem [61]. 

Mezi přednosti AFC patří vznik a šíření trhlin pouze v jednom vlákně, čímž se zvyšuje 

jeho schopnost odolat vyššímu namáhání. V porovnání s monolitickou piezokeramikou 

dosahuje AFC vyšší flexibility a jeho piezoelektrické vlastnosti jsou lepší než u PVDF.   

Nevýhodami AFC je nutnost vysokého operačního napětí k vytvoření elektrického pole a malá 

styčná plocha mezi elektrodami a vlákny [61],[62]. 

 Výhodou MFC je účinnější přenos elektrického napětí díky plochému povrchu 

obdélníkových vláken, který umožňuje přímý kontakt s elektrodami. Dále MFC mají vyšší 

životnost a v jejich vláknech je vyšší hustota elektrického náboje v porovnání s AFC [61]. 

Piezoelektrické senzory disponují větší mechanickou flexibilitou, výbornými 

elektromechanickými vlastnostmi a jsou vhodné při aplikacích, u kterých dochází k vibracím. 

Z tohoto důvodu byly piezoelektrické senzory použity pro účely této diplomové práce. 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Piezoelektrický kompozitní film složený z polymerních matric a mikročástic ferroelektrické keramiky, 

zdroj [10] 

Obr. č. 5: Piezoelektrický MFC senzor, zdroj [63] 
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5 Aplikace piezoelektrických senzorů vibrací 

 Piezoelektrické senzory našly uplatnění v řadě průmyslových odvětví. Jsou využívány 

v leteckém, stavebním, železničním nebo automobilovém průmyslu k monitorování 

strukturálního stavu. V následujících podkapitolách je přiblížen význam sledování 

strukturálního stavu technických soustav a jsou uvedeny příklady praktického využití 

piezoelektrických senzorů. 

 

5.1 Structural health monitoring  

Sledování strukturálního stavu, tzv. Structural health monitoring (dále SHM), je 

vnímáno jako významný přístup pro určování integrity struktur. Systém SHM se skládá ze dvou 

složek – složky diagnostické a prognostické. V diagnostické složce dochází k detekci, lokalizaci 

a hodnocení poškození monitorované části technické soustavy. Prognostická složka zahrnuje 

generování informací o důsledcích diagnostikované škody. Ke správné diagnostice je nutné 

získat informace o všech předpokládaných stavech poškození a podmínkách provozu. Přístup 

SHM zahrnuje použití multidisciplinárních oblastí včetně senzorů, materiálů, zpracování 

signálu, systémové integrace a interpretace signálu [11], [12], [13]. 

Za vznikem strategie SHM stojí čím dál víc rozšiřující se použití kompozitních 

materiálů. Technické soustavy z kompozitních materiálů je mnohem těžší vyhodnocovat 

z hlediska poškození a selhání než technické soustavy složené pouze z kovových částí, neboť 

jejich provozní podmínky a režimy poruch jsou obecně složité a nemusí být přesně 

předpovězeny. Z tohoto důvodu se obvykle používají konzervativní postupy plánování a údržby 

založené na čase. Toto řešení je nejen náročné na čas a práci, ale také po finanční stránce, 

protože při stárnutí struktur se frekvence údržby a náklady na ni zvyšují. Jedním z možných 

způsobů zajištění strukturální bezpečnosti je tedy častá kontrola struktur a jejich údržba spojená 

s nepřetržitým online sledováním strukturální integrity, které výrazně snižují náklady na 

kontrolu. K monitorování struktur se používá síť senzorů zabudovaných do technické 

konstrukce nebo připevněných přímo na ni, jenž poskytují zásadní informace týkající se jejich 

stavu. Při SHM jsou využívány i piezoelektrické senzory [11], [12], [13]. 

SHM tedy slouží k monitorování strukturálního stavu objektů, jako jsou například 

letadla, mosty, větrné elektrárny, kdy k jejich poškození může dojít vlivem vibrací. Vibrace 

můžou být způsobeny aerodynamikou monitorovaného objektu, mechanickými poruchami a 

také vnějšími faktory, jako jsou atmosférické turbulence u letadla. Teoretické základy SHM se 

opírají i o změnu dynamické odezvy a přirozených frekvencí strukturálních prvků v důsledku 

existence trhlin a poškození [11]. 
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5.2 SHM v leteckém průmyslu 

Přístup SHM v letectví je možné využít nejen pro monitorování strukturního stavu 

letadel nebo helikoptér, ale i bezpečnostních komponent, jako jsou ložiska nebo táhlo. Obecné 

perspektivy leteckých společností zaměřené na SHM zahrnují zvýšení bezpečnosti a 

spolehlivosti, snížení nákladů na údržbu a snížení hmotnosti. U všech nových technologií pro 

SHM v letectví je proces jejich aplikace a testování v reálných situacích omezen kvůli 

bezpečnostním předpisům. Každá část senzorické sítě může představovat potenciální riziko pro 

provoz letadla, a proto musí být nová technologie před zavedením do letadla certifikována [11], 

[14], [15]. 

Vibrace u letounů jsou způsobené vnitřními i vnějšími zdroji. Primárním vnitřním 

zdrojem vibrací je pohonný systém. Vnějším zdrojem vibrací může být špatné počasí, velké 

teplotní rozdíly nebo turbulence v čistém vzduchu. Vibrace se u letadel nejvíce projevují 

v oblasti trupu, v oblasti motoru a v jeho sousedních částech [15]. 

Výstupní signál piezoelektrických senzorů je závislý na změně přetvoření, a proto jsou 

tyto senzory rozmístěny do míst s největší možnou změnou přetvoření. Jejich umístění může 

být určeno pomocí simulačních softwarů pracujících na základě metody konečných prvků. 

Senzory je možné upevnit na monitorovanou strukturu nebo implementovat přímo do ní [11]. 

Nesmí však nijak zasahovat do provozu letadla a musí být zajištěno jejich kontinuální snímání 

nebo snímání v požadovaných intervalech po celou dobu letu [11], [16], [14], [17]. 

Piezoelektrické senzory v letectví jsou vystaveny drsným přírodním podmínkám jako je 

vysoká nebo kryogenická teplota, vysoký tlak, agresivní atmosféra, radiační efekty 

(elektromagnetický, gamma), chemické reakce, dále velkým korozivním podmínkám a 

mechanickým efektům šoku (akcelerace, vibrace). Mezi piezoelektrické materiály, které je 

možné použít při SHM v letectví, patří piezoelektrické keramické materiály PZT, kompozitní 

piezoelektrické materiály nebo tenký film polyvinylfluoridu PVDF [16]. Senzor s PZT 

materiálem byl použit při měření vibrací na vrtuli helikoptéry [17]. Piezoelektrický senzor s 

kompozitním materiálem byl použit autory článku [14] při měření vibrací trupu letadla. 

Kontrola poškození a SHM v leteckém průmyslu vyžaduje metodu, která provádí 

nekontaktní, rychlou, přesnou a nedestruktivní kontrolu. V současné době se používá celá řada 

nedestruktivních technik včetně ultrazvukových metod, metod pracujících s magnetickým 

tokem, dále radiografie, penetrace barviva nebo snímání vířivých proudů.  

Metody detekce poškození lze rozdělit do tří skupin podle složitosti senzorových 

systémů a metod zpracování signálu: 

• Metody v první skupině vyžadují celý senzorový systém pro měření pole (např. Moireova 

interferometrie, skenovací laserové vibrometry a kamerové systémy pro měření pohybu). 

Tyto metody zpracovávají naměřené posunutí, sklon nebo pole rychlosti pro výpočet 

zakřivení a/nebo deformací a následně lokalizují místo poškození zkoumáním abnormality 

nebo náhlé změny těchto prostorově distribuovaných dat.  

• Metody ve druhé skupině vyžadují simulační měření mnoha bodů a k nalezení místa 

poškození se používá dobře kalibrovaný strukturální model a metoda modální 

expanze/aktualizace.  
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• Metody ve třetí skupině vyžadují simulační měření pouze několika míst a zpracování 

časových měřicích bodů k získání dynamických charakteristik (tj. přirozených frekvencí, 

poměrů tlumení, informace o šíření vln a nelineárních efektů). Tyto informace vedou k 

odhalení existence poškození a využitím pohybující se sekvence abnormality také přispívají 

k nalezení místa poškození [18]. 

Pole piezoelektrických aktivních senzorů je využíváno v zobrazovací metodě 

využívající fázová pole řízených vln. Senzory generují a přijímají tzv. Lambovy vlny a jsou 

umístěny tak, aby bylo možné řídit relativní fáze signálů senzoru, aby se vlny šířily nosníkem 

v požadovaném směru. Řízením vlny do všech směrů je možné prozkoumávat velkou část 

struktury z omezené části snímání, aby se zjistilo poškození [16]. Podstata metody Lambových 

vln je shrnuta v kapitole 6.1. 

Konkrétní využití metod autoři představili v článcích [17] a [14]. V článku [17] je 

použita metoda založená na šíření elastických vln využívající k vyhodnocení poškození metodu 

spektrálních prvků. V článku [14] jsou naměřená data vyhodnocována spektrální analýzou, 

která může odhalit změny ve struktuře.  

 

 

 

 

  5.3 SHM ve stavebním průmyslu 

 Dalším odvětvím, kde SHM našlo uplatnění, je stavební průmysl. Mezi monitorované 

stavby patří mosty, výškové budovy, tunely, přehrady, potrubí, větrné turbíny a železniční 

infrastruktura. Vývojem nových materiálů a postupů staveb se moderní stavby stávají složitější 

nejen strukturou jednotlivých částí, ale i konstrukcí. Také se od nich očekává, že budou plnit 

svoji funkci i v extrémních podmínkách jako je zemětřesení nebo tajfun. Modifikovat a 

následně zlepšit stavby z hlediska konstrukčního je možné na základě vyhodnocení dat ze 

Obr. č. 6: Fotografie piezoelektrické sítě umístěné v letadle Cessna 172, zdroj [14] 
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senzorů monitorujících strukturální stav. Dalším důvodem pro monitorování strukturálního 

stavu staveb je jejich stárnutí. Stárnoucí stavby představují bezpečnostní riziko. Tenhle aspekt 

je vnímán i u mostů a železniční infrastruktury. Díky zvyšující se poptávce po železniční 

dopravě se zvyšuje její kapacita. Z tohoto důvodu jsou mosty využívány na hranici svých 

fyzických možností [19], [20], [21], [22]. 

 K získání validních dat o struktuře měřené technické soustavy je nutné zvolit vhodné 

umístění a typ senzorů. Poloha senzorů je obvykle stanovena na základě odborných znalostí. 

V článku [23] je optimální poloha senzorů a jejich počet pro SHM zjištěn pomocí metody 

odhadu minimální chyby. Zejména u velkých mostních konstrukcí podléhá smykové spojení 

mezi deskami a nosníky v kompozitních konstrukcích důsledkům přetížení a únavě, proto je 

především monitorováno toto spojení [24], [25]. V článku [26] a [27] se autoři rozhodli 

monitorovat strukturní stav lopatky větrné elektrárny, protože největší počet poruch nastane 

právě na nich. Je nutné však poznamenat, že technické soustavy se často skládají z více prvků 

jako například mosty, jenž se skládají z nosníků, podpěr a mostovek. Tyto části mostu by se 

tedy měly posuzovat z hlediska strukturního stavu současně [28].  

 Ve stavebním průmyslu jsou využívány piezoelektrické senzory kompozitní, PZD a 

PVDF. Tyto senzory jsou umístěny na povrchu stávajících konstrukcí nebo jsou integrovány 

dovnitř, pokud jsou instalovány během výstavby v případě nových konstrukcí. Díky své 

univerzálnosti se senzory používají hlavně pro monitorování mostních konstrukcí postavených 

z inovativních materiálů nebo z těch, které mají revoluční design. Zvláštní typ 

piezoelektrických senzorů jsou piezoelektrické keramické akustické emisní senzory, které se 

často používají při posuzování technického stavu mostů. Provoz těchto senzorů je založen na 

myšlence, že vznik a vývoj trhlin vede k uvolnění energie akustické vlny, která prochází 

strukturou a může být zachycena technologií AE [29]. 

Ve stavebnictví jsou nejpoužívanější materiály na bázi cementu, jako je beton. Běžný 

piezoelektrický kompozit není vhodný pro aplikace, ve kterých je senzor nutné integrovat do 

struktury z důvodu výrazných rozdílů v objemové stabilitě betonu.  Z tohoto důvodu nový druh 

piezoelektrického senzoru zahrnuje piezoelektrickou keramiku do kompozitu na bázi cementu 

a splňuje požadavky strukturální mechaniky. Tento senzor vykazuje podobné chování 

mechanicko-elektrické odezvy bez ohledu na střední úroveň zatížení. Elektrický výstupní signál 

tohoto senzoru může reprodukovat mechanický vstupní signál se složitým průběhem bez 

viditelného zkreslení, je vhodný pro signály s vysokou dynamikou ve frekvenčním rozsahu pro 

obecné aplikace ve stavebnictví a je možné jej také využít jako dynamický mechanický senzor 

s vynikající dynamickou odezvou a vysokou stabilitou [30]. 

Nejpoužívanější strategie pro detekci poškození ve stavebním průmyslu je možné 

kategorizovat na [28]: 

• strategie založené na modelu,  

• nemodelové strategie založené na analýzách naměřených dat.  

Cílem strategie detekce poškození založené na modelu je posoudit strukturální stav 

technické soustavy porovnáním parametrů matematického modelu představující 

monitorovanou technickou soustavu. Model technické soustavy se obvykle vyvíjí na základě 

metody konečných prvků s pomocí dat naměřenými na dané technické soustavě. Chování 

modelu je analyzováno pro různé druhy enviromentálních podmínek. Při vývoji modelu 

dochází k jeho zjednodušení. Důvodem může být neznalost parametrů, jako jsou materiálové 



24 

 

vlastnosti, geometrické vlastnosti a okrajové podmínky. Po zjednodušení dochází k aktualizaci 

modelu tak, aby bylo možné porovnat výsledky analýzy modelu a naměřených dat reálné 

soustavy. Experimentálně získaná data poskytují komplexní informace o počátečních 

parametrech reálné soustavy, které lze aplikovat na model. Tímto způsobem jsou odezvy 

modelu upravovány, aby se podobaly reálné technické soustavě a tím byl model přesný.  

Aktualizačními parametry modelu můžou být například ohybová tuhost, Youngův modul, 

moment setrvačnosti a dynamický posuv. Aby byla zajištěna robustní metoda detekce 

poškození, musí být propojena strategie založená na metodě konečných prvků se strojovým 

učením (Neuronové sítě a Genetický algoritmus). Tyto metody mohou řešit různé zdroje dat, 

jako jsou strukturální parametry a podmínky prostředí [28]. Metoda neuronových sítí je popsána 

v kapitole 6.2. Na základě modelu technické soustavy určovali autoři článků poškození mostů 

[25], [28] nebo věže v Shanghai [31]. 

Strategie detekce poškození bez modelu spoléhají pouze na analýzu chování technické 

struktury, aniž by se vyvinul model struktury kvůli identifikaci přítomnosti poškození. 

Bezmodelová strategie, využívající umělé neuronové sítě, je intenzivně používaná metoda [28]. 

Autoři článků [28] určovali poškození mostů na základě umělých neuronových sítí. 

Na obr. č. 7 je znázorněno rozmístění senzorů na železničním mostě, senzory označené 

A1–A2 jsou aktivní piezoelektrické senzory, senzory označené B1-B4 jsou piezoelektrické 

senzory přilepené na nosnou konstrukci mostu, senzory R1-R4 jsou piezoelektrické senzory 

přilepené na kolejnici, senzor označen SG je tenzometr a senzor LD je laserový senzor 

vzdálenosti [25]. 

 

 

5.4 SHM ve vlakové dopravě 

 Vlaky jsou v mnoha zemích oproti plánované životnosti v provozu delší dobu a tím více 

dochází ke kritickému poškození. Tato obava se stupňuje také se zvyšováním rychlosti vlaků a 

s jejich intenzivnějším používáním. Vlaky jsou vystaveny řadě rizik jako je klima, složité 

železniční podmínky, neočekávané události, které mohou vést k poškození vlaku během 

provozu. Bez dostatečného varování může poškození vést k nehodě a následnému ohrožení 

Obr. č. 7: Rozmístění senzorů na železničním mostě, zdroj [25] 
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cestujících. Bezpečnost je prioritou pro veřejnou dopravu, proto musí být dodržována kritéria 

spolehlivosti, integrity a trvanlivosti konstrukce vlaků.  Z tohoto důvodu jsou prováděny 

servisní a inspekční práce na základě nedestruktivního testování (například radioskopií, 

ultrazvukem, laserovou interferometrií, elektromagnetickou kontrolou a termografií). Tyto 

kontroly jsou konány obvykle periodicky bez ohledu na změnu pracovních podmínek a 

postupného zhoršování struktury vlaků. Na základě těchto důvodů je nepřetržité a 

automatizované monitorovaní struktury možným řešením. Navíc bylo dokázáno, že SHM 

snižuje náklady o více než 30 %, zvyšuje spolehlivost a bezpečnost a snižuje pracovní sílu 

během servisu [32], [33], [34]. 

 Autoři článku [34] využívají PZT destičky, které slouží jako senzory i jako akční členy. 

PZT destičky byly vybrány z důvodu hmotnosti, nízké spotřeby energie, snadné integrace do 

konstrukce a vysoké pracovní frekvence. Z PZT destiček se vytvoří síť tak, aby byla možná 

vzájemná komunikace. Díky komunikaci jednotlivé destičky spolupracují, čímž dochází k 

redundanci se zvýšením spolehlivosti měřícího sytému [34].   

Nejsložitější a nejkritičtější konstrukční částí vlaku je podvozek, který díky zatížení je 

náchylnější k poškození, jako jsou praskliny, únava materiálu nebo koroze. Integrita podvozku 

vede ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti [33], [34], proto se autoři článku [34] rozhodli 

aplikovat piezoelektrický senzor na podvozkový rám. Také karoserie vlaku, která je svařována 

z dlouhých profilů hliníkových slitin, aby byla lehká, je vystavena řadě příčin způsobujících 

poškození např. hmotnost cestujících, hmotnost nákladu, eroze vlivem enviromentálních 

podmínek. Z tohoto důvodu je vhodné rovněž monitorovat její strukturní stav [32]. Autoři 

článku [32] monitorovali posilovač karoserie piezoelektrickými senzory.  

Autoři článku SHM karoserie vlaku využili k detekci poškození Lambových vln [32]. 

Metoda řízených vln byla využita i pro detekci poškození podvozku vlaku [34].  Tyto metody 

jsou blíže popsány v kapitole 6.1. 

 

 

 

Obr. č. 8: Rozmístění PZT senzorů na podvozku CRH380CLvlaku, zdroj [34] 
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5.6 SHM v automobilovém průmyslu 

Pneumatiky vozidel jsou vystaveny provozním podmínkám, jako je zatížení a rychlost 

vozidla, tlak nahuštění pneumatik nebo teplota a nerovnost jízdního povrchu. Tyto podmínky 

mohou vést k poškození pneumatik, kterým je oddělení běhounu, bočnice, tkaniny, kritické 

poškození paty nebo kritické snížení hloubky desénu. Takové poškození může způsobit 

nestabilitu vozidla vedoucí k potenciální dopravní nehodě. Odolnost pneumatik hraje tedy 

důležitou roli v bezpečnosti silniční dopravy. Toto potenciální riziko je možné snížit 

sledováním strukturálního stavu pneumatik. Další využití SHM pneumatik je ve vývoji 

pneumatiky, kdy na základě naměřených dat je možné zlepšit vlastnosti pneumatik [35], [36]. 

Autoři článku [35] za účelem zjištění chování pneumatiky vytvořili její model pomocí 

metody konečných prvků. V něm aplikovali výpočetní metodu, která implementuje smíšený 

Euelerovský/Lagrangovský kinematický popis. Aby bylo možné porovnat vytvořený model a 

reálné chování pneumatiky, autoři článku provedli experiment, ve kterém využili reálný model 

čtvrtinového automobilu, kdy na vnitřní vložku pneumatiky připevnili akcelerometr. 

Experiment provedli na více pneumatikách a s různým koeficientem tření. Data získaná 

experimentem se shodovala s výstupními daty z modelu, proto vytvořili model pneumatiky 

s trhlinou podél běhounu opět za použití metody konečných prvků. Na základě tohoto modelu 

zjistili, že je možné detekovat trhlinu pneumatiky se dvěma akcelerometry. Signály z 

akcelerometru pneumatiky bez a s trhlinou rozlišili pomocí statické analýzy a diagnostikovali 

pomocí predikčních modelů AR (autoregresivní model) a ARX (autoregresivní model 

s exogenními vstupy).    

Většina akcelerometrů aplikovaných v pneumatice jsou piezoelektrické pro jejich výkon 

a připravenost technologií. Dalšími výhodami jsou nízká hmotnost, kompaktnost, nízká cena a 

rozsáhlá šířka pásma (desítky kilohertzů). Většina těchto akcelerometrů je kabelových [36].    

Další možné použití piezoelektrických akcelerometrů je při určování interakce      

vozidlo-vozovka. Interakce pneumatika–vozovka vytváří síly a momenty související se změnou 

stavu vozidla vlivem zrychlení, brzdění a projetí zatáčkou. Schopnost snímat tyto interakce 

pomocí senzorů pneumatik je velmi důležitá pro zlepšení výkonu vozidla. U konvenčních a 

částečně automatizovaných vozidel mohou informace o interakcích pneumatika–vozovka 

vylepšit aktivní bezpečnostní systém vozidel, včetně adaptivního tempomatu, protiblokovacích 

brzdových systémů a kolizních systémů. U vysoce automatizovaných vozidel je navíc důležité 

přesně snímat okolní podmínky pro zlepšení bezpečnosti a manipulace s vozidlem. Navíc 

informace v reálném čase o náročných jízdních podmínkách mohou řidičům pomoci přijmout 

bezpečnější strategii řízení [36].  

Piezoelektrický akcelerometr je možné použít k určení plochy styku pneumatiky a 

vozovky. Poloměr nahuštěného kola je totiž větší, když není ve styku s plochou vozovky, proto 

při značné změně poloměru kola při vysoké rychlosti dojde k vytvoření dvou lokálních maxim 

v signálu zrychlení. Akcelerometr je tedy vhodné implementovat do bezpečnostního systému 

k detekci aquaplaningu [36]. 

Kromě piezoelektrických akcelerometrů se používají v automobilovém průmyslu i 

PVDF senzory. Senzory, ve kterých je implementován PVDF materiál, se používají k měření 

napětí na vnitřní vložce pneumatiky. Měření napětí je interpretováno pomocí modelu třecí síly. 
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Měření ukazují proveditelnost aplikace PVDF senzoru k určení deformace dezénu pneumatiky 

[36], [37], [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Ukázka nalepení PVDF senzorů na vnitřní straně pneumatiky, zdroj [64] 
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6 Analýza detekce a lokalizace zatížení systémů 

V předchozí kapitole byly v aplikacích zmíněny metody identifikace zatížení založené 

na šíření vln nebo neuronových sítích. Kromě nich je zatížení možné identifkovat dalšími 

metodami, a to časově reverzní metodou nebo metodami založenými na dekonvoluci signálu či 

poměru amplitud vlastních frekvencí dané fyzikální veličiny. Tyto zmíněné metody budou 

v následujících podkapitolách blíže specifikovány.  

6.1 Metoda vln 

 Pomocí metody pracující na základě šíření vln v materiálu je možné podle nelinearity 

vyhodnocovat strukturální stav technické soustavy. Metoda pracuje s Lambovými vlnami, které 

mají disperzní vlastnost. Tato vlastnost značí, že rychlost vlny závisí na její frekvenci. K řešení 

rychlosti vlnění jsou určovány tzv. disperzní křivky, které je možné získat Rayleigho-

Lambovými rovnicemi. Lambovy vlny je možné definovat rychlostmi fázovou a tzv. grupovou. 

Grupovou rychlostí se rozumí rychlost, se kterou se pohybuje celkový tvar obálky amplitud. 

Grupová rychlost cg je definována vztahem (8) [32], 

 

𝑐𝑔 =
𝑑𝜔

𝑑𝑘
      (8) 

 

kde 𝜔 vyjadřuje úhlovou rychlost a k vlnové číslo. Disperzní křivky jsou vyjádřeny 

v grafech jako závislost grupové rychlosti na parametru f∙d, kde f je frekvence vlnění a d je 

vzdálenost, kterou vlna urazila. Z těchto grafů vyplývá, že grupovou rychlost v závislosti na 

vzdálenosti nelze vyjádřit jednoduchou rovnicí [32]. 

 Kromě vln je možné využít i tzv. vlnky. Vlnky jsou druh vln, které jsou časově omezené, 

jejich průměrná hodnota je nula a jejich norma nenulová. Vlny jsou považovány za akustické a 

ohybové. Zaznamenané signály jsou analyzovány pomocí „vlnkové transformace“, aby se 

stanovily doby příchodu vln při různých frekvencích. Tyto časy dosažení místa senzoru jsou 

zpřesněny použitím některé z optimalizačních metod, což vede i k přesnější identifikaci místa 

dopadu. Rovněž je specifikována časová prodleva mezi okamžikem nárazu a zaznamenáním 

signálů spolu se skupinovou rychlostí disperzních vln [39]. 

 Další možný přístup vedoucí k identifikaci síly je založený na rozlišovací analýze vlnky 

pomocí impulzní funkce odezvy systému. Tento způsob využívá vlastností vlnky, jako je 

nastavitelné časově-frekvenční rozlišení a stacionární bílý šum. Při tomto přístupu dojde k 

rozkladu a transformaci signálu pomocí dvourozměrných vlnek v určitém rozlišení a 

konvoluční vztah mezi odezvou a silou v časové oblasti je transformován do lineárního 

multiplikativního vztahu mezi odezvami systému a odezvami vlnek ve vlnkové oblasti [40]. 

Jak již bylo zmíněno, k identifikaci místa dopadu síly je možné využit i akustických vln. 

K tomuto je nutné vytvořit přesný model na základě metody konečných prvků, aby bylo možné 

predikovat odezvu struktury při nejvyšší požadované frekvenci emisí. Síla je lokalizována 

porovnáním modelu a odezvy z piezoelektrického senzoru [41]. 
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Nevýhodou metod vln je jejich závislost na správném vyhodnocení doby šíření vln, 

která je složitá, protože může být značně narušena jakoukoliv nepatrnou strukturální 

nepravidelností [42]. 

Na obr. č. 10 je znázorněno použití metody vln. V levé části obrázku je schéma 

rozmístění senzorů, naznačeno místo úderu a znázorněno šíření vln. V pravé části obrázku je 

vidět lokalizace působiště zatížení na základě časového rozdílu příchodu vlny na jednotlivé 

senzory. Protože se jedná o 2D úlohu, jsou MFC senzory rozmístěny do rozety.  

 

 

 

 

 

 

6.2 Metoda neuronových sítí 

Metoda neuronových sítí je přesnější než metoda založená na šíření vln. Tento fakt je 

způsoben zobecněním komplexního nelineárního vztahu vstup-výstup pouhým učením 

neuronové sítě z datových sad bez ohledu na jakoukoliv nespojitost a matematický model [42]. 

Nevýhodou metody využívající neuronové sítě je nutnost velkého množství dat k naučení sítě 

[42], [43]. Kvůli tomuto množství dat je třeba při sestavování vstupů neuronové sítě extrahovat 

vlastnosti pro sestavení vstupů do sítě. Nejčastěji jsou využívány vlastnosti časových domén, 

jako je čas příchozí amplitudy měřených dat na senzoru, čas mezi amplitudami nebo jsou 

vlastnosti kombinovány [42], [43]. Byly publikovány i dva následující přístupy v metodě 

neuronových sítí. První přístup využívá tzv. Multilayer Perceptron (MLP), druhý přístup zase 

tzv. Radial basis function network (RBFN). RBFN, obr. č. 11, je řízená dopředná učící se síť, 

která má pouze jednu skrytou vrstvu a její neurony mají aktivační funkce radiální báze.  MLP 

je univerzální aproximační algoritmus, který se používá pro rozpoznávání vzoru a pro 

aproximaci funkcí. Vhodnost použití metody neuronových sítí s MLP algoritmem nebo sítí 

RBFN byla ověřena na panelu, na kterém byly upevněny piezoelektrické akcelerometry a náraz 

byl aplikován pomocí kladiva [42]. Kromě akcelerometru je možné využít i piezokeramický 

senzor [44]. Postup využívající neuronové sítě s MLP algoritmem byl využit pro lokalizaci a 

identifikaci síly na části leteckého křídla [45]. Používá se i modifikace umělé neuronové sítě – 

pravděpodobnostní neuronová síť. Její struktura je podobná umělé neuronové síti používající 

Obr. č. 10: Aplikace metody vln na 2D úloze, zdroj [41] 
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zpětnou propagaci. Liší se v aktivační funkci. Pravděpodobností neuronová síť je založena na 

Bayesově rozhodovacím pravidlu a odhadu pravděpodobnostních funkcí [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Časově reverzní metoda 

 Časově reverzní metoda je založena na hypotéze časové invariance a prostorové 

reciprocitě rovnice elastodynamické vlny za předpokladu Huygensova principu. Podle něj je 

možné rekonstruovat vlnovou funkci v obecném tvaru pomocí znalostí jeho zdrojů na 2D 

povrchu. Počáteční krok v časově reverzní metodě lze rozdělit na krok dopředného šíření a na 

krok zpětného šíření. V kroku dopředného šíření jsou aplikovány dopady na excitační 

(kalibrační) body M, které byly náhodně vybrány na struktuře a vymezují monitorovací zónu. 

Při aplikaci úderů do jednotlivých bodů a měření těchto úderů N senzory, vznikne pole M·N 

signálů. Tyto signály jsou ve formě vln, jenž reprezentují odezvu struktury (průhyb, rychlost, 

zrychlení, přetvoření atd.). Za předpokladu neomezeného prostoru a možnosti měření ve 

kterémkoliv bodě povrchu S, lze rovnici elastodynamické vlny vyjádřit ve formě (9) [46],[47], 

 

𝑢(𝑟, 𝑡) =  ∭ [𝐺(𝑟, 𝑡; 𝑟0) ∗ 𝑝(𝑟0, 𝑡)]𝑑Ω0Ω
    (9) 

 

 kde * reprezentuje konvoluci v čase, p(r0,t) znázorňuje impulzní sílu aplikovanou 

v místě r0 a G(r,t;r0) je Greenova prostorově – časová funkce. Pokud je budící funkce delta 

Diracova funkce (jednotka impulzní funkce), pak je Greenova funkce nazývána impulzní 

odezva a je rovna naměřenému vlnovému poli. Krok zpětného šíření spočívá v korelaci tvaru 

vlny emitovaným bodem neznámé polohy v rm0 se všemi impulzními odezvami uloženými 

v kroku dopředného šíření. To lze dokázat, že místo dopadu je vypočítáno jako maximum 

následujícího časově reverzního operátora RTR (za předpokladu, že se rm0 = rm) [46]: 

 

𝑅𝑇𝑅 = 𝐺(𝑟𝑚,𝑡, 𝑟) ∗ 𝐺(𝑟, −𝑡; 𝑟𝑚0) =  ∫ 𝐺(𝑟𝑚,𝑡, 𝑟) ∙  𝐺(𝑟, 𝑡 +  𝜏; 𝑟𝑚0)𝑑𝜏
𝑡

0
  (10) 

 

Obr. č. 11: Schéma neuronové sítě tzv. Radial basis function network, zdroj [42] 
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Vztah (10) reprezentuje vzájemnou korelaci. Dále je vypočítáván korelační koeficient 

cTRi (12) pomocí energie signálů (11) [46]: 

 

𝐸𝐺𝑟𝑚
=  ∫ |𝐺(𝑟𝑚,𝑡, 𝑟)|

2
𝑑𝑡

𝑡

0
    (11) 

 

𝑐𝑇𝑅 = max (
|𝑅𝑡𝑟|

√𝐸𝐺𝑟𝑚𝐸𝐺𝑟𝑚0

)    (12) 

 

Hodnoty koeficientu se pohybují v intervalu 0 ≤ cTR ≤ 1. Hodnota koeficientu cTR  je 

blízká hodnotě 1, pokud referenční a vyhodnocovaný signál se podobají (mají tedy stejné 

působiště síly). Výsledné místo dopadu je následně vzahem podobným výpočtu těžiště (13) 

[46],  

 

𝑥1 =  
∑ 𝑥𝑖∙𝑐𝑇𝑅𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑐𝑇𝑅𝑖
4
𝑖=1

, 𝑦1 =  
∑ 𝑦𝑖∙𝑐𝑇𝑅𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑐𝑇𝑅𝑖
4
𝑖=1

    (13) 

 

kde xi a yi jsou souřadnice i-tého kalibračního bodu a x1 a y1 jsou vypočítané polohy [46]. 

Tato metoda byla podobně popsána a aplikována také v článcích [47], [48], [49]. Časově 

reverzní metoda byla aplikována k lokalizaci dopadu síly na křídle letadla [46] a lopatky rotoru 

[48].  

6.4 Metoda založená na dekonvoluci signálu 

 Metodou založenou na dekonvoluci signálu je možné lokalizovat působiště síly, ale i 

rekonstruovat průběh jejího působení. Metodu lze použít pro řešení problémů, které jsou časově 

invariantní a platí pro ně princip superpozice. Tento princip lze definovat rovnicí (14) pomocí 

konvoluce [50], 

 

𝑢(𝑡) =  ∫ 𝑓(𝜏) ∗ 𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞
    (14) 

 

 kde f(τ) je budící síla , u(t) je odezva konstarukce a g(t) je impulzní odezva, konkrétně 

odezva systému na Diracův jednotkový impulz. Protože při měření je převáděn analogový 

signál do diskrétních hodnot, musí být konvoluce vyjádřena v diskrétním tvaru (15) [50], [51],  

 

𝑢𝑆 =  𝑓𝑂 ∗ 𝑔𝑂𝑆     (15)  

 

kde 𝑢𝑆 = [𝑢1
𝑆, 𝑢2

𝑆, … , 𝑢𝑁
𝑆 ]𝑇znázorňuje vektor odezvy senzoru s, 𝑓𝑂 = [𝑓1

𝑂 , 𝑓2
𝑂 , … , 𝑓𝑁

𝑂]𝑇 

je vektor buzení a  𝑓𝑂 = [𝑓1
𝑂 , 𝑓2

𝑂 , … , 𝑓𝑁
𝑂]𝑇je vektor impulzní odezvy senzoru s pro buzení v 

místě o. Rovnici (15) můžeme přepsat do maticové podoby (16) [50], [51], 

 

𝑢𝑆 =  𝐺𝑂𝑆 · 𝑓𝑂     (16)  
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kde matice Gos(přenosová matice) vznikne postupným posouváním vektoru do tvaru 

(17), 

 

 𝐺𝑂𝑆 = [

𝑔1
𝑜𝑠 0 ⋯ 0

𝑔2
𝑜𝑠 𝑔1

𝑜𝑠 ⋯ 0
⋮

𝑔𝑁
𝑜𝑠

⋮
𝑔𝑁−1

𝑜𝑠
⋱ ⋮

… 𝑔1
𝑜𝑠

]    (17) 

 

kde N definuje pravidelné časové kroky při buzení v jednom místě. Při experimentálním 

měření, kdy je neznámá matice Gos, lze k jejímu zjištění použít rovnici (18) [50], 

 

𝑢𝑆 =  𝐹𝑂 · 𝑔𝑂𝑆     (18)  

 

kde matice Fo vznikne postupným posouváním vektoru. Je zřejmé, že při více měřeních 

v jednom bodě vznikne přeurčená soustava, kterou je možné řešit metodou nejmenších čtverců. 

Po vyřešení rovnice (18) lze vytvořit přenosovou matici Gos ve tvaru (17). Po určení této matice 

je možné určit neznámý vektor buzení 𝑓𝑂. Za předpokladu neznámého místa buzení je určen 

vektor buzení Tichonovovou regularizační metodou (19) [50], 

 

𝑓𝑂 =  ((𝐺𝑜𝑠)𝑇 ∙ 𝐺𝑜𝑠 +  𝜆 ∙ 𝐼)−1 ∙ (𝐺𝑜𝑠)𝑇 ∙ 𝑢𝑆   (19) 

 

kde  𝜆 je parametr tlumení a I je jednotková matice. Pro určení neznámého místa je 

vektor buzení 𝑓𝑂určen pro všechna referenční místa O a neznámé místo buzení následně 

nalezeno Euklidovskou normou ve tvaru (20) jako minimum parametru r vyřešeného pro 

všechna referenční místa [50], [51].  

 

𝑟 =  ‖𝑢 −  𝐺𝑜𝑠 ∙ 𝑓𝑂‖     (20) 

 

Matici 𝐺𝑜𝑠pro dané místo buzení lze vypočítat i lineární interpolací pro místa, která 

nejsou referenčními [50]. Podobný popis metody a postup při identifikaci síly zvolili autoři 

článku [51], kteří identifikovali sílu působící na panel. Tato metoda byla ověřena také na části 

leteckého křídla [50]. 

Obr. č. 12: Určení přenosových matic 𝐺𝑜𝑠  v referenčních místech, zdroj [50] 
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 6.5 Metoda poměru amplitud napětí  

 Teoretické základy SHM se opírají o změnu dynamické odezvy a přirozených frekvencí 

strukturálních prvků v důsledku existence trhlin a poškození. Základem metody poměru 

amplitud výstupního napětí jsou vlastní frekvence technické soustavy, neboť metoda je 

založena na poměru amplitud výstupního napětí z piezoelektrického senzoru, které bylo 

generováno kmitáním nosníku na prvních dvou detekovaných vlastních frekvencích. 

Algoritmus řešení metody je možné rozdělit do těchto částí [52]:  

• analýza výstupního signálu napětí z piezoelektrické senzoru 

• úprava signálu napětí a určení jeho amplitudy 

• lokalizace působiště síly a výpočet její velikosti.  

 

Pro účely této diplomové práce je v dalších částech pracováno s metodou šíření vln, 

s časově reverzní metodou, s metodou založenou na dekonvoluci signálu v časové oblasti a 

metodou poměru amplitud napětí. Tyto metody jsou nejprve ověřeny na jednoduché 

experimentální soustavě v podobě jednostranně vetknutého nosníku. Následně jsou tyto metody 

využity na problému z praxe. Není vyhodnocována metoda neuronových sítí, protože k její 

aplikaci je potřeba velkého množství tréninkových dat, na kterých by byla cvičena. 
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Obr. č. 13: Fotografie experimentální soustavy 

7 Experimentální soustava 

Aby bylo možné zvolené metody aplikovat na složitější problémy v praxi, musí se nejprve 

experimentálně ověřit na jednoduché soustavě, která je zobrazena na obr. č. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

Experimentální soustava se skládá z jednostranně vetknutého nosníku z oceli. Na 

nosníku jsou umístěny piezoelektrické senzory a akcelerometr. Piezoelektrický senzor 1 je 

umístěn ve vzdálenosti 1 cm a piezoelektrický senzor 2 ve vzdálenosti 26 cm od vetknutí. 

V následující podkapitole 7.1 je vysvětlen důvod umístění v těchto vzdálenostech. Experiment 

byl proveden pomocí kladívka, kterým byl vytvořen impulz síly působící na nosník. Kladívkem 

bylo udeřeno 80x na osmi referenčních místech nosníku (11 cm, 13 cm, 16 cm, 19 cm, 22 cm, 

37 cm, 45 cm, 48 cm) s cílem měnit maximální hodnotu impulzu síly od 10 N do 100 N a pak 

ještě na náhodných místech nosníku. Jako typ piezoelektrického senzoru byl zvolen MFC 

senzor, který byl namáhaný v módu 31. Signál výstupního napětí z MFC senzoru byl 

vzorkovaný s frekvencí 25,6kHz. Parametry MFC senzoru jsou uvedeny v tab. č. 1. 

 

Parametry piezoelektrického senzoru:    

   

 

Tab. č. 1: Parametry piezoelektrického senzoru 

 
1 Ppm (Parts per million) = 10-6 

Nábojová konstanta (v závorce je uveden 

mód namáhání) 

  -1,7 ·102 pC/N (31) 

Přetvoření na volt  ~ 1,1–1,3 ppm1/ V (31) 

Maximální operační teplota  <85 °C 

Maximální operační přetvoření v tahu <4500 ppm 

Piezoelektrický senzor 2 Piezoelektrický senzor 1  

Akcelerometr  
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Nákres nosníku experimentální soustavy je znázorněn na obr. č. 14. Youngův modul 

tohoto nosníku je 210·109 Pa. 

  

Akcelerometr umístěný na nosníku, obr. č. 13, měřil zrychlení v rozsahu ±5 g.      

7.1 Umístění piezoelektrických senzorů a jejich počet 

 Počet senzorů je závislý na aplikované metodě identifikace síly. V případě použití 

metody využívající šíření vln je zřejmé, že metoda bude aplikovatelná pouze za předpokladu, 

bude-li kladívkem udeřeno do míst mezi senzory, tak aby bylo možné vyjádřit časový rozdíl 

příchodu vlny na jednotlivé senzory ze všech měření jednou přímkou. Z tohoto důvodu metoda 

založená na šíření vln vyžaduje alespoň dva senzory. V časově reverzní metodě je vypočítáván 

koeficient cTR pro všechna měření napětí z jednoho piezoelektrického senzoru. K identifikaci 

zatížení touto metodou je tedy potřeba alespoň jeden piezoelektrický senzor. Při aplikaci 

metody založené na poměru amplitud napětí lze zjistit průběhy napětí, které byly generovány z 

kmitání nosníku na prvních dvou detekovaných ohybových vlastních frekvencích, z 

jednoho piezoelektrického senzoru. Z tohoto důvodu k aplikaci metody je možné použít jen 

jeden senzor. Při využití metody založené na dekonvoluci signálu jsou matice 𝐺𝑜𝑠 vypočítávány 

pro jednotlivá místa úderu kladívka z výstupního napětí jednoho piezoelektrického senzoru. 

Z tohoto důvodu metoda založená na dekonvoluci signálu vyžaduje alespoň jeden 

piezoelektrický senzor. 

Umístění senzorů lze odvodit z kmitání technické soustavy. Při aplikaci impulzní síly 

bude nosník kmitat na vlastních frekvencích, ze kterých se nejvíce budou projevovat první dvě 

vlastní frekvence. První senzor je tedy vhodné umístit blízko vetknutí, protože zde dochází 

k největšímu přetvoření, tedy ke generování největšího napětí při kmitání nosníku na první 

vlastní frekvenci. Polohu druhého senzoru lze odvodit z kmitání nosníku na druhé vlastní 

frekvenci. Je nutné vybrat polohu, ve které dochází k značnému přetvoření, jenž je způsobeno 

kmitáním nosníku na druhé vlastní frekvenci. Přesné umístění senzorů lze zjisti pomocí modální 

analýzy. Modální analýza pomáhá určit vibrační charakteristiky (vlastní frekvence a tvary 

módu) mechanické struktury nebo její součásti a ukazuje pohyb různých částí struktury. 

 

 

  

  

Obr. č. 15: První ohybový vlastní tvar jednostranně vetknutého nosníku 

Obr. č. 14: Nákres nosníku experimentální soustavy 
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Modální analýzou provedenou v softwaru ANSYS bylo zjištěno, že první vlastní 

frekvence má hodnotu 19,69 Hz a druhá vlastní frekvence má hodnotu 123,02 Hz. Vlastní tvary 

jednotlivých frekvencí znázorňuje obr. č. 15 a obr. č. 16. Z obr. č. 15 vyplývá, že první 

piezoelektrický senzor, jehož napětí by reflektovalo přetvoření vzniklé kmitáním na první 

vlastní frekvenci, je vhodné umístit co nejblíže vetknutí.  Z obr. č. 16 a obr. č. 17 je patrné, že 

druhý piezoelektrický senzor je vhodné umístit ve vzdálenosti 26 cm od vetknutí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16: Druhý ohybový vlastní tvar jednostranně vetknutého nosníku 

Obr. č. 17: Graf závislosti ohybového přetvoření na vzdálenosti od vetknutí druhého vlastního tvaru 
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8 Ověření metod na experimentální soustavě 

 Na experimentální soustavě, prezentované v kapitole 7, je postupně ověřena časově 

reverzní metoda, metoda šíření vln, metoda založena na dekonvoluci signálu a metoda poměru 

amplitud.  

8.1 Ověření časově reverzní metody na experimentální soustavě 

Algoritmus metody začíná úpravou signálu. Jedná se o signál neperiodický vzorkovaný 

s frekvencí f = 25,6 kHz. Naměřený signál výstupního napětí piezoelektrického senzoru v čase 

je možné vidět na obr. č. 18. 

 

Z důvodu snížení výpočetní náročnosti byla data výstupního napětí oříznuta. Hranici 

oříznutí je možné vidět na obr. č. 18.  V datech z piezoelektrického senzoru 1 bylo detekováno 

první lokální maximum, které je větší než 0,1 V. Spodní hranicí tohoto oříznutí je 100. prvek 

od lokálního maxima směrem k počátku měření a horní hranicí je 1000. prvek opačného směru. 

Oříznutím vznikne vektor výstupního napětí o 1100 prvcích. V případě výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru 2 bylo detekováno první lokální maximum, které je větší než 0,02 

V, velikost oříznutých dat nebyla změněna. Ukázka oříznutých dat je znázorněna na obr. č. 19. 

Červený bod na tomto obrázku znázorňuje vybrané lokální maximum. 

 

Obr. č. 18: Graf průběhu výstupního napětí piezoelektrického senzoru v čase 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 7, celkově bylo provedeno 80 měření. Z těchto 

měření bylo vybráno náhodně 8 měření k identifikaci síly v různých místech. Se zbývajícími 

72 signály bylo počítáno jako s referenčními. Tedy v každém referenčním místě bylo 

provedeno 9 měření. Pro každé z 8 náhodných měření určených k identifikaci síly byl určen 

vektor 72 koeficientů korelace cTR. Z každých 9 koeficientů (prvků vektoru) cTR. byla určena 

průměrná hodnota koeficientu 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅, která byla zaznamenána do tabulky k příslušnému 

referenčnímu místu. Koeficienty  𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ v tab. č. 2 jsou vypočítány z napětí piezoelektrického 

senzoru 1. Koeficienty  𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ v tab. č. 3 jsou vypočítány z napětí piezoelektrického senzoru 2. 

 

Číslo 

měření 

Vzdálenost referenčního místa od vetknutí [cm] 

11 13 16 19 22 37 45 48 

Průměrné hodnoty koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ 

1. 0,996 0,991 0,972 0,925 0,803 0,678 0,563 0,700 

2. 0,995 0,998 0,992 0,960 0,864 0,649 0,617 0,722 

3. 0,967 0,981 0,995 0,984 0,931 0,600 0,681 0,732 

4. 0,937 0,958 0,984 0,987 0,959 0,572 0,709 0,730 

5. 0,854 0,886 0,932 0,961 0,984 0,494 0,759 0,710 

6. 0,692 0,672 0,636 0,597 0,481 0,908 0,585 0,719 

7. 0,594 0,624 0,667 0,699 0,762 0,603 0,998 0,878 

8. 0,719 0,733 0,748 0,747 0,718 0,718 0,928 0,943 

 

Tab. č. 2: Výsledné koeficienty 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅,  vypočítané z výstupního napětí piezoelektrického senzoru 1 pro jednotlivá 

referenční místa 

 

 

Obr. č. 19: Graf oříznutého výstupního napětí piezoelektrického senzoru 1 v čase 
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Tab. č. 3: Výsledné koeficienty 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅,  vypočítané z výstupního napětí piezoelektrického senzoru 2 pro jednotlivá 

referenční místa 

V tabulce č. 2 a č. 3 jsou zeleně zvýrazněny hodnoty koeficientu 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅, které jsou nejbližší 

hodnotě 1. Z tabulky č. 2 správně plyne, že síla byla postupně aplikována v 11 cm, 13 cm, 16 

cm ,19 cm, 22 cm, 35 cm 45 cm a 48 cm od vetknutí. V tabulce č. 3 je v posledním vyhodnocení 

chyba. V tomto měření bylo působiště síly ve 48 cm od vetknutí, bohužel časově reverzní 

metodou bylo určeno působiště síly ve 45 cm od vetknutí.  

Z obou tabulek je patrné, že hodnoty koeficientu 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ , které jsou zvýrazněny zelenou 

barvou, mají podobnou hodnotu jako sousední hodnoty koeficientu 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅, které jsou zvýrazněny 

hnědou barvou. Z této podobnosti hodnot koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ plyne také podobnost průběhů napětí 

ze senzorů naměřených v sousedních místech, která jsou od sebe vzdálena 2 cm až 3 cm. 

Protože průběhy napětí ve 45 cm a 48 cm od vetknutí byly podobné (tab. č.2), došlo k chybě 

v lokalizaci působiště síly.  

Časově reverzní metoda umožňuje lokalizovat působiště síly mimo referenční místa. 

Protože se k lokalizaci využívá metoda těžiště, je nutné, aby referenční místa byla stejně 

vzdálená od sebe. Tuto podmínku splňují referenční místa od 13 cm do 22 cm. Bylo 

experimentálně ověřeno, že dojde ke snížení chyby, pokud jsou výsledné průměrné koeficienty 

𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ normalizovány do intervalu ≤0;1≥. V tab. č. 4 jsou zaznamenány výsledky ověřování této 

metody při použití piezoelektrického senzoru 1 a 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo 

měření 

Vzdálenost referenčního místa od vetknutí [cm] 

11 13 16 19 22 37 45 48 

Průměrné hodnoty koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ 

1. 0,991 0,988 0,965 0,928 0,837 0,695 0,690 0,720 

2. 0,992 0,996 0,988 0,965 0,898 0,658 0,742 0,740 

3. 0,961 0,975 0,994 0,993 0,961 0,599 0,802 0,752 

4. 0,935 0,955 0,985 0,995 0,980 0,561 0,815 0,745 

5. 0,876 0,903 0,948 0,977 0,996 0,486 0,852 0,738 

6. 0,661 0,641 0,604 0,552 0,442 0,924 0,595 0,705 

7. 0,716 0,740 0,777 0,801 0,850 0,631 0,999 0,899 

8. 0,745 0,755 0,768 0,765 0,756 0,747 0,950 0,940 
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Přesné 

působiště síly 

[cm] 

Vypočítané působiště 

síly z napětí senzoru 1 

[cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště 

síly z napětí senzoru 2 

[cm] 

Chyba 

[%] 

12 Nelze vyhodnotit Nelze 

vyhodnotit 

Nelze vyhodnotit Nelze 

vyhodnotit 

14 14,42 3 13,00 -7,14 

17 16,91 -0,53 16,73 -1,59 

18 17,20 -4,44 16,98 -5,67 

21 21,16 0,76 20,04 -4,57 

 

Tab. č. 4: Lokalizace působiště síly časově reverzní metodou mimo referenční místa 

Z tab. č. 4 vyplývá, že největší chyba dosahuje -7,14 % v případě vyhodnocení měření 

výstupním napětím z piezoelektrického senzoru 2 a v případě vyhodnocení měření výstupním 

napětím piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba -4,44 %. Tato měření jsou 

zvýrazněna oranžovou barvou.  

 

8.1.1 Vliv šumu na identifikaci síly časově reverzní metodou 

 Z obr. č. 19 je patrný hladký průběh výstupního napětí piezoelektrického senzoru. 

Pokud bychom měřili výstupní napětí na jiné technické soustavě může být signál zatížen 

šumem, který vznikne během zachycení, uložení, přenosu, zpracování, konverze signálu nebo 

pokud soustava není v klidu. Z tohoto důvodu byl do signálu přidán šum, který měl frekvenci 

300 Hz a jehož amplituda byla zvolena na 0,035 V. Data výstupního napětí piezoelektrického 

senzoru byla upravena stejně jako v kapitole 8.1 s jediným rozdílem, kdy v případě výstupního 

napětí z piezoelektrického senzoru 2 bylo detekováno první lokální maximum, které je větší 

než 0,045 V. 

Obr. č. 20: Graf oříznutého výstupního napětí piezoelektrického senzoru 1 s přidaným šumem v čase 
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Po detekci lokálního maxima bylo přistoupeno k lokalizaci působiště síly v signálech 

napětí s šumem.  

 
 

Přesné 

působiště síly 

[cm] 

Vypočítané působiště 

síly z napětí senzoru1 

[cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště 

síly z napětí senzoru2 

[cm] 

Chyba 

[%] 

12 Nelze vyhodnotit Nelze 

vyhodnotit 

Nelze vyhodnotit Nelze 

vyhodnotit 

14 14,47 3,36 14,14 1 

17 16,89 -0,65 16,58 -2,47 

18 17,15 -4,72 16,93 -5,94 

21 21,38 1,81 20,50 -2,38 

 
Tab. č. 5: Vliv šumu při lokalizace působiště síly časově reverzní metodou mimo referenční místa 

 

Z tab. č. 5 plyne, že největší chyba dosahuje -5,94 % v případě vyhodnocení měření 

výstupním napětím z piezoelektrického senzoru 2 a v případě vyhodnocení měření výstupním 

napětím piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba -4,72 %. Tato měření jsou 

zvýrazněna oranžovou barvou.  Z tab. č. 4 a z tab. č. 5 plyne, že chyby jednotlivých měření mají 

podobnou hodnotu, lze tedy učinit závěr, že přidaný šum měl zanedbatelný vliv na lokalizaci 

působiště síly. 

8.2 Ověření metody založené na poměru amplitud  

  Algoritmus metody poměru amplitud napětí začíná analýzou signálu výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru. Cílem této analýzy je zjištění hodnot vlastních frekvencí. Pro 

zpracování tohoto signálu byla využita rychlá Fourierova transformace. Protože se jedná o 

signál neperiodický, není možné stanovit přesnou hodnotu amplitudy, ale je možné pracovat 

s hodnotami frekvencí. Fourierova transformace výstupního napětí z piezoelektrického senzoru 

1 je znázorněna na obr. č. 21. Frekvence obsažené v napěťovém signálu z obou senzorů jsou 

shodné. 
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Z obr. č. 21 vyplývá, že první dvě detekované vlastní frekvence mají hodnotu                      

f1 =18,99 Hz a f2 = 118,50 Hz. Tyto hodnoty vlastních frekvencí jsou rozdílné od hodnot 

vlastních frekvencí vypočítané modální analýzou v programu Ansys (19,69 Hz a 123,02 Hz), 

kapitola 7.1. Rozdíl hodnot je způsoben vetknutím. Zatímco v programu Ansys je počítáno 

s dokonalým vetknutím zamazující translační pohyb a rotaci ve všech směrech, vetknutí 

v experimentální soustavě je řešeno pomocí konzole, ve které může dojít k pohybu nosníku. 

Dalším krokem v algoritmu řešení je úprava signálu. Na základě detekovaných prvních 

dvou frekvencí byly vytvořeny filtry. Pro získání odezvy první vlastní frekvence byl vytvořen 

filtr dolní propust. Tento filtr byl zvolen, protože nepropouští signál vyšších frekvencí, než je 

stanovená hranice. V tomto případě byla tato hranice stanovena na frekvenci 60 Hz. Pro druhou 

detekovanou vlastní frekvenci byl zvolen filtr pásmová propusť, který propouští signál ve 

stanoveném pásmu. Spodní hranice pásmové propusti byla stanovena na frekvenci 90 Hz a 

horní na 146 Hz. V signálech napětí daných vlastních frekvencí byly detekovány maximální 

hodnoty amplitud, obr. č. 22 a č. 23.  

Obr. č. 21: Rychlá Fourierova transformace výstupního napětí z piezoelektrického senzoru 
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Po úpravě signálu a určení amplitudy je možné přistoupit k lokalizaci síly. Působiště 

síly je určeno referenční rovnicí, která vznikne poměrem amplitud výstupního napětí 

příslušného piezoelektrického senzoru. Všechny vypočítané průměrné hodnoty poměru 

amplitud jednotlivých senzorů jsou zaznamenány v tabulce č. 6. 

Obr. č. 23: Průběh generovaného napětí piezoelektrického senzoru 1 v čase při kmitání technické soustavy na 

druhé detekované vlastní ohybové frekvenci 

Obr. č. 22: Průběh generovaného napětí piezoelektrického senzoru 1 v čase při kmitání technické soustavy na 

první detekované vlastní frekvenci 
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Tab. č. 6: Hodnoty poměrů amplitud napětí a jejich směrodatná odchylka 

 

Z průměrných hodnot poměru amplitud napětí jednotlivých senzorů byly vytvořeny 

grafy, obr. č. 24, obr. č. 25, obr. č.26 a obr. č. 27. Jako referenční křivka pro měření 

z piezoelektrického senzoru 1 byl vybrán polynom – rovnice (21), protože dosahuje nejmenší 

hodnoty RMSE. V případě piezoelektrického senzoru 2, byla jako referenční křivka zvolena 

exponenciální rovnice (22). V tomto případě dosahuje exponenciální křivka podobných hodnot 

RMSE jako polynom. Z obr. č. 26 plyne, že při výběru polynomu jako referenční křivky by pro 

jednu hodnotu poměru amplitud napětí existovali 2 řešení, z tohoto důvodu byla jako referenční 

křivka zvolena exponenciální křivka. Rovnice křivek (21), (22) jsou uvedeny pod grafy, obr. č. 

25 a obr. č. 27. Pomocí rovnic křivek je možné určit působiště síly dosazením poměru amplitud 

napětí za y. Závislost poměru amplitud napětí na vzdálenosti lze vyjádřit pomocí jedné rovnice 

pro provedená měření do 40 cm od vetknutí. Ve 40 cm se totiž nachází uzel pro druhou vlastní 

frekvenci a za tímto bodem nelze vyjádřit poměr amplitud jednou rovnicí. 

Vzdálenost 

místa dopadu 

od vetknutí 

[cm] 

 

Průměrná 

hodnota 

poměru 

amplitud napětí 

senzoru 1 

Směrodatná 

odchylka poměru 

amplitud napětí 

senzoru 1 

Průměrná 

hodnota 

poměru 

amplitud napětí 

senzoru 2 

Směrodatná 

odchylka poměru 

amplitud napětí 

senzoru 2 

11 0,077 0,001 0,026 0,002 

13 0,083 0,003 0,027 0,002 

16 0,096 0,004 0,031 0,002 

19 0,114 0,006 0,035 0,003 

22 0,132 0,009 0,041 0,004 

Obr. č. 24: Závislost poměru amplitud napětí piezoelektrického senzoru 1 na vzdálenosti působiště síly od 

vetknutí v rozsahu od 0 cm do 40 cm 
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𝑦 =  1,75 ∙ 10−4 ∙ 𝑥2 − 7,13 ∙ 10−4 ∙ 𝑥 + 0,0629   (21) 

 

 

 

 

 

Obr. č. 25: Závislost poměru amplitud napětí piezoelektrického senzoru 1 na vzdálenosti působiště síly od vetknutí 

v rozsahu 10 cm až 23 cm 

Obr. č. 26: Závislost poměru amplitud napětí piezoelektrického senzoru 2 na vzdálenosti působiště síly od vetknutí 

v rozsahu od 0 cm do 40 cm 
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𝑦 = 0,0157 ∙ 𝑒0,0426∙𝑥    (22) 

  

Z obr. č. 25 a obr. č. 27 je patrné, že měřený úsek od 11 cm do 22 cm je poměrně krátký, 

bylo by tedy vhodné pro zvýšení přesnosti metody provést měření i v intervalu od 0 cm do 10 

cm a v intervalu od 23 cm 40 cm. V této diplomové práci nebyla tato měření vykonána, protože 

v prvních 10 cm od vetknutí se nacházel piezoelektrický senzor 1 s příslušenstvím a ve 

vzdálenosti od 25 cm do 35 cm se nacházel piezoelektrický senzor 2 s příslušenstvím.  

Dále byla metoda ověřena na měřeních, ve kterých se působiště síly nacházelo mezi 

referenčními místy. Hodnoty byly zaznamenány do tab. č. 7. 
 

Přesné působiště 

síly [cm] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru1 [cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru2 [cm] 

Chyba 

[%] 

12 13,14 9,50 10,12 -15,67 

14 14,84 6,00 16,07 14,79 

17 18,46 8,59 13,18 -22,47 

18 18,67 3,72 15,79 -12,28 

21 22,16 5,52 20,11 -4,24 

 

Tab. č. 7: Lokalizace působiště síly metodou poměru amplitud mimo referenční místa 

Z tab. č. 7 plyne, že největší chyba dosahuje -22,47 % v případě vyhodnocení měření 

výstupním napětím z piezoelektrického senzoru 2, v případě vyhodnocení měření výstupním 

napětím piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba 9,50 %. Tato měření jsou 

zvýrazněna oranžovou barvou. 

Obr. č. 27: Závislost poměru amplitud napětí piezoelektrického senzoru 2 na vzdálenosti působiště síly od 

vetknutí v rozsahu 10 cm až 23 cm 
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8.2.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na poměru amplitud 

Vliv šumu byl ověřen i na metodě poměru amplitud. Jeho parametry byly stejné jako v 

kapitole 8.1.1. Výsledné hodnoty chyb při lokalizaci síly měřeními zatíženými šumem jsou 

zaznamenány v tab. č. 8. 
 

Přesné působiště 

síly [cm] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru1 [cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru2 [cm] 

Chyba 

[%] 

12 13,21 10,08 10,35 -13,75 

14 14,88 6,29 16,20 15,71 

17 18,49 8,76 13,33 -21,59 

18 18,70 3,89 15,88 -11,78 

21 22,19 5,67 20,24 -3,62 

 

Tab. č. 8: Vliv šumu při lokalizaci působiště síly metodou poměru amplitud 

 

Z tab. č. 8 plyne, že hodnota největší chyby dosahuje -21,59 % pro měření 

piezoelektrickým senzorem 2, v případě vyhodnocení měření výstupním napětím 

piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba 10,08 %. Tato měření jsou zvýrazněna 

oranžovou barvou. 

Z tab. č. 7 a z tab. č. 8 plyne, že hodnoty chyb pro jednotlivá měření jsou podobné. Vliv 

šumu na měření při lokalizaci působiště síly při použití metody poměru amplitud je 

zanedbatelný. 

 

8.3 Ověření metody založené na šíření vln 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 6.1, v pružných materiálech se vlny šíří různou rychlostí 

v závislosti na frekvenci a vzdálenosti. Z tohoto důvodu jsou k vyhodnocení metody potřeba 

alespoň dva piezoelektrické senzory, na kterých budou detekovány příchody vln. Časovým 

rozdílem příchodu vlny na jednotlivé senzory lze určit působiště síly. Čas příchodu vlny byl 

určen tak, že nejprve bylo detekováno první lokální maximum, které bylo vyšší než 0,025 

V v případě výstupního napětí z piezoelektrického senzoru 1. V případě výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru 2 bylo detekováno první lokální maximum vyšší než 0,005 V. 

Následně byl detekován první přechod signálu výstupního napětí přes 0 V v dřívějším čase, než 

je čas detekovaného lokálního maxima.  Na obr. č. 28 je ukázka detekce příchodu vlny na 

piezoelektrický senzor 2.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Rozdíl časových příchodů vln na jednotlivé senzory byl vyhodnocen pro všechna 

měření, která byla provedena na jednostranně vetknutém nosníku v úseku mezi 

piezoelektrickými senzory. Výsledky byly zaznamenány do tabulky č. 9 a vykresleny v grafu, 

obr. č. 29. Měření, provedená ve vzdálenosti větší, než je piezoelektrický senzor 2 od vetknutí, 

nejsou vyhodnocována, protože výsledné rozdíly by nebylo možné popsat jednou rovnicí. 

Rovnice referenční přímky závislosti časového rozdílu příchodu vlny na jednotlivé senzory (23) 

je uvedena pod grafem, obr. č. 29. 

 

 

 
Tab. č. 9: Hodnoty časových rozdílů příchodů vlny na jednotlivé piezoelektrické senzory a jejich směrodatná 

odchylka 

 

 

Vzdálenost 

působiště síly od 

vetknutí [cm] 

 

Průměrná hodnota časového 

rozdílu příchodu vlny na 

jednotlivé piezoelektrické senzory 

Směrodatná odchylka časového 

rozdílu příchodu vlny na jednotlivé 

piezoelektrické senzory 

11 -2,923·10-4 3,853·10-5 

13 -1,573·10-4 1,451·10-5 

16 4,967·10-5 1,912·10-5 

19 2,395·10-4 2,722·10-5 

22 4,776·10-4 4,196·10-5 

Obr. č. 28: Detekce příchodu vlny na piezoelektrický senzor 2 
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𝑦 = 6,922 ∙ 10−5 ∙ 𝑥 − 1,058 ∙ 10−3     (23) 

 

Z tabulky č. 9 a grafu – obr. č. 29 je patrné, že směrodatná odchylka dosahuje nízkých 

hodnot. Metoda byla dále ověřena měřením mimo referenční body a výsledky byly 

zaznamenány do tab. č. 10. 

 

Přesné působiště síly [cm] Vypočítané působiště síly z napětí senzoru1 [cm] Chyba [%] 

12 11,96 -0,33 

14 14,04 0,26 

17 16,78 -1,33 

18 17,84 -0,87 

21 21,07 0,35 

 

Tab. č. 10: Lokalizace působiště síly metodou vln mimo referenční místa 

 

 Z tab. č. 10 je patrné, že i měření mimo referenční body dosahují vysoké přesnosti. 

Oranžově je zvýrazněna hodnota největší chyby, která dosahuje pouhých -1,33 %. 

8.3.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na šíření vln 

U předchozích dvou metod byl vliv šumu zanedbatelný, avšak přesnost metody založené 

na šíření vlny je závislá na přesnosti časové detekce příchodu vlny, proto je předpokládáno, že 

vlivem šumu dojde ke zvýšení chyby. Tato detekce je znázorněna na obr. č. 30. Měření 

výstupního napětí obou piezoelektrických senzorů bylo zatíženo šumem stejně jako v kapitole 

8.1.1.  

Obr. č. 29: Časový rozdíl příchodu vlny na jednotlivé piezoelektrické senzory 
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 Z obr. č. 30 je patrný příchod vlny zatížený šumem. Je zřejmé, že tento šum bude mít 

vliv na rozptyl časových hodnot příchodu vlny.  Rozdíl časových příchodů vln na jednotlivé 

senzory byl vyhodnocen pro všechna měření, která byla provedena na jednostranně vetknutém 

nosníku v úseku mezi piezoelektrickými senzory. Byla vypočítána a zaznamenána do grafu obr. 

č. 31 průměrná hodnota a směrodatná odchylka časového rozdílu příchodu vlny na jednotlivé 

senzory pro referenční místa. Byla určena i rovnice referenční přímky průměrných hodnot 

rozdílů příchodů vln v závislosti na vzdálenosti od vetknutí (24). 

 

𝑦 = 7,428 ∙ 10−5 ∙ 𝑥 − 1,066 ∙ 10−3     (24) 

 

Obr. č. 30: Detekce příchodu vlny v signálu napětí zatíženém šumem na piezoelektrický senzor  

Obr. č. 31: Časový rozdíl příchodu vlny na jednotlivé piezoelektrické senzory v měřeních zatížených šumem 
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Z obr. č. 31 je patrné, že směrodatné odchylky časových rozdílů příchodů vln dosahují 

větších hodnot než směrodatné odchylky měření, které nebyly zatíženy šumem, obr. č. 29.  Dále 

byly vyhodnoceny měření mimo referenční místa, tab. č. 11. 

 

Tab. č. 11: Lokalizace působiště síly metodou vln mimo referenční místa v měřeních zatížených šumem 

Z tab. č. 11 plyne, že měření, mimo referenční body zatížené šumem, dosahují nižší 

přesnosti než měření bez šumu. Oranžově je zvýrazněna hodnota největší chyby, která dosahuje 

-15,89 %. Tato chyba je o 14,56 % vyšší než u měření bez šumu. Lze tedy prohlásit, že šum má 

značný vliv při použití metody založené na šíření vln. 

8.4 Ověření metody založené na dekonvoluci signálu 

 Algoritmus metody založené na dekonvoluci signálu začíná stejnou úpravou dat, která 

byla použita v kapitole 8.1. Data byla tedy oříznuta na výsledných 1200 prvků. Metoda byla 

nejprve ověřena v referenčních bodech. Bylo vypočítáno 8 matic 𝐺𝑜𝑠, protože bylo provedeno 

80 měření, tedy 10 měření na jedno referenční místo. Z 80 měření bylo náhodně vybráno 8 (pro 

každé referenční místo jedno), ze kterých byla určena nejmenší hodnota Euklidovské normy 

parametru r, čímž bylo určeno působiště síly. Lokalizaci znázorňuje tab. č. 12 pro 

piezoelektrický senzor 1 a tab. č. 13 pro piezoelektrický senzor 2.  

 

 

Tab. č. 12: Výsledné hodnoty parametru r vypočítané z výstupního napětí piezoelektrického senzoru 1 pro 

jednotlivá referenční místa 

Přesné působiště síly [cm] Vypočítané působiště síly z napětí senzoru1 [cm] Chyba [%] 

12 13,68 14,00 

14 14,13 0,93 

17 14,82 -12,82 

18 15,14 -15,89 

21 19,00 -9,52 

Číslo 

měření 

Vzdálenost referenčního místa od vetknutí [cm] 

11 13 16 19 22 37 45 48 

hodnota Euklidovské normy parametru r 

1. 0,340 0,326 0,5495 0,679 1,323 1,382 0,807 0,437 

2. 0,341 0,239 0,289 0,439 0,939 1,280 0,622 0,409 

3. 0,251 0,171 0,112 0,152 0,382 0,733 0,276 0,238 

4. 0,530 0,393 0,230 0,139 0,319 1,053 0,386 0,342 

5. 0,832 0,664 0,458 0,282 0,153 1,171 0,426 0,397 

6. 2,688 2,376 2,037 1,702 2,074 0,384 1,502 0,849 

7. 2,186 1,893 1,627 1,463 1,488 1,385 0,195 0,437 

8. 2,616 2,275 2,217 1,975 2,626 2,506 0,876 0,100 
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Tab. č. 13: Výsledné hodnoty parametru r vypočítané z výstupního napětí piezoelektrického senzoru 2 pro 

jednotlivá referenční místa 

 

 V tab. č. 12 a tab. č. 13 jsou zeleně zvýrazněny nejmenší hodnoty parametru r. Dle 

parametru byla správně určena všechna působiště síly, tab. č. 12, mimo první měření.  V tab. č. 

13 došlo ke špatnému výpočtu působiště pro první a předposlední měření, tedy správná místa 

v těchto měřeních jsou zvýrazněna žlutou barvou. Je patrný malý rozdíl mezi hodnotami 

parametru r ve správných místech působiště síly a v místech s nejmenší hodnotou parametru r. 

Následně byla provedena rekonstrukce síly, jejíž ukázka je zobrazena v grafu, obr. č. 32. 

Rekonstrukce síly daného měření je vždy provedena ve všech místech, ve kterých byla určena 

matice 𝐺𝑜𝑠. Správná rekonstrukce síly je pak vybrána na základě nejmenší hodnoty parametru 

r, tedy místa působiště síly.  

 

 

Číslo 

měření 

Vzdálenost referenčního místa od vetknutí [cm] 

11 13 16 19 22 37 45 48 

hodnota Euklidovské normy parametru r 

1. 0,299 0,234 0,336 0,494 0,766 1,827 1,933 1,1072 

2. 0,293 0,217 0,238 0,353 0,583 1,660 1,569 0,919 

3. 0,193 0,144 0,106 0,128 0,187 0,938 0,728 0,452 

4. 0,326 0,241 0,185 0,129 0,186 1,331 0,934 0,595 

5. 0,462 0,329 0,336 0,194 0,155 1,412 0,843 0,551 

6. 1,236 1,282 1,448 1,100 1,323 0,508 1,468 0,610 

7. 1,298 0,802 1,259 0,958 1,006 1,560 0,251 0,161 

8. 2,231 1,215 2,214 1,995 2,051 2,748 1,019 0,199 

Obr. č. 32: Průběh rekonstruované síly v čase 
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 K dalšímu vyhodnocení metody byly interpolací vypočítány matice 𝐺𝑜𝑠 za účelem 

určení působiště síly mimo referenční body. V rozsahu vzdálenosti 11 cm až 22 cm od vetknutí 

byla zvolena síť matic po 1 cm a následně byly matice ještě určeny pro 37 cm, 38 cm, 45 cm a 

48 cm. Výsledné hodnoty byly zaznamenány do tab. č. 14. 

 

 
Tab. č. 14: Lokalizace působiště síly metodou pracující s dekonvolucí signálu mimo referenční místa 

 

 Z tab. č. 14 vyplývá, že největší chyba dosahuje 14,29 % při lokalizaci síly výstupním 

napětím z piezoelektrického senzoru 2, při lokalizaci síly výstupním napětím z 

piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba 8,33 %. Tyto chyby jsou v tabulce 

zvýrazněny oranžovou barvou. 

8.4.1 Vliv šumu na identifikaci síly metodou založenou na dekonvoluci signálu 

 Vliv šumu byl ověřen i při aplikaci metody založené na dekonvoluci signálu. Šum byl 

přidán do signálu stejně jako je popsáno v kapitole 8.1.1. Na obr. č. 33 je znázorněn vliv šumu 

na rekonstrukci síly. Při srovnání rekonstrukce síly měření nezatížené šumem, obr. č. 32, a 

měření zatížené šumem, obr. č. 33, jsou zřejmé podobné průběhy rekonstruované síly, až na 

nepřesnost rekonstrukce síly v měření zatížené šumem v čase od 0,002 s do 0,003 s. Tuto 

nepřesnost lze považovat za zanedbatelnou.  

Přesné působiště 

síly [cm] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru 1 [cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru 2 [cm] 

Chyba 

[%] 

12 13 8,33 13 8,33 

14 15 7,14 16 14,29 

17 17 0 17 0 

18 19 5,56 19 5,56 

21 22 4,76 21 0 

Obr. č. 33: Průběh rekonstruované síly v čase v měření zatížené šumem 
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 Vliv šumu v metodě založené na dekonvoluci signálu byl zkoumán i při lokalizaci síly 

v měřeních mimo referenční místa. Výsledné hodnoty chyb jsou uvedeny v tab. č. 15. 

 
 

 

Tab. č. 15: Lokalizace působiště síly metodou pracující s dekonvolucí signálu mimo referenční místa v měřeních 

zatížených šumem 

  

Z tab. č. 15 plyne, že největší chyba dosahuje 21,43 % při lokalizaci síly výstupním 

napětím z piezoelektrického senzoru 2, při lokalizaci síly výstupním napětím z 

piezoelektrického senzoru 1 dosahuje největší chyba 11,76 %. Největší chyby jsou v tabulce 

zvýrazněny oranžovou barvou. Z porovnání lokalizace metou založenou na dekonvoluci 

signálu v měřeních zatížených šumem (tab. č. 15) a v měřeních nezatížených šumem (tab. č. 

14) plyne znatelný nárůst hodnot chyby, hlavně v případě použití piezoelektrického senzoru 2 

– narůst o 7,14 %. Z tohoto nárůstu lze usuzovat, že šum má vliv na lokalizaci síly metodou 

založenou na dekonvoluci signálu.  

8.5 Porovnání metod 

Ověřené metody (časově reverzní metoda, metoda šíření vln, metoda založena na 

dekonvoluci signálu a metoda poměru amplitud) na jednoduché experimentální soustavě 

v podobě vetknutého nosníku lze srovnat podle následujících kritérií, tab. č. 16:  

 

• Čas – vyjadřuje dobu výpočtu působiště síly jednotlivých metod  

• Náročnost – vyjadřuje míru znalosti potřebných k realizaci metody  

• Přesnost – vyjadřuje přesnost s jakou je daná metoda schopna lokalizovat sílu 

• Citlivost na šum – vyjadřuje míru citlivosti jednotlivých metod na šum 

 

V tab. č. 16 jsou jednotlivé metody označeny následovně: 

 

• Metoda I – Časově reverzní metoda 

• Metoda II – Metoda založená na poměru amplitud napětí 

• Metoda III – Metoda založená na šíření vln 

• Metoda IV – Metoda založená na dekonvoluci signálu 

 

Přesné působiště 

síly [cm] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru1 [cm] 

Chyba 

[%] 

Vypočítané působiště síly 

z napětí senzoru2 [cm] 

Chyba 

[%] 

12 13 8,33 13 8,33 

14 14 0 17 21,43 

17 19 11,76 16 -5,88 

18 19 5,55 18 0 

21 22 4,76 17 -19,05 
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Metody v tab. č. 16 byly hodnoceny počtem bodů v intervalu 0-5. 0 byla značena metoda, 

která je podle daného kritéria nevhodná, 5 vyjadřuje metodu, která je dle daného kritéria nejvíce 

vhodná. Toto hodnocení podléhá názoru autora této diplomové práce na základě jeho zkušeností 

a znalostí dané problematiky. Je nutné brát v úvahu i skutečnost, že tyto metody byly ověřeny 

pouze na zvolené experimentální soustavě.  
 

Metoda Čas Náročnost Přesnost Citlivost na šum ∑ 

Metoda I 5 3 4 5 17 

Metoda II 1 4 2 4 11 

Metoda III 5 5 5 2 17 

Metoda IV 4 3 3 3 13 

 

Tab. č. 16: Srovnání metod podle daných kritérií bodovým hodnocením 

  

 Z tab. č. 16 byl pro větší přehlednost vytvořen histogram, obr. č. 34. Vlastní hodnocení, 

výhody a nevýhody metod jsou uvedeny pod tímto histogramem.  

 

Z tab. č. 16 a histogramu, obr. č. 34 plyne, že největší přesnosti dosahuje metoda 

založená na šíření vln (Metoda III). Nicméně tato metoda je i nejcitlivější na šum ze všech 

metod, proto je vždy třeba zvážit její použití v signálech, které nejsou hladké. Díky své 

jednoduchosti není metoda časově náročná. Její nevýhodou je nutnost použití aspoň dvou 

piezoelektrických senzorů. 

 Druhou nejpřesnější metodou je časově reverzní metoda (Metoda I). Z histogramu a 

tabulky je zřejmé, že tuto metodu lze použít i pro méně hladké signály a dosahuje také malé 

časové náročnosti. Výhodou použití této metody je i možnost lokalizace působiště síly mimo 

Obr. č. 34: Srovnání metod podle daných kritérií 
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referenční body za použití pouze jednoho piezoelektrického senzoru. Nevýhodou této metody 

je nutnost vytvoření sítě referenčních bodů se stejnou vzdáleností mezi nimi.  

Třetí nejpřesnější metodou byla metoda založená na dekonvoluci signálu (Metoda IV). 

Z tab. č. 16 a histogramu, obr. č. 34, je patrné, že tato metoda není časově náročná, ale je do 

značné míry citlivá na šum. Nevýhodou této metody je možnost lokalizace působiště síly pouze 

v místech, kde byla vypočítána matice 𝐺𝑜𝑠. Výhodou však může být možnost výpočtu matice 

pro jakékoliv místo s využitím interpolace. Je tedy možné si zvolit s jakou přesností chceme 

metodu vyhodnocovat. Další výhodou této metody, jako jediné z uvedených, je možnost 

rekonstrukce síly a možnost použití pouze jednoho senzoru k rekonstrukci a lokalizaci síly. 

Nejméně přesná byla metoda založená na poměru amplitud výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru (Metoda II). Tato metoda je časově náročná a citlivá na šum. 

Výhodou jejího použití může být její náročnost z hlediska potřebných znalostí a možnost 

použití pouze jednoho senzoru k její aplikaci. Nevýhodou použití této metody je nutnost 

aplikace filtru, čímž mohou být vnášeny nepřesnosti do signálu.  
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9 Tvorba výpočtových modelů dynamických systémů 

V předchozích částech se tato diplomová práce zabývala identifikací zatížení technické 

soustavy pomocí výstupního napětí z piezoelektrického senzoru. Aby bylo možné využít 

simulační program ANSYS, jehož výstupem může být i přetvoření v daných místech, je nutné 

znát přepočet mezi přetvořením a výstupním napětím piezoelektrického senzoru. Z tohoto 

přepočtu lze získat informace o hodnotách výstupního napětí v potencionálních místech 

nalepení senzoru.  Cílem této kapitoly je tedy nalézt vztah mezi výstupní napětím 

piezoelektrického senzoru a deformací technické soustavy způsobené jejím zatížením.  

9.1 Model piezoelektrického senzoru  

Vztah mezi přetvořením piezoelektrického materiálu v jednom směru a výstupním 

napětím piezoelektrického senzoru je definován diferenciální rovnicí (25). Autoři článku [53] 

tento vztah odvodili pro destičkový PZT senzor: 

 

 �̇�0 +
𝑈0

𝑅𝐹∙𝐶𝐹
=  −

𝑑·𝐸𝑐∙𝑙𝑐∙𝑏𝑐∙�̇�

𝐶𝐹
,     (25) 

kde: 

 𝑈0  výstupní elektrické napětí [V] z piezoelektrického senzoru a �̇�0 je jeho časová 

derivace  

RF  zpětnovazební odpor obvodu zesilovače [Ω], který je součástí odvozeného 

obvodu pro piezoelektrický senzor  

CF  zpětnovazební kapacita obvodu zesilovače [C], která je součástí odvozeného 

obvodu pro piezoelektrický senzor  

d  piezoelektrická nábojová konstanta [C/N] 

Ec  Youngův modul pružnosti v tahu [Pa] 

lc  délka aktivní plochy piezoelektrického senzoru [m] 

bc  šířka aktivní plochy piezoelektrického senzoru [m] 

𝜀̇  časová derivace přetvoření [-] 

 

 Vztah (25) je složitá diferenciální rovnice, proto byla využita rovnice (26), která 

vyjadřuje vztah pro výpočet napětí piezoelektrického senzoru z dvourozměrného pole 

přetvoření. Autoři článku [54] odvodili tento vztah pro kruhový PZT senzor:  

 

𝑈 =  
𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟 

𝑑31
∙

1

(1−𝜈)
∙ (𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦)   (26) 

kde: 

U  elektrické napětí [V]     

d31  nábojová konstanta daného [C/N] 
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ν  Poissonův poměr [-] 

Ɛ  přetvoření [m/m]  

  

Rovnici je možné ještě zjednodušit na jednodimenzionální rovnici (27), protože byl 

použit piezoelektrický senzor generující napětí z přetvoření pouze z jednoho směru přetvoření. 

 

𝑈 =  
𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟 

𝑑31
∙ 𝜀𝑥𝑥     (27) 

 

Rovnici (27) je dále možné upravit do výsledného tvaru (28). V tomto tvaru konstanta 

C závisí na tloušťce senzoru a piezoelektrické konstantě [38], [54]. V případě jednostranně 

vetknutého nosníku, na jehož volném konci působí síla F, vzniká přetvoření daného směru 𝜀𝑥𝑥  

ohybem, proto jej můžeme označit 𝜀𝑜. 

 

 𝑈 =  𝐶 ∙ 𝜀𝑜      (28) 

 

 Rovnice (28) vyjadřuje model senzoru. K určení konstanty C je nutné znát elektrické 

napětí a přetvoření daného směru. Elektrické napětí je známé z výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru, je tedy třeba vypočítat přetvoření daného směru. 

9.2 Výpočet konstanty C 

Z obr. č. 18, který znázorňuje výstupní napětí ze senzoru, je patrné, že se jedná o 

tlumené kmitání, a jelikož bylo vybuzeno impulzní silou, jedná se o vynucené tlumené kmitání, 

které je popsáno rovnicí č. (29):  

 

𝑀 · �̈� + 𝐵 ∙ �̇� + 𝐾 ∙ 𝑞 =  𝑄0 ∙ 𝑒𝑖∙𝜔∙𝑡               (29) 

kde: 

M    matice hmotnosti     

q a jeho derivace  matice zobecněné souřadnice 

B    matice tlumení 

K    matice tuhosti 

Q(t)    matice buzení 

 

Pro výpočet konstanty C je nutné nejprve vypočítat poměrný útlum z dat zrychlení 

akcelerometru. Následuje dosazení poměrného útlumu do rovnice popisující tlumené kmitání. 

Z této rovnice je možné vypočítat pomocí dvojité integrace výchylku, protože výstupní 

veličinou rovnice kmitání je zrychlení. Provedením transientní analýzy lze určit přetvoření 

v daném místě.   
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9.2.1 Výpočet poměrného útlumu 

Poměrný útlum patří mezi modální parametry. Poměrný útlum byl určen pomocí 

akcelerometru umístěného na nosníku tak, že volný konec soustavy byl uvolněn po vychýlení 

o 5 mm, čímž došlo k vybuzení kmitání. Akcelerometr zaznamenal zrychlení nosníku. Toto 

měření bylo provedeno 10x. Ukázku z měření zrychlení znázorňuje obr. č. 35. 

 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 7.1, první vlastní frekvence vetknutého nosníku má 

hodnotu 18,99 Hz. Pro získání signálu zrychlení první vlastní frekvence byl aplikován filtr dolní 

propust na data z akcelerometru. Jak naznačuje graf zrychlení nosníku kmitajícího na první 

vlastní frekvenci, obr. č. 36, v získaném signálu byly určeny amplitudy zrychlení. Z hodnot 

amplitud zrychlení všech měření byly vypočítány průměrné hodnoty, ze kterých byla určena 

exponenciální rovnice útlumu pomocí softwaru MATLAB a jeho Curve fitting toolboxu, 

rovnice (30),  

 

𝑎(𝑡) =  𝐴 · 𝑒−𝑏𝑝∙𝜔0∙𝑡      (30) 

kde: 

A   amplituda zrychlení ustáleného kmitání [m·s-2]    

bp   poměrný útlum [-] 

t   čas [s] 

ω0   úhlová vlastní frekvence [rad·s-1] 

  

Z rovnice č. 30 byl stanoven poměrný útlum bp = 0,0016. 

 

 

 

 

Obr. č. 35: Průběh signálu zrychlení v čase 
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9.2.2 Výpočet ohybového přetvoření  

 Ohybové přetvoření bylo vypočítáno pomocí numerického modelu jednostranně 

vetknutého nosníku v simulačním programu ANSYS transientní analýzou, ve které byla zadána 

hodnota poměrného útlumu dané soustavy. V této analýze byla definována výchylka konce 

nosníku 5 mm na počátku simulace, znázorněno žlutou štipkou a štítkem s písmenem A. Na 

opačné straně nosníku bylo zamezeno translačnímu pohybu a rotacím ve všem směrech vazbou 

vetknutím. Vetknutí bylo aplikováno na stěnu nosníku, znázorněno modrou barvou a štítkem 

B. Vetknutí a výchylka jsou znázorněny na modelu nosníku, obr. č. 37. 

 Jako element byl zvolen SOLID 186. Na obr. č. 38 je možné vidět výchylku [m] nosníku 

na počátku simulace.   

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 36: Graf zrychlení nosníku, který kmital na první vlastní frekvenci, v čase 

Obr. č. 37: Model nosníku 
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Po deaktivaci výchylky konce nosníku bylo měřeno přetvoření v místech 

piezoelektrických senzorů. Graf průběhu tohoto přetvoření v čase reprezentuje obr. č. 39 pro 

přetvoření v místě piezoelektrického senzoru 1 a obr. č. 40 pro přetvoření v místě 

piezoelektrického senzoru 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 39: Přetvoření vypočítané z transientní analýzy v místě piezoelektrického senzoru 1 

Obr. č. 38: Výchylka nosníku na počátku simulace 
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9.2.3 Závěrečný výpočet konstanty C 

 K výpočtu konstanty C bylo vybráno deset amplitud přetvoření a výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru. Vybrané amplitudy přetvoření znázorňují obr. č. 39 a č. 40. Tyto 

amplitudy přetvoření byly poděleny příslušnými amplitudami výstupního napětí 

z piezoelektrického senzoru. Z výsledných hodnot byla stanovena průměrná hodnota. 

Konstanta C1, vypočítaná pro vztah mezi výstupním elektrickým napětím piezoelektrického 

senzoru 1 a přetvořením v místě piezoelektrického senzoru 1, má hodnotu C1 = 107 V/ppm. 

Konstanta C2, vypočítaná pro vztah mezi výstupním elektrickým napětím piezoelektrického 

senzoru 2 a přetvořením v místě piezoelektrického senzoru 2, má hodnotu C2 = 137 V. 

Z výsledných rozdílných hodnot konstant C1 a C2 vyplývá, že konstanty jsou závislé na umístění 

piezoelektrického senzoru. Hodnotu konstant C1 a C2 ovlivňují faktory nalepení 

piezoelektrického senzoru, jako je vrstva použitého lepidla, složení lepidla, směr nalepení a 

dodržení postupu při lepení senzoru. Dalším faktorem je vetknutí. V numerickém modelu je 

počítáno s dokonalým vetknutím, ale vetknutí na experimentální soustavě je tvořeno konzolí, 

ve které může dojít k pohybu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 40: Přetvoření vypočítané z transientní analýzy v místě piezoelektrického senzoru 2 
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10 Ověření metod na problematice identifikace rychlosti a zatížení 

vagonu 

 K ověření metod na problému z praxe byla zvolena problematika identifikace rychlosti 

a zatížení vagonu, která je v této kapitole provedena na základě přetvoření kolejnice. Toto 

přetvoření lze přepočítat a získat tak informaci o hodnotách výstupních napětí 

z piezoelektrického senzoru pomocí vzorce (27) za předpokladu znalosti konstanty C (lze ji 

vyčíst z datasheetu senzoru). Přetvoření kolejnice bylo získáno vytvořením modelu koleje a 

následnou simulací průjezdu vagonu.  Jako předloha k vytvoření modelu byl vybrán typ 

kolejnice UIC60. Geometrii je možné vidět na obr. č. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10.1 Model koleje 

 Za účelem vyhodnocování zatížení působící na kolejnici vlivem průjezdu vlaku byl 

vytvořen dvouvrstvý systém koleje s kolejnicí typu UIC60, jehož schéma je znázorněno na obr. 

č. 42. Na tento model byly aplikovány parametry uvedené v tab. č. 17. 

 

Obr. č. 41: Geometrie kolejnice UIC60, zdroj [55, 56] 
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Tab. č. 17: Parametry koleje, zdroj [57], [58] 

 

 Model koleje byl vytvořen v program ANSYS. Délka modelu kolejnice byla stanovena 

na 12 m, protože vliv průjezdu vlaku místy ve vzdálenostech větších než 6 m od míst, ve kterých 

bylo měřeno přetvoření, má minimální vliv na měřené místo. Do úvahy byl zahrnut i rozvor 

podvozku a možnost použití metody vln, tedy možnost měření přetvoření v místě vzdáleném 

0,9 m od místa měření přetvoření ve středu kolejnice. K redukci pohybu kolejnice, pružin a 

pražců došlo aplikací vazeb. Na obou rozích kolejnice byly aplikovány vazby zamezující 

translaci a rotaci ve všech směrech, znázorněno na obr. č. 43 a na obr. č. 44 modrou barvou. K 

redukci pohybu pražců došlo aplikací vazeb, umožňující pouze svislý pohyb ke kolejnici, 

znázorněno na obr. č. 43 a na obr. č. 44 zelenou barvou. Dále byl omezen pohyb systému koleje 

aplikací vazby zamezující translaci v podélném a příčném směru ke kolejnici v místech pružiny 

spojující kolejnici a pražec, zobrazeno na obr. č. 43 a na obr. č. 44 žlutou barvou. Ve 

schematicky nakresleném nosníku s vazbami, obr. č. 44, je u daných vazeb rozlišován 

zamezený pohyb – translace ui a rotace ri, kde i znázorňuje pohyb v daném směru. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Parametr Označení  Hodnota 

Hmotnost 1m kolejnice m1 59,58 kg 

Modul pružnosti oceli E 2,1 ·1011 Pa 

Tuhost kolejnice (ve svislém 

směru) 

kk 1,4·109 N/m 

Tuhost upevnění kolejnice ku 2,5·108 N/m 

Tlumení upevnění kolejnice c1 9·105 N/m 

Hmotnost pražce m2 150 kg 

Rozdělení pražců - 0,6 m 

Tuhost podloží kp 4·107 N/m 

Tlumení podloží c2 1,2·106 N/m 

kk, E, m1 

m2 

Obr. č. 42: Model koleje, zdroj [57], [58] 
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Vliv průjezdu vlaku na kolejnici v daném místě byl simulován průjezdem dvou kol 

nápravy vagonu, kterým byl umožněn pouze pohyb podélný s kolejnicí. Kola jsou modelována 

jako tuhá tělesa. Kontakt mezi kolejnicí a koly je nastaven bez tření a chování kontaktu jako 

asymetrické. Další parametry byly řízeny programem. Nastavení kontaktů je znázorněno na 

obr. č. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 43: Model koleje s vazbami 

ux,uy,uz,rx,ry,rz 

ux,uz,rx,ry,rz 

ux,uz 

Obr. č. 44: Schematicky znázorněná kolej s vazbami 

Obr. č. 45: Nastavení kontaktu kolejnice a kola 
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 Na kola byla aplikována svislá síla, která simulovala vliv zatížení na jedno kolo vagonu 

za předpokladu, že je zatížení rozloženo rovnoměrně mezi všech osm kol, kterými vagon 

disponuje. Jako předloha byl vybrán vagon CZ-ČD Bdmee248, obr. č. 46, jehož parametry 

maximální hmotnost obsazeného vagonu – 48 t, hmotnost prázdného vagonu – 41 t, rozvor kol 

– 2600 mm a průměr kol – 1250 mm byly zvoleny podle zdroje [59]. Na obr. č. 47 je zobrazen 

celý systém koleje. 

 

 

Bylo provedeno 50 simulací se zvolenými referenčními rychlostmi průjezdu vagonu - 

20 m/s, 22 m/s, 24 m/s, 26 m/s, 28 m/s se zatížením jednoho kola od 50 276 N do 58 853 N. 

Toto zatížení odpovídá intervalu hmotnosti mezi prázdným a obsazeným vagonem. Tato měření 

byla provedena transientní analýzou. Jako měřené místo přetvoření byl zvolen roh mezi patou 

a stojnou kolejnice, protože zde dochází k největšímu přetvoření. V tomto místě je tedy vhodné 

nalepit piezoelektrický senzor. Na obr. č. 48 je vykresleno přetvoření a modrá šipka ukazuje na 

červené místo, ve kterém bylo přetvoření měřeno. Ukázka signálu přetvoření vzniklého 

přejezdem poloviny vagonu rychlostí 20 m/s (nejmenší měřená rychlost) při působení síly 58 

853 N (největší zatížení) na kolo je na obr. č. 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 47: Systém koleje 

Obr. č. 46: Vagon CZ-ČD Bdmee248, zdroj [60] 
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 Z obr. č. 49 je zřetelný přejezd jednotlivých kol měřeným místem v čase od 0,2 s do   

0,4 s.  Signál ohybového přetvoření byl měřen frekvencí 1000 Hz. Velikost elementu modelu 

byla nastavena na 0,02 m. Tato kombinace hodnot frekvence a velikosti elementu byla 

maximální nastavitelná z důvodu výpočetní náročnosti. Vzorkovací frekvence byla zvýšena 

interpolací na 2950 Hz. Kromě ohybového přetvoření byl měřen i průhyb pružiny, obr. č. 50, 

nacházející se uprostřed modelu mezi pražcem a kolejnicí. Z tohoto průhybu bylo možné 

pomocí rovnice (31) určit reakční sílu pružiny.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 48: Měřené místo přetvoření 

Obr. č. 49: Přetvoření vzniklé přejezdem poloviny vagonu v místě měření 
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𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑥     (31) 

 

F znázorňuje reakční sílu, x průhyb pružiny a k tuhost pružiny. Tento vzorec je možné 

použít za předpokladu, že dochází k minimálnímu svislému pohybu pražce. 

10.2 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu 

  Z obr. č. 49 je patrné, že nedochází ke kmitání kolejnice na vlastních frekvencích při 

průjezdu vagonu. Na problematiku určování rychlosti průjezdu vagonu nebyla tedy využita 

metoda založená na poměru amplitud vlastních frekvencí. Ke zjištění rychlosti byla postupně 

aplikována časově reverzní metoda, metoda vln a metoda založená na dekonvoluci signálu.  

 

10.2.1 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu časově reverzní metodou   

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 8.1, algoritmus časově reverzní metody začíná úpravou 

signálu, data přetvoření byla tedy oříznuta na stejný počet prvků. Takto upravené signály 

přetvoření byly následně vyhodnoceny časově reverzní metodou. Vypočítané průměrné 

hodnoty koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ jsou zaznamenány do tab. č. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 50: Průhyb v čase vzniklý přejezdem poloviny vagonu v místě měření 
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Tab. č. 18: Tabulka průměrných hodnot koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅  pro jednotlivé referenční rychlosti 
 

 Z tabulky č. 18 je zjevné, že signály přetvoření pro zvolené rychlosti jsou velmi 

podobné. Průměrná hodnota koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ se liší až na čtvrtém desetinném místě pro rozdíl 

rychlosti o 8 m/s. V tabulce jsou zeleně zvýrazněny průměrné hodnoty koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅, které 

jsou v daném měření nejbližší 1. Správně byly určeny rychlosti 22 m/s až 28 m/s. Správné 

měření pro 20 m/s je zvýrazněno v tabulce žlutou barvou. Průměrná hodnota koeficientu 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ se 

pro toto měření liší až na šestém desetinném místě.  

 Následně byla metoda aplikována k určení i jiných než referenčních rychlostí. Výsledné 

určení rychlostí a jejich chyby jsou zapsány v tab. č. 19.  

 

 

Tab. č. 19: Vypočítané rychlosti průjezdu vagonu časově reverzní metodou 

 

 Z tab. č. 19 plyne, že největší chyba dosahuje 11,86 %. Tato chyba je zvýrazněna 

oranžovou barvou. Je na zvážení využití metody v praxi z důvodu uvedené chyby, protože při 

měření není uvažováno s šumem, vlivy defektů atd.  

10.2.2 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu metodou vln   

 Před vyhodnocením dat přetvoření je opět nutné data upravit na stejnou velikost vektoru. 

V případě vyhodnocení rychlosti přejezdu kol nápravy vagonu měřeným místem lze v této 

metodě využít přístup, ve kterém je přetvoření měřeno na dvou místech. První měřené místo je 

znázorněno na obr. č. 48. Druhé měřené místo se nachází ve vzdálenosti 0,9 m od prvního 

měřeného místa. K určení rychlosti je využitý časový rozdíl prvního lokálního maxima 

způsobeného přejetím prvního kola. Ukázka detekce prvního maxima je zobrazena na obr. č. 

51. 

 

  

Číslo měření Rychlost vagonu [m/s] 

20 22 24 26 28 

Průměrné hodnoty koeficientů 𝑐𝑇𝑅̅̅ ̅̅̅ 

1. 0,999991 0,999998 0,999974 0,999908 0,999793 

2. 0,999988 0,999998 0,999988 0,999936 0,999837 

3. 0,999978 0,999989 0,999998 0,999967 0,999889 

4. 0,999884 0,999897 0,999964 0,999995 0,999986 

5. 0,999800 0,999815 0,999910 0,999973 0,999998 

Přesné rychlost [m/s] Vypočítané rychlosti [m/s] Chyba [%] 

27 24,89 -7,81 

25 27,12 8,48 

21 23,49 11,86 

23 21,77 -5,35 
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Po detekci lokálních maxim v přetvořeních měřených ve dvou místech kolejnice lze 

přikročit k vyhodnocení rychlosti pomocí časového rozdílu lokálních maxim způsobených 

přejezdem prvního kola vagonu. Závislost časového rozdílu na rychlosti vagonu je zobrazena 

v grafu, obr. č. 52. Referenční rovnice této závislosti je ve tvaru (32). 

 𝑦 = 1,67 ∙ 10−3 · 𝑥 − 0,0783    (32) 

 

Z obr. č. 52 je patrná vzdálenost některých časových rozdílů od referenční přímky. Tato 

vzdálenost je způsobena šumem zřetelným na obr. č. 49. Dále je patrná i malá směrodatná 

odchylka. V kapitole 8.3 vykazuje metoda vln, použitá na jednostranně vetknutém nosníku, 

velmi malou směrodatnou odchylku a chybu, proto je možné, že velký rozptyl vypočítaných 

Obr. č. 51: Ukázka detekce lokálního maxima přetvoření způsobeného přejezdem prvního kola vagonu 

Obr. č. 52: Závislost časového rozdílu lokálních maxim přetvoření na rychlosti vagonu 
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časových rozdílů v grafu, obr. č. 52, je způsoben malou vzorkovací frekvencí a velkým 

elementem v modelu kolejí v programu ANSYS. Z důvodu výpočetní náročnosti se nedala 

nastavit vyšší vzorkovací frekvence ani menší element modelu.  

 

Tab. č. 20: Vypočítané rychlosti průjezdu vagonu metodou vln 

 

Z tab. č. 20 plyne, že největší chyba dosahuje -4,14 %. Tato chyba je zvýrazněna 

oranžovou barvou. Tato metoda dosahuje vyšší přesnosti než časově reverzní metoda. Je však 

nutné vzít v úvahu fakt, že na tuto metodu má značný vliv šum.    

10.2.3 Vyhodnocení rychlosti jízdy vagonu metodou založenou na dekonvoluci signálu   

 Poslední aplikovanou metodou k určení rychlosti vagonu byla metoda založená na 

dekonvoluci signálu.  Data přetvoření byla upravena stejným způsobem jako v kapitole 10.2.1. 

Jako vektor buzení byla v této metodě vybrána reakční síla pružiny mezi pražcem a kolejnicí, 

kterou je možné vidět na obr. č. 53. Bylo měřeno pět referenčních rychlostí a čtyři rychlosti 

mezi nimi. Bylo tedy vypočítáno pět referenčních matic 𝐺𝑜𝑠  a čtyři matice 𝐺𝑜𝑠 byly určeny 

pomocí interpolace. Pomocí těchto matic byla určena Euklidovská norma parametru r pro 

vybraná měření rychlostí od 20 m/s do 28 m/s. 

 

 

 

Tab. č. 21: Vypočítané rychlosti průjezdu vagonu metodou založenou na dekonvoluci signálu 

 V tab. č. 21 jsou nejmenší hodnoty parametru r zvýrazněny zelenou barvou pro všechna 

měření. Z tab. č. 21 plyne, že se vagon ve všech měření pohyboval stejnou rychlostí, 26 m/s. 

Přesné rychlost [m/s] Vypočítané rychlosti [m/s] Chyba [%] 

27 26,03 -3,59 

25 25,01 0,04 

21 20,13 -4,14 

23 22,57 -1,87 

Číslo 

měření 

Rychlost vagonu [m/s] 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

hodnota Euklidovské normy parametru r ·10-5 

1. 3,82 4,29 4,96 4,93 3,81 3,81 2,10 4,72 48,85 

2. 3,20 3,51 3,74 3,80 2,35 2,35 1,39 4,14 37,95 

3. 3,44 3,67 4,86 4,67 3,34 3,34 1,72 4,56 44,07 

4. 2,96 3,16 3,84 3,71 2,38 2,38 1,31 3,89 35,18 

5. 3,11 3,28 4,21 4,03 2,68 2,68 1,41 4,10 37,47 

6. 3,82 4,16 5,25 5,12 3,79 3,79 2,00 4,90 48,63 

7. 3,25 3,51 3,98 3,95 2,49 2,49 1,42 4,18 37,62 

8. 3,28 3,43 4,48 4,31 3,00 3,00 1,57 4,21 38,25 

9. 2,54 2,84 2,85 2,99 1,77 1,77 1,11 3,41 32,66 
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Všechna vyhodnocení jsou tedy až na jedno špatně. Správné rychlosti jsou pro každé měření 

zvýrazněny žlutou barvou. Z tohoto důvodu není metoda aplikovatelná na tento problém. 

Příčinou špatného vyhodnocení rychlosti je zvolená referenční síla, protože předpokladem 

aplikace této metody je impulz síly. Dojde-li však ke správnému určení rychlosti, metoda 

vykazuje optimální rekonstrukci síly pružiny mezi kolejnicí a pražcem. Rekonstrukce není 

možná v celém průběhu reakční síly, z důvodu nepřesností, které vzniknout za druhým 

lokálním minimem síly. Přesto je tato rekonstrukce dostatečná, protože reflektuje průběh 

reakční síly v obou lokálních minimech. Tuto rekonstrukci je možné vidět na obr. č. 53.  

 

 

 Z obr. č. 53 je zřejmé, že reakční síla pružiny mezi pražcem a kolejnicí reflektuje průjezd 

obou kol. Na základě lokálního minima rekonstruované síly po průjezdu prvního kola vagonu 

je možné zjistit zatížení vagonu. Vyhodnocení tohoto zatížení je popsáno v následující kapitole. 

10.2 Vyhodnocení zatížení vagonu 

K vyhodnocení zatížení kola vagonu pro různé rychlosti bylo detekováno lokální 

minimum reakční síly změřených referenčních rychlostí. Detekci je možné vidět na obr. č. 54. 

Bylo zjištěno, že existuje lineární závislost mezi zatížením kola a hodnotou lokálního minima 

reakční síly vzniklého projetím prvního kola vagonu. Lineární závislost zatížení kola a 

lokálního minima síly pro rychlost vagonu 20 m/s je možné vidět na obr. č. 55.  Tuto závislost 

popisuje rovnice (33) pod obr. č. 55. Dále byly odvozeny rovnice lineární závislosti mezi 

zatížením kola a lokálním minimem síly pro ostatní referenční rychlosti, rovnice č. (34) až č. 

(37).  

 

 

Obr. č. 53: Graf rekonstrukce síly pružiny v čase 
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𝑦 = −0,49 ∙ 𝑥 − 78,87     (33) 

 

 Pro rychlost 22 m/s byla odvozena závislost reprezentující rovnice (34): 

 

𝑦 = −0,51 ∙ 𝑥 − 1984,00     (34) 

 

Obr. č. 54: Graf detekce lokálního minima reakční síly vzniklého průjezdem prvního kola 

Obr. č. 55: Lineární závislost zatížení prvního kola a detekovaného lokálního minima reakční síly pro rychlost 

vagonu 20 m/s 
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Pro rychlost 24 m/s byla odvozena závislost reprezentující rovnice (35): 

 

𝑦 = −0,50 ∙ 𝑥 − 301,30     (35) 

 

 Pro rychlost 26 m/s byla odvozena závislost reprezentující rovnice (36): 

 

𝑦 = −0,50 ∙ 𝑥 + 373,20     (36) 

 

Pro rychlost 28 m/s byla odvozena závislost reprezentující rovnice (37): 

 

𝑦 = −0,53 ∙ 𝑥 − 1259,00     (37) 

 

 

Na základě časově reverzní metody a metody založené na šíření vln byla určena rychlost 

u deseti náhodně vybraných měření přetvoření vzniklého přejezdem vagonu. Rychlost u 

prvních pěti měření byla určena časově reverzní metodou a rychlost druhých pěti metodou 

založenou na šíření vlny. Po určení rychlosti byla rekonstruována síla pro danou referenční 

rychlost. Po detekci lokálního minima vzniklého průjezdem prvního kola vagonu bylo určeno 

zatížení kola. Přesné a vypočítané hodnoty zatížení jsou zobrazeny v tab. č. 22. 
 

Přesná 

rychlost 

vagonu [m/s] 

Vypočítaná 

rychlost 

vagonu [m/s] 

Chyba 

[%] 

Přesné zatížení 

kola vagonu 

[N] 

Vypočítané zatížení 

[N] 

Chyba 

[%] 

28 28 0 55041 59010 7,21 

24 24 0 51229 54135 5,67 

20 20 0 53135 50878 -4,25 

22 22 0 52182 51641 -1,04 

24 24 0 56947 48814 -14,28 

22 22 0 57900 46967 -18,88 

20 20 0 50276 53480 6,37 

26 26 0 53135 57198 7,65 

28 28 0 58853 54801 -6,88 

26 26 0 55994 54388 -2,87 

 

Tab. č. 22: Vypočítaná rychlost vagonu, časově reverzní metodou, a zatížení, metodou založenou na dekonvoluci 

signálu 

 

Z tab. č. 22 plyne, že rychlost vagonu byla určena s chybou 0 %, zatížení bylo 

vypočítáno s největší chybou -18,88 %.  Rychlost vagonu byla určena s chybou 0 %, protože 

byly vyhodnocovány přetvoření vzniklé průjezdem vagonu referenčními rychlostmi. Jiné, než 

referenční rychlosti nebylo možné vyhodnotit, protože by z nich nebylo možné určit zatížení 

kola. Rovnice přepočtu mezi zatížením kola vagonu a lokálním minimem reakční síly jsou 

známé pouze pro referenční rychlosti.  
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10.3 Shrnutí dosažených výsledků  

 Na problematiku identifikaci rychlosti vagonu byla postupně aplikována časově 

reverzní metoda, metoda založena na šíření vln a metoda založená na dekonvoluci signálu. 

Časově reverzní metodou byla vypočítána rychlost vlaku s největší chybou 11,86 %. V metodě 

založené na šíření vln dosahovala největší chyba hodnoty -4,14 %. Je tedy zřejmé, že metoda 

založená na šíření vln je při identifikaci rychlosti vagonu přesnější. Jako nevhodná metoda pro 

identifikaci rychlosti vagonu se ukázala metoda založená na dekonvoluci signálu. Touto 

metodou je však možné rekonstruovat reakční sílu, pomocí které lze určit zatížení kola vagonu. 

Zatížení vagonu bylo v kapitole 10.2 vypočítáno s chybou -18,88 %. 

Při aplikaci metod na reálnou soustavu by tedy bylo vhodné využít časově reverzní 

metodu nebo metodu založenou na šíření vln k identifikaci rychlosti vagonu a metodu 

založenou na dekonvoluci signálu k určení zatížení kola vagonu. Průhyb kolejnice lze na reálné 

soustavě určit senzorem polohy. Například autoři článku [25] měřili průhyb kolejnice 

laserovým senzorem polohy. 
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11 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo monitorování dynamických soustav s využitím 

piezoelektrických senzorů.  

 V úvodu práce je vysvětlena podstata piezoelektrických senzorů a vytvořena rešerše 

aplikací piezoelektrických senzorů. Postupně byla popsána aplikace piezoelektrických senzorů 

v letectví, stavebnictví, ve vlakové dopravě a automobilovém průmyslu. V těchto aplikacích se 

využívá metoda neuronových sítí a metoda založená na šíření vln k identifikaci zatížení a 

následnému vyhodnocení strukturálního stavu technické soustavy.   

V následující kapitole diplomové práce jsou představeny další metody vedoucí 

k identifikaci síly. K podrobnějšímu zkoumání byla vybrána časově reverzní metoda, metoda 

založená na dekonvoluci signálu, metoda založená na šíření vln a metoda založená na poměru 

amplitud vlastních frekvencí. Tyto metody byly ověřeny na jednoduché soustavě v podobě 

jednostranně vetknutého nosníku. Všechny metody aplikované na tuto jednoduchou soustavu 

se ukázaly jako optimální řešení k identifikaci síly. Jako nejvhodnější místo k nalepení 

piezoelektrického senzoru se ukázala poloha 1 cm od vetknutí pro metody využívající k detekci 

a lokalizaci zatížení pouze jeden senzor. Všechny tyto metody využívající k identifikaci 

výstupní napětí z tohoto senzoru dokázaly lokalizovat zatížení s nepřesností pod 11 %.  Metoda 

založená na šíření vln dosáhla chyby -1,33 %. Aplikace této metody vyžaduje použití dvou 

piezoelektrických senzorů, poloha druhého senzoru byla vhodně zvolena ve vzdálenosti 26 cm 

od vetknutí. 

 Aby bylo možné využít identifikaci zatížení i na modelech reálných soustav byl 

vytvořen model piezoelektrického senzoru.  Díky tomuto modelu bylo možné přepočítat 

přetvoření způsobené zatížením na výstupní napětí piezoelektrického senzoru a opačně pomocí 

jednoduché konstanty. Pro piezoelektrický senzor vzdálený 1 cm od vetknutí byla stanovena 

hodnota konstanty přepočtu na C1 = 107 V/ppm, pro piezoelektrický senzor vzdálený 26 cm od 

vetknutí byla stanovena hodnota konstanty přepočtu na C2 = 137 V/ppm. 

 V poslední části diplomové práce byly metody identifikace síly ověřeny na problému 

z praxe, který představuje přejezd vagonu měřenou částí kolejnice. Byl vytvořen model koleje 

s kolejnicí UIC60. Jako reálná předloha zatížení byl vybrán vagon Bdmee. Transientní analýzou 

v programu ANSYS byl simulován přejezd vagonu místy, ve kterých bylo měřeno přetvoření a 

průhyb. Z průhybu byla určena reakční síla pružiny. Časově reverzní metoda, metoda založená 

na šíření vln a metoda založená na dekonvoluci signálu byla použita k určení rychlosti vagonu 

pomocí změřeného přetvoření. Rychlost vagonu byla identifikována časově reverzní metodou 

s největší chybou 11,86 % a metodou založenou na šíření vln s největší chybou -4,14 %. Na 

závěr bylo určeno zatížení metodou založenou na dekonvoluci signálu vagonu s největší 

chybou -18.88 %.   

 Tato práce by měla dále sloužit jako výchozí stav pro aplikaci metod na reálné soustavě 

k identifikaci rychlosti a zatížení vagonu s cílem potvrdit dosažené výsledky a možnost využití 

v praxi.  
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